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Ste podozrivý/-á zo spáchania 
trestného činu

Polícia alebo iný vyšetrovací orgán vás zadržal a vzal do väzby. Alebo ste 
dostali predvolanie na výsluch. V tomto informačnom letáku sa 
vysvetľuje, aké sú vaše práva a čo sa bude diať po výsluchu.

Keď sa v tomto informačnom letáku uvádza výraz „polícia“, môže to 
označovať aj iný vyšetrovací orgán.

Máte otázky?

Pozorne si prečítajte tento informačný leták. Ak po jeho prečítaní 
budete mať otázky, požiadajte o ich zodpovedanie právnika, políciu 
alebo iný vyšetrovací orgán, ktorý sa zaoberá vaším prípadom.
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). Na Centrum právnej pomoci a 
poradenstva sa môžete obrátiť telefonicky od pondelka do piatku  
v čase od 9.00 h do 17.00 h. 

Ak nerozumiete a nehovoríte po holandsky 
na dostatočnej úrovni
Ak nerozumiete a nehovoríte po holandsky na dostatočnej úrovni, 
budete mať nárok na tlmočníka. Poskytne sa vám bezplatne. Budete 
mať nárok na preklad určitých dokumentov, napríklad príkazu na 
zadržanie a predvolania.

Ak vás polícia predvolala na výsluch

Ak vás polícia predvolala na výsluch, pretože ste podozrivý/-á zo 
spáchania trestného činu, pred výsluchom budete musieť preukázať 
svoju totožnosť. Budete si musieť priniesť platný doklad totožnosti, 
napríklad pas alebo európsky preukaz totožnosti. 

Pred výsluchom sa môžete spojiť s právnikom. Právnik vám môže 
poskytnúť informácie a právne poradenstvo a môže byť prítomný 
počas výsluchu. Podrobnejšie vysvetlenie je uvedené nižšie. Ak si 
právnika dohodnete osobne, budete musieť hradiť jeho trovy.

Ak vás zadržala polícia a vzala vás na 
policajnú stanicu
Ak vás zadržala polícia, pretože ste podozrivý/-á zo spáchania 
trestného činu, polícia vás vypočuje. Znamená to, že vám polícia 
môže klásť otázky.

Vaše práva:

•  Máte právo vedieť, zo spáchania akého trestného činu ste 
podozrivý/-á.

• Máte právo neodpovedať na otázky (právo nevypovedať).
•  Máte právo hovoriť v súkromí s právnikom pred prvým výsluchom 

a pred prípadnými ďalšími výsluchmi.

Slowaaks
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•  Máte právo na prítomnosť právnika počas výsluchu, aby vám 
poskytoval právnu pomoc. 

•  Ak niečomu nerozumiete, oznámte to polícii. Políciu informujte 
aj v prípade, že sa cítite chorý/á, chcete hovoriť s lekárom alebo 
naliehavo potrebujete zdravotnú starostlivosť alebo lieky.

•  Ak prokurátor alebo pomocný prokurátor rozhodne, že musíte 
zostať na policajnej stanici, máte právo informovať osobu, ktorú 
poznáte (napríklad rodinného príslušníka alebo spolubývajú-
ceho), že vás zadržala polícia. V niektorých prípadoch môže 
prokurátor alebo pomocný prokurátor rozhodnúť o vašom 
prepustení z policajného zadržania. Bude vás o tom následne 
informovať.

•  Ak nemáte holandskú štátnu príslušnosť, môžete požiadať,  
aby bol o vašom zadržaní políciou informovaný konzulát alebo 
veľvyslanectvo vašej krajiny.

•  Máte právo vidieť dostupné dokumenty o vašom prípade. 
Prokurátor však môže v niektorých prípadoch rozhodnúť o tom, že 
vám to nebude umožnené. Bude vás o tom následne informovať.

Ako dlho vás polícia môže zadržiavať?
•  V závislosti od trestného činu, z ktorého ste podozrivý/-á, vás 

môže polícia zadržiavať na policajnej stanici až 90 hodín  
(3 dni a 18 hodín).

•  Ak sa z dôvodu vyšetrovania vyžaduje predĺženie policajného 
zadržania, o predĺžení bude rozhodovať súd. Ak nesúhlasíte so 
zadržaním alebo s rozhodnutím súdu o predĺžení policajného 
zadržania, môžete požiadať o radu svojho právnika.

Právo na právnu pomoc zo strany právnika
Pred vypočutím políciou máte právo na súkromné stretnutie s 
právnikom s dĺžkou 30 minút. V prípade potreby možno toto 
stretnutie o ďalších 30 minút predĺžiť. To, či vám bude poskytnutý 
právnik, závisí od závažnosti trestného činu, z ktorého ste 
podozrivý/-á.
•  Ak ste podozrivý/-á z obzvlášť závažného trestného činu s dolnou 

hranicou trestnej sadzby najmenej 12 rokov (napríklad vražda 
alebo zabitie) alebo ak vás polícia považuje za zraniteľného 
vzhľadom na váš duševný stav, automaticky vám bude 
zabezpečený právnik, ktorý s vami bude hovoriť. Poskytne sa vám 
bezplatne.

•  Ak si neželáte stretnutie s právnikom, jednoznačne ho o tom 
informujte.

•  Ak ste podozrivý/-á zo závažného trestného činu, za ktorý na vás 
môže byť uvalená väzba pred tým, ako sa postavíte pred súd 
(napríklad krádež vlámaním), môžete sa rozhodnúť, či chcete, aby 
vám pred výsluchom na polícii bol zabezpečený právnik, s ktorým 
môžete hovoriť. Ak si želáte právnika, polícia ho pre vás 
zabezpečí. Poskytne sa vám bezplatne.

•  Ak ste podozrivý/-á z menej závažného trestného činu, môžete sa 
rozhodnúť, či chcete hovoriť s právnikom. V takom prípade 
budete musieť právnika kontaktovať osobne a uhradiť trovy za 
stretnutie s ním.

Ak neviete s istotou určiť, ktorá z týchto situácií sa na vás vzťahuje, spýtajte sa 
tieto otázky:
•  Bude mi právnik poskytnutý automaticky alebo sa môže 

rozhodnúť, či chcem právnika?
•  Budem musieť uhradiť náklady právnej pomoci poskytnutej 

právnikom?

Ak chcete, aby vám poskytoval pomoc konkrétny právnik, ktorého 
poznáte, informujte o tom políciu. Ak váš právnik nie je zaregistro-
vaný v Rade pre právnu pomoc, budete musieť sami uhradiť jeho 
trovy. Ak poskytnete polícii osobné údaje na to, aby vám zabezpečila 
právnika, tieto osobné údaje budú spracúvané Radou pre právnu 
pomoc.

Takisto máte právo na prítomnosť právnika počas výsluchu na 
polícii. Ak ste podozrivý/-á zo závažného trestného činu, táto právna 
pomoc sa vám poskytne bezplatne. Ak ste podozrivý/-á z menej 
závažného trestného činu, budeme musieť uhradiť náklady tejto 
pomoci.

Takisto upozorňujeme:
•  ak ste uviedli, že nechcete právnu pomoc poskytovanú právni-

kom, toto rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť,
•  ak ste uviedli, že chcete právnu pomoc poskytovanú právnikom, 

polícia nemôžete začať výsluch skôr, než ste hovorili s právnikom. 
Jedinou výnimkou je situácia, keď existuje naliehavá 
nevyhnutnosť okamžite začať výsluch, napríklad ak ide o 
ohrozenie života.

Pamätajte na to, že príchod právnika trvá určitý čas. Všeobecným 
pravidlom je, že právnik by mal prísť do dvoch hodín od okamihu, 
keď o neho polícia požiadala.

Čo pre vás môže právnik spraviť pred výsluchom na polícii?
Pred tým, ako vás polícia vypočuje, právnik vám môže pomôcť 
takto:
•  vysvetliť, čo je podstatou trestného činu, z ktorého ste 

podozrivý/-á,
• poskytnúť právne poradenstvo,
• vysvetliť priebeh výsluchu na polícii,
• vysvetliť, aké máte práva a povinnosti počas výsluchu.
•  kontaktovať vašu rodinu alebo zamestnávateľa a informovať ich o 

vašej situácii, pokiaľ si to želáte.

Príslušníci polície nebudú počúvať, o čom sa rozprávate počas 
stretnutia s právnikom. Všetko, o čom s právnikom budete hovoriť, 
je dôverné. Váš právnik nemá dovolené hovoriť o obsahu vášho 
rozhovoru s políciou, prokurátorom ani s inou osobou s výnimkou 
situácie, keď by ste to povolili. 
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Čo pre vás môže právnik spraviť počas výsluchu na polícii?
•  Právnik môže vznášať pripomienky alebo klásť otázky 

príslušníkovi polície, ktorý vykonáva výsluch, a to na začiatku a na 
konci výsluchu.

•  Počas výsluchu môžete vy alebo váš právnik požiadať o prerušenie 
výsluchu, aby ste sa mohli poradiť s právnikom. Ak o to budete 
žiadať príliš často, príslušník polície, ktorý vykonáva výsluch, 
môže takúto žiadosť zamietnuť.

•  Ak nerozumiete otázkam alebo pripomienkam, ak sa počas 
výsluchu cítite pod tlakom alebo ak vo výsluchu nemôžete 
pokračovať zo zdravotných dôvodov, váš právnik o tom môže 
informovať príslušníka polície, ktorý vykonáva výsluch.

Čo pre vás môže právnik spraviť po výsluchu na polícii?
•  Po výsluchu si vy a váš právnik môžete pozrieť úradnú správu o 

výsluchu a informovať políciu, ak sa v uvádzajú akékoľvek 
nepresnosti.

•  Okrem toho vás právnik môže informovať o tom, čo môžete 
urobiť, ak nesúhlasíte s rozhodnutím o predĺžení policajného 
zadržania.

Čo sa stane po výsluchu?

Po výsluchu prokurátor rozhodne o ďalšom postupe vo vašom 
prípade. Prokurátor môže prijať jedno z týchto rozhodnutí.

Zastavenie trestného stíhania
Vo vašom prípade môže dôjsť k zastaveniu trestného stíhania. 
Znamená to, že nie ste stíhaný/-á. Keď dôjde vo vašom prípade k 
zastaveniu trestného stíhania, môže to byť spojené s určitými 
podmienkami, ktoré musíte splniť.

Napríklad vám môže byť udelený zákaz kontaktovať obeť trestného 
činu a/alebo vám môže byť nariadený probačný dohľad s osobitnými 
podmienkami. Ak tieto podmienky nedodržíte alebo spáchate iný 
trestný čin, môžete byť predvolaný/-á na súd v súvislosti s prípadom, 
v ktorom bolo zastavené trestné stíhanie voči vám. 

Trestný rozkaz
Ak prokurátor rozhodne o vašej vine, môže vydať trestný rozkaz.  
Ak je voči vám vydaný trestný rozkaz, môže to znamenať, že budete 
musieť uhradiť pokutu alebo vykonať verejnoprospešné práce. 
Alebo vám môže byť udelený zákaz vedenia motorového vozidla a/
alebo opatrenie týkajúce sa vášho správania (napríklad zákaz 
kontaktovať obeť trestného činu alebo povinnosť zostať v kontakte s 
probačnou službou).

Ak je vám udelená pokuta, môžete ju zaplatiť priamo na policajnej 
stanici. Pokutu však môžete zaplatiť až po tom, ako ste mali 
príležitosť prediskutovať to s právnikom. Ak pokutu priamo 
zaplatíte, znamená to, že váš prípad je uzatvorený. 

Ak sa prokurátor rozhodne vydať trestný rozkaz, ktorým sa udeľuje 
zákaz viesť motorové vozidlo alebo sa nariaďujú verejnoprospešné 
práce, najskôr sa uskutoční pojednávanie s prokurátorom. Pred 
týmto pojednávaním sa môžete poradiť s právnikom, pričom 
právnik môže byť na pojednávaní prítomný. V prípade potreby je 
možné zmeniť termín pojednávania, aby sa na ňom právnik mohol 
zúčastniť. Pojednávanie sa môže uskutočniť pomocou audiovizuál-
neho spojenia.

Mimosúdne urovnanie
V niektorých prípadoch môže prokurátor ponúknuť mimosúdne 
urovnanie. Mimosúdne urovnanie je podmienené určitými 
podmienkami. Ak tieto podmienky splníte, môžete sa vyhnúť 
ďalšiemu trestnému konaniu. Mimosúdne urovnanie môže mať 
niektorú z týchto podôb: zaplatenie určitej sumy, zaplatenie 
odškodnenia obeti trestného činu alebo vzdanie sa vlastníctva vecí 
zabavených políciou. Ak tieto podmienky nesplníte v stanovenom 
termíne, budete sa musieť postaviť pred súd. Mimosúdne urovnanie 
v podobe finančnej platby možno uhradiť aj priamo na policajnej 
stanici. Môže to byť praktické napríklad v prípade, že v Holandsku 
nemáte adresu trvalého alebo prechodného pobytu.

Súdne pojednávanie
Prokurátor sa môže rozhodnúť, že vo vašom prípade podá obžalobu 
na súd. Následne vám bude z prokuratúry doručené predvolanie. V 
predvolaní bude uvedený trestný čin, z ktorého ste obvinený/-á, ako 
aj čas a miesto súdneho pojednávania. 

Digitálne doručovanie korešpondencie prostredníctvom 
mijn.overheid.nl
Môžete sa rozhodnúť, že chcete, aby sa vám všetka korešpondencia z 
prokuratúry v súvislosti s vaším prípadom doručovala digitálne 
prostredníctvom webovej lokality holandskej verejnej správy mijn.
overheid.nl. Ak chcete, aby sa vám táto korešpondencia doručovala 
digitálne, prihláste sa do svojej schránky správ (Berichtenbox) na 
lokalite mijn.overheid.nl pomocou svojho identifikátora DigiD, 
prejdite do časti „Instellingen“ (Nastavenia) a začiarknite políčko pri 
položke „Openbaar Ministerie“ (Prokuratúra). 

Možný záznam v registri trestov
Ak prijmeme trestný rozkaz alebo mimosúdne urovnanie ponú-
knuté prokurátorom, zaznamená sa to v súdnych záznamoch, čo 
znamená, že budete mať záznam v registri trestov. V dôsledku toho 
nebudete môcť získať tzv. osvedčenie o bezúhonnosti (VOG), ktoré 
sa vyžaduje pre niektoré pracovné miesta a stáže. Právnik vám o tom 
môže poskytnúť podrobnejšie informácie. Okrem toho je na 
policajnej stanici k dispozícii leták, v ktorom sú vysvetlené príslušné 
dôsledky. Ďalšie informácie o osvedčení o bezúhonnosti (VOG) 
nájdete na lokalite: www.justis.nl/producten/vog.

http://www.justis.nl/producten/vog
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