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Ste podozrivý/-á zo spáchania 
trestného činu

Ste vo veku 12 až 18 rokov a spáchali ste skutok, ktorý je 
porušením zákona, napríklad vandalizmus, krádež alebo 
napadnutie. Mohli ste byť zadržaný/-á políciou (alebo iným 
vyšetrovacím orgánom), predvedený/-á na policajnú stanicu 
a môže prebehať vyšetrovanie. Alebo ste mohli dostať 
predvolanie na policajnú stanicu, pretože vás polícia chce 
vypočuť. Inými slovami, polícia chce s vami hovoriť a položiť 
vám otázky. Je dôležité, aby ste poznali svoje práva, preto si 
tento text veľmi pozorne prečítajte. Ak budete mať akékoľvek 
otázky, spýtajte sa právnika alebo príslušníka polície. 

Ak ste neboli zadržaný/-á, ale polícia vás predvolala na 
policajnú stanicu kvôli výsluchu, prejdite k časti „Kedy budete 
potrebovať právnika“

Zadržala vás polícia a predviedla vás na 
policajnú stanicu

Aké máte práva?
•  Polícia vám musí oznámiť, zo spáchania akého trestného 

činu vás podozrieva.
• Polícia pre vás zabezpečí právnika.
•  Ak poznáte právnika, ktoré by ste si chceli vybrať, 

oznámte to polícii.

•  Polícia poskytne vaše údaje (meno, adresa, dátum narodenia 
atď.) holandskej Rade pre právnu pomoc (Raad voor 
Rechtsbijstand). Potom sa vo vašom mene spojí s právnikom.

•  Právnik bude pracovať pre vás, nie pre políciu. 

Informácie pre rodičov, opatrovníkov alebo 
osoby s opatrovateľskými povinnosťami

Vaše dieťa je podozrivé zo spáchania trestného činu. 
Z tohto informačného letáku sa dozviete, aké práva 
bude mať vaše dieťa počas policajného vyšetrovania. 
Polícia vám musí oznámiť, že vaše dieťa bolo zadržané 
a nachádza sa na policajnej stanici alebo že bolo 
políciou predvolané na výsluch. Polícia vám takisto 
musí poskytovať aktuálne informácie o tom, ako bude 
vyšetrovanie ďalej prebiehať. Obráťte sa na políciou, 
ak chcete prediskutovať možnosti telefonického alebo 
osobného kontaktu so svojím dieťaťom.

Ďalšie informácie
Ak chcete získať ďalšie informácie, prejdite na webovú 
lokalitu Centra právnej pomoci a poradenstva  
(www.juridischloket.nl, dostupné len v holandčine) alebo 
zavolajte na číslo 0900 8020 (cena hovoru 0,1 EUR za 
minútu, pondelok až piatok od 9.00 do 17.00).

Buď ste boli zadržaný/-á a predvedený/-á na policajnú stanicu, alebo ste 
od polície dostali predvolanie na výsluch.

Slowaaks

http://www.juridischloket.nl
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•  Stretnete sa s pomocným prokurátorom, ktorý je 
pracovníkom polície s rozhodovacou právomocou. 
Toto stretnutie sa môže uskutočniť aj telefonicky alebo 
prostredníctvom videohovoru; označujeme ho ako konanie 
pred pomocným prokurátorom. Pomocný prokurátor vás 
bude informovať o vašich právach a môže vám klásť aj otázky. 
Ak chcete, na tieto otázky môžete odpovedať, nie je to však 
vaša povinnosť. Máte právo neodpovedať na otázky, čo 
označujeme ako právo nevypovedať. Pomocný prokurátor vás 
bude informovať o tom, aký ďalší postup môžete očakávať, 
a o tom, či budete nateraz musieť zostať na policajnej stanici.

•  Lekár alebo osoba poverená lekárom môže skontrolovať, 
či váš zdravotný stav umožňuje váš výsluch alebo ďalšie 
policajné vyšetrovanie. V prípade potreby môže polícia, 
váš právnik, vaši rodičia (prípadne opatrovník alebo 
osoby s opatrovateľskými povinnosťami) alebo vy sami 
požiadať, aby vás prehliadol lekár. Lekár môže rozhodnúť, 
že polícia bude musieť určitý čas počkať pred tým, ako 
vykoná váš výsluch alebo ďalšie policajné vyšetrovanie. 
Toto lekárske vyšetrenie je bezplatné.

•  Ak nerozumiete a nehovoríte po holandsky na 
dostatočnej úrovni, budete mať nárok na pomoc 
prekladateľa (alebo tlmočníka). Tlmočník sa poskytuje 
bezplatne. Budete mať právo prečítať si dokumenty v 
spise (dokumenty, ktoré polícia získala v súvislosti s 
vaším prípadom). Váš právnik môže o tieto dokumenty 
vo vašom mene požiadať pomocného prokurátora. 

•  Ak nerozumiete a nehovoríte po holandsky na dostatočnej 
úrovni, budete mať nárok prečítať si dôležité časti spisu vo 
vlastnom jazyku, aby ste im mohli porozumieť.

Čo sa ešte udeje?
•  Polícia musí oznámiť vašim rodičom (prípadne 

opatrovníkovi alebo osobám s opatrovateľskými 
povinnosťami), že sa nachádzate na policajnej stanici a že 
tam nateraz zostanete zadržaný/-á. Ak nemáte rodičov 
(prípadne opatrovníka alebo osoby s opatrovateľskými 
povinnosťami) alebo ak sa s nimi polícia nedokáže spojiť, 
spýta sa vás, akej dospelej osobe môže zavolať. 
Ak neuvediete žiadnu dospelú osobu, ktorej by polícia 
mala zavolať, obráti sa na Radu pre ochranu detí a 
starostlivosť o ne (Raad voor de Kinderbescherming).

•  Rada pre ochranu detí a starostlivosť o ne je organizácia, 
ktorá určuje, aký trest a/alebo aká forma pomoci je pre 
vás hodná. Posúdi vašu situáciu, skutok, ktorý ste 
spáchali, a jeho závažnosť.

•  Vašim rodičom (prípadne opatrovníkovi alebo osobám s 
opatrovateľskými povinnosťami) sa umožní, aby vám 
zatelefonovali a navštívili vás na policajnej stanici.

•  Ak nežijete v Holandsku, môžete požiadať políciu,  
aby sa obrátila na veľvyslanectvo vašej krajiny.

Zadržanie na policajnej stanici
•  Ak ste podozrivý/-á z menej závažného trestného činu, 

ako je napríklad urážanie, polícia vás môže na policajnej 
stanici zadržať najviac na 6 hodín s výnimkou nočných 
hodín (00.00 až 9.00). Po uplynutí najviac 6 hodín vás 
polícia musí prepustiť.

•  Ak ste podozrivý/-á zo závažného trestného činu, ako je 
napríklad vandalizmus, krádež alebo napadnutie, polícia 
vás môže na policajnej stanici zadržať najviac na 9 hodín s 
výnimkou nočných hodín (00.00 až 9.00) Po uplynutí 
týchto 9 hodín môže polícia rozhodnúť o predĺžení vášho 
zadržania na policajnej stanici. Zadržanie možno predĺžiť 
najviac o 3 ďalšie dni. V niektorých situáciách bude mať 
polícia možnosť zadržať vás ešte najviac na 3 ďalšie dni. 
V najhoršom prípade tak bude vaše zadržanie na 
policajnej stanici trvať 6 dní. Tento postup označujeme 
ako policajné zadržanie.

•  Ak k vášmu zadržaniu dôjde vo večerných hodinách, polícia 
môže rozhodnúť o odklade vášho výsluchu. V takej situácii 
polícia určí termín na nasledujúci deň, keď sa vy a vaši rodičia 
(prípadne opatrovník alebo osoby s opatrovateľskými 
povinnosťami) musíte dostaviť na policajnú stanicu na 
výsluch. Medzitým budeme môcť odísť domov, musíte sa 
však na ďalší deň vrátiť na policajnú stanicu.

•  Ak sa polícia rozhodne zadržať vás, niekedy vám bude 
dovolené stráviť noc na inom mieste (napríklad doma). 
Počas dňa však budete zadržaný/-á na policajnej stanici. 
Polícia a prokurátor rozhodnú o konkrétnom postupe. 

•  Ak sa prokurátor domnieva, že by sa policajné zadržanie 
malo predĺžiť, o predĺžení bude rozhodovať súd. V takom 
prípade budete premiestnený/-á do detenčného centra 
pre mladistvých a nebudete zadržiavaný/-á na polícii.

•  Ak nesúhlasíte so zadržaním alebo s rozhodnutím súdu o 
predĺžení policajného zadržania, môžete požiadať o radu 
svojho právnika.

•  Ak policajné zadržanie už nie je potrebné, polícia vás musí 
prepustiť.

Kedy budete potrebovať právnika?
•  Ak vás má vypočúvať polícia, zabezpečí pre vás právnika. 

