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DEKLARÁCIA PRÁV
Odovzdať osobe, na ktorú bol vydaný európsky
zatýkací rozkaz, žiadosť o predbežné zadržanie
alebo žiadosť o vydanie
Boli ste uväznený (á) na základe rozhodnutia sudcu, ktorého poveril predseda
odvolacieho súdu po tom, čo ste boli zatknutý na základe európskeho zatýkacieho
rozkazu, žiadosti o predbežné zadržanie alebo žiadosti o vydanie. Tento dokument Vás
oboznámi so základnými právami, ktoré môžete využiť.
Tento dokument si môžete uchovať počas celej doby trvania Vášho uväznenia

Oboznámenie sa s trestným činom
Máte právo oboznámiť sa s podstatou, dátumom a miestom spáchania trestného činu,
kvôli ktorému bol na Vás vydaný európsky zatykač alebo žiadosť o predbežné zadržanie
alebo žiadosť o vydanie.
Právna pomoc advokáta
Môžete požiadať o právnu pomoc advokáta podľa vlastného výberu, alebo o pridelenie
advokáta z úradnej moci.
So svojim advokátom môžete voľne komunikovať alebo písomne korešpondovať. Váš
advokát môže byť prítomný na všetkých Vašich výsluchoch, o ktorých musí byť
upovedomený. Môže nahliadať do Vášho spisu.
Právo nevypovedať
Počas pojednávania pred odvolacím senátom sa môžete rozhodnúť, či budete vydávať
vyhlásenia, odpovedať na položené otázky alebo budete mlčať.
Asistencia tlmočníka
Ak nehovoríte francúzsky, alebo francúzsky nerozumiete, máte právo na bezplatnú
asistenciu tlmočníka počas výsluchov a na zabezpečenie komunikácie s Vaším obhajcom.
Možnosť vyjadrenia súhlasu s vydaním
Máte právo sa vyjadriť, či súhlasíte alebo nesúhlasíte s vaším odovzdaním do štátu,
ktorý po Vás pátra. Odvolací senát je povinný v prípade súhlasu rozhodnúť v čo
najkratšej lehote. Ak súhlasíte s Vašim vydaním v rámci európskeho zatýkacieho
rozkazu, Vaše rozhodnutie už nebude možné neskôr zmeniť.
Doba trvania odňatia slobody a právo požiadať o prepustenie na slobodu
Doba trvania bude závisieť od toho, či ste na vydanie dali súhlas alebo nie.
O prepustenie na slobodu môžete kedykoľvek požiadať odvolací senát.
Informovanie niektorých osôb
O uväznení máte právo informovať osoby podľa Vášho výberu, no predovšetkým členov
Vašej rodiny.

Takisto môžete informovať konzulárny úrad krajiny, z ktorej pochádzate, pokiaľ ste cudzí
štátny príslušník.
Lekárske vyšetrenie
Môžete požiadať o lekárske vyšetrenie.

