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DEKLARÁCIA PRÁV
Odovzdať osobe umiestnenej do vyšetrovacej
väzby počas vyšetrovania

Na základe rozhodnutia väzobného sudcu ste boli umiestnený (á) do vyšetrovacej väzby.
Tento dokument Vás oboznámi so základnými právami, ktoré môžete využiť a so
základnými informáciami, ktoré Vám musia byť poskytnuté.
Tento dokument si môžete ponechať po celú dobu trvania vyšetrovacej väzby.

Oboznámenie sa s trestným činom
Máte právo oboznámiť sa s podstatou, dátumom a miestom spáchania trestného činu, z
ktorého ste obvinený, ako aj s dôvodmi, ktoré viedli k Vášmu umiestneniu do
vyšetrovacej väzby.
Právna pomoc advokáta
Počas celej doby trvania vyšetrovania môžete požiadať o právnu pomoc advokáta podľa
vlastného výberu alebo advokáta, ktorý Vám bude úradne pridelený.
So svojim advokátom môžete voľne komunikovať alebo písomne korešpondovať. Váš
advokát môže byť prítomný na všetkých Vašich výsluchoch, o ktorých musí byť
upovedomený.
Ak ste maloletá osoba, alebo Vám Vaša rodina nevybrala advokáta, advokát Vám bude
pridelený z úradnej moci.
Právo nevypovedať
Počas výsluchov sa môžete rozhodnúť, či budete podávať vyhlásenia, odpovedať na
položené otázky, alebo mlčať.
Asistencia tlmočníka
Ak nehovoríte francúzsky, alebo francúzsky nerozumiete, máte právo na bezplatnú
asistenciu tlmočníka počas výsluchov a na zabezpečenie komunikácie s Vaším obhajcom.
Právo požiadať o prepustenie na slobodu
Kedykoľvek môžete vyšetrovacieho sudcu požiadať o vaše prepustenie na slobodu. Túto
žiadosť posúdi vyšetrovací sudca a väzobný sudca.
Doba trvania odňatia slobody
Doba trvania vyšetrovacej väzby sa mení v závislosti od toho, či ste maloletá alebo
dospelá osoba, či skutky, ktoré sa Vám kladú za vinu, napĺňajú skutkovú podstatu
zločinu alebo prečinu, v závislosti od ich závažnosti a s ohľadom na to, či ste v minulosti
už boli alebo neboli odsúdený (á).
Táto doba trvania je uvedená na opatrení sudcu, ktorý Vás umiestnil do väzby.
V niektorých prípadoch môže dôjsť k predĺženiu väzby. Takéto predĺženie môže byť
nariadené jedine po skončení verejného zasadnutia, počas ktorého budete Vy a Váš

advokát vypočutí.
Informovanie niektorých osôb
O Vašom umiestnení do vyšetrovacej väzby máte právo informovať osoby podľa Vášho
výberu, najmä však členov Vašej rodiny.
Takisto môžete informovať konzulárny úrad krajiny, z ktorej pochádzate,
cudzí štátny príslušník.

pokiaľ ste

Lekárske vyšetrenie
Môžete požiadať o lekárske vyšetrenie.
Prístup k Vášmu spisu
Prostredníctvom
advokáta máte právo získať kópiu Vášho vyšetrovacieho spisu.
Vyšetrovací sudca môže zamietnuť vydanie niektorých častí spisu v prípade, že hrozí
riziko nátlaku vyvíjaného na obete, obvinené osoby, ich advokátov, svedkov,
vyšetrovateľov, znalcov alebo akúkoľvek inú osobu účastnú na konaní.