Ten vás bude zastupovať a akýkoľvek krok vykoná až po 
tom, ako ho s vami prediskutuje. Na vášho právnika sa bude 
vzťahovať povinnosť zachovávať dôvernosť informácií o 
klientovi. Inými slovami, čokoľvek právnikovi poviete, 
zostane len medzi vami. Právnik nemá dovolené povedať 
inej osobe nič z toho, čo ste povedali, bez vášho súhlasu. 

•  Ak poznáte konkrétneho právnika a chcete, aby v prípade 
vášho zadržania prišiel na policajnú stanicu, oznámte to 
polícii. Polícia sa vo vašom mene spojí s týmto právnikom. 

•  Ak ste boli políciou predvolaný/-á na výsluch, takisto vám 
bude poskytnutý právnik. V predvolaní zaslanom políciou 
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na vašu domácu adresu sa uvádza, ako postupovať, ak už 
máte právnika, ktorého chcete použiť.

•  Právnik sa zvyčajne poskytuje bezplatne. V opačnom 
prípade vás o tom bude polícia informovať.

 
Výsluch na polícii: rozhovor s políciou
•  Príslušník alebo príslušníci polície budú s vami hovoriť a 

budú vám môcť klásť otázky. 

Pred výsluchom na polícii

•  Ak ste boli zadržaný/-á, právnik príde čo najskôr, aby vám 
mohol poskytnúť poradenstvo. Príslušník alebo 
príslušníci polície vás môžu vypočúvať až po tom, ako ste 
hovorili s právnikom. Príchod právnika na policajnú 
stanicu určitý čas trvá – môže to byť približne dve hodiny.

•  Ak ste boli zadržaný/-á, pred výsluchom na polícii 
budete hovoriť s právnikom. Právnik sa vás spýta, čo sa 
stalo, a povie vám, čo môžete očakávať. Rozhovor s 
právnikom bude trvať približne polhodinu, v prípade 
potreby je však možný aj dlhší čas.

•  Príslušníci polície nebudú počúvať, o čom sa rozprávate 
počas stretnutia s právnikom.

•  V prípade potreby sa vám poskytne tlmočník, aby vám 
pomohol počas stretnutia s právnikom. Ak potrebujete využiť 
služby tlmočníka, tlmočník nebude mať dovolené poskytnúť 
polícii akúkoľvek informáciu zo stretnutia s právnikom.

•  Ak vás políciu predvolala na výsluch, s právnikom budete 
hovoriť pred príchodom na policajnú stanicu. Právnik 
bude vedieť, kedy začína výsluch na polícií, a postará sa o 
to, aby ste boli na policajnej stanici včas. 

•  Právnik vám oznámi, ako prebieha výsluch na polícii, a 
prediskutuje s vami, čo je najlepšie urobiť alebo povedať 
počas výsluchu. Právnik sa môže spojiť aj s vašou 
rodinou, nadriadeným alebo pracoviskom a oznámiť, že 
sa nachádzate na policajnej stanici. Urobí to však len v 
prípade, že si to prajete.

Počas výsluchu na polícii

•  Po začiatku výsluchu vám môže klásť otázky príslušník 
alebo príslušníci polície, ktorí vás vypočúvajú.

•  Ak chcete, na tieto otázky môžete odpovedať, nie je to 
však vaša povinnosť. Máte právo nevypovedať. 

•  Ak nerozumiete niečomu z toho, čo príslušníci polície 
hovoria, neváhajte im to oznámiť. Musia vám vysvetliť 
inými slovami, čo sa snažia povedať.

•  V prípade potreby sa vám poskytne tlmočník, aby vám 
pomohol počas výsluchu na polícii.

Právnik počas výsluchu na polícii
Právnik bude sedieť vedľa vás v miestnosti, kde prebieha 
výsluch, a môže:
•  zostať v miestnosti počas celého policajného výsluchu,
•  predniesť pripomienky na začiatku a na konci policajného 

výsluchu,
• klásť príslušníkovi (príslušníkom) polície otázky,
• pýtať sa vás, či rozumiete, čo sa hovorí,
•  uistiť sa, že sa na vás nevyvíja nátlak, aby ste niečo povedali,
•  uistiť sa, že sa príslušníka (príslušníkov) polície neobávate,
•  požiadať, aby sa výsluch na istý čas prerušil. Právnik vtedy 

bude môcť s vami hovoriť osamote. Aj sami môžete 
požiadať, aby ste mohli s právnikom hovoriť osamote. 
Ak o to budete žiadať príliš často, príslušník polície môže 
takúto žiadosť zamietnuť.

Filmovanie alebo zaznamenávanie výsluchu na polícii
•  Niekedy sa vyžaduje, aby polícia zaznamenávala policajný 

výsluch pomocou kamery a/alebo mikrofónu. Platí to v 
prípade závažného trestného činu, pri ktorom došlo k 
vážnemu zraneniu inej osoby. Počas filmovania alebo 
zaznamenávania výsluchu na polícii sa postupuje podľa 
stanovených pravidiel. Ak polícia vykonáva obrazový 
alebo zvukový záznam, musí vás o tom informovať na 
začiatku výsluchu.

Oprávnená dospelá osoba prítomná počas výsluchu 
na polícii
•  Ak sa vás polícia chystá vypočúvať, máte právo, aby sa v 

miestnosti, v ktorom prebieha výsluch, nachádzala 
osoba, ktorej dôverujete (oprávnená dospelá osoba). 
Môžete to byť váš otec, matka alebo iná dospelá osoba. 
Ak chcete, aby bola prítomná oprávnená dospelá osoba, 
oznámte to právnikovi a polícii. Prítomnosť oprávnenej 
dospelej osoby nie je povinná.

•  Oprávnená dospelá osoba môže len počúvať. Inými 
slovami, môže sedieť pri vás, ale nemôže nič hovoriť. 
Oprávnená dospelá osoba musí mať najmenej 18 rokov 
a nesmie byť zapojená do trestného činu, zo spáchania 
ktorého ste podozrivý/-á.

•  Polícia môže niekedy odmietnuť, aby bola s vami počas 
výsluchu na polícii prítomná oprávnená dospelá osoba. 
Polícia to však nemôže urobiť bez súhlasu prokurátora.

Správa
•  Z policajného výsluchu sa vypracuje správa. Nazýva sa 

úradný záznam. Táto dôležitá správa je záznamom o 
tom, čo ste povedali počas výsluchu na polícii. Je vaším 
opisom toho, čo sa stalo.
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Záverečné informácie: Tento dokument vypracovalo:

Ministerstvo spravodlivosti a bezpečnosti, 
P.O. Box 20301 | 2500 EH | Haag

máj 2022 | 22403201

Z obsahu tohto informačného letáku nemožno odvodzovať žiadne práva.

•  Obsah vašej výpovede bude čítať prokurátor a niekedy aj 
súd. Pretože je dôležité, aby ste si starostlivo prečítali, 
čo je v správe napísané. Ak máte ťažkosti s čítaním, 
požiadajte príslušníka polície, aby vám ju prečítal.

•  Ak so správou súhlasíte, príslušník polície vás požiada, 
aby ste na jej koniec doplnili svoje meno a podpísali sa. 
Ak so správou nesúhlasíte, požiadajte príslušníka polície, 
aby v nej vykonal zmeny. Právnik vám môže pomôcť 
skontrolovať, či je správa presná.

Po výsluchu na polícii

•  Keď výsluch skončí a nie je potrebné vaše ďalšie zadržanie 
na policajnej stanici, budete môcť odísť domov. Niekedy 
budete musieť ešte chvíľu počkať, pretože polície vám 
možno bude chcieť položiť ešte niekoľko ďalších otázok. 
Ak musíte zostať na polícii, polícia vás bude informovať 
o ďalšom postupe. Niekedy sa uskutoční ďalší výsluch 
na polícii. 

•  Ak musíte zostať na polícii, navštívi vás aj pracovník Rady 
pre ochranu detí a starostlivosť o ne. Overí si, ako sa máte 
a či nepotrebujete pomoc. Rada pre ochranu detí a 
starostlivosť o ne preverí vás a vašu situáciu a poskytne 
prokurátorovi alebo súdu poradenské stanovisko, pokiaľ 
ide o to, aký by bol pre vás najvhodnejší trest 
(alebo forma pomoci). 

•  Prokurátor rozhodne, či budete prepustený/-á alebo ďalej 
zadržiavaný/-á. Ak to znamená, že budete zadržiavaný/-á 
dlhšie ako 3 dni s možným predĺžením o ďalšie 3 dni 
(policajné zadržanie), rozhodovať bude súd pre rodinné 
záležitosti. Ide o samostatné zadržanie, ktoré sa 
nezapočítava do času zadržania na policajnej stanici.

•  Polícia vás bude čo najskôr informovať o rozhodnutí 
prokurátora. Toto rozhodnutie sa nemusí prijať okamžite 
a môže trvať určitý čas, kým sa vám oznámi.

•  Ak ste boli zadržaný/-á a teraz je vám dovolené odísť 
domov, polícia zavolá vašim rodičom (prípadne 
opatrovníkovi alebo osobám s opatrovateľskými 
povinnosťami) a požiada ich, aby vás prišli vyzdvihnúť.
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