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Ste podozrivý/-á z trestného 
činu
Boli ste zadržaný/-á ako podozrivá osoba a predvedený/-á na policajnú 
stanicu alebo ste dostali predvolanie na vypočutie.

Ste vo veku 12 až 18 rokov a konali ste protizákonne. 
Napríklad ste spáchali akt vandalizmu, krádeže alebo 
napadnutia. Polícia (alebo iná vyšetrovacia zložka alebo 
orgán) vás zatkla, predviedla na policajnú stanicu a 
vyšetruje danú vec. Alebo vám mohla byť doručená výzva 
dostaviť sa na policajnú stanicu, pretože polícia vás chce 
vypočuť. Vypočutie znamená, že príslušníci polície chcú 
s vami hovoriť a klásť vám otázky. Je dôležité, aby ste 
poznali svoje práva. Preto by ste si mali pozorne prečítať 
tieto informácie. Ak budete mať ďalšie otázky, môžete 
ich položiť svojmu právnikovi alebo príslušníkom 
polície.

Došlo k vášmu zatknutiu a predvedeniu na 
policajnú stanicu

Aké sú vaše práva?

• Polícia vám musí oznámiť, z čoho vás podozrieva.
• Polícia vám musí zabezpečiť právneho zástupcu – právnika. 

Právnik pracuje výlučne vo vašom mene a nezávisle od 
polície. Ak polícia zabezpečí príchod právnika, poskytne 
vaše údaje (meno, adresa, dátum narodenia atď.) Rade pre 
právnu pomoc (Raad voor Rechtsbijstand). Rada pre 
právnu pomoc zaznamená vaše údaje a poskytne ich 
právnikovi.

Informácie pre rodičov, poručníka alebo opatrovníkov
Vaše dieťa je podozrivé z trestného činu. V tomto dokumente sa vysvetľuje, aké práva má vaše dieťa počas policajného 
vyšetrovania. Polícia vás musí informovať o zatknutí vášho dieťaťa a jeho zaistení na policajnej stanici. Polícia vás tiež 
musí informovať o ďalšom priebehu vyšetrovania. S políciou si môžete dohodnúť telefonický kontakt a návštevu 
dieťaťa. 

Ďalšie informácie 
Ďalšie informácie získate na lokalite www.juridischloket.nl alebo na telefónnom čísle 0900 – 8020 (hovory sú 
spoplatnené sadzbou 0,25 EUR za minútu).
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• Budete predvedený/-á pred zástupcu prokurátora 
(hulpofficier van justitie), ktorý je významným 
predstaviteľom v rámci orgánov činných v trestnom 
konaní. Informuje vás o vašich právach a môže vám klásť 
otázky. Na tieto otázky nemusíte odpovedať (avšak môžete, 
pokiaľ chcete). Máte právo nevypovedať. Zástupca 
prokurátora vás bude informovať aj o ďalších krokoch a 
rozhodne o tom, či musíte alebo nemusíte zostať na 
policajnej stanici.

• Lekár alebo osoba poverená lekárom môže skontrolovať, či 
váš zdravotný stav umožňuje, aby ste absolvovali 
vypočúvanie alebo iné policajné vyšetrovanie. V 
odôvodnených prípadoch môže polícia, váš právnik, vaši 
rodičia (poručník alebo opatrovníci) alebo vy požiadať o 
prítomnosť tohto lekára. Lekár môže odporúčať, aby 
polícia na určitú dobu odložila vypočúvanie alebo iné 
policajné vyšetrovanie. Polícia sa však týmto stanoviskom 
nemusí riadiť. Vyšetrenie lekárom je bezplatné.

• Ak nehovoríte alebo nerozumiete holandsky, prípadne len 
málo, máte nárok na pomoc prekladateľa (tlmočníka). 
Tlmočník sa poskytuje bezplatne.

• Máte práve prečítať si dokumenty k prípadu (písomný 
záznam polície o prípade). Zástupca prokurátora však môže 
rozhodnúť, že vám to na určitý čas nebude umožnené. Ak 
po holandsky nerozumiete alebo rozumiete len málo, 
máte právo prečítať si najdôležitejšie časti vo vlastnom 
jazyku, aby ste porozumeli ich obsahu.

Čo sa ešte bude diať?

• Polícia musí informovať vašich rodičov (poručníka alebo 
opatrovníkov) o vašom zaistení zo strany polície. Ak nemáte 
rodičov (poručníka alebo opatrovníkov) alebo sa s nimi 
nemožno spojiť, polícia vás požiada o uvedenie mena 
dospelej osoby, ktorú možno telefonicky kontaktovať. Ak 
neexistuje dospelá osoba, ktorú možno telefonicky 
kontaktovať, polícia sa obráti na Radu pre otázky starostlivosti 
a ochrany detí (Raad voor de Kinderbescherming).

• Rada pre otázky starostlivosti a ochrany detí môže tiež 
preskúmať, aká je pre vás vhodná forma trestu a/alebo 
pomoci. Pri tom jej predstavitelia posúdia vašu situáciu, 
váš čin a jeho závažnosť.

• Vaši rodičia (poručník alebo opatrovníci) sa s vami môžu 
telefonicky spojiť a navštíviť vás na policajnej stanici.

• Ak nie ste občanom Holandska, môžete požiadať políciu, 
aby sa spojila s veľvyslanectvom vašej krajiny.

Zaistenie políciou

• Ak ste podozrivý/-á z priestupku, napríklad hanlivého 
vyjadrovania, môže vás polícia zaistiť až na 6 hodín. Do tejto 
doby sa nezapočítava čas v noci (od 00:00 do 9:00). Po tejto 
dobe vás polícia musí prepustiť.

• Ak ste podozrivý/-á z vážneho prečinu (napríklad 

vandalizmus, krádež alebo napadnutie), môže vás polícia 
zaistiť až na 9 hodín. Ani do tejto doby sa nezapočítava čas v 
noci (od 00:00 do 9:00). Po uplynutí tejto doby sa rozhodne, 
či je potrebné vaše zaistenie na dlhšiu dobu. Toto predĺžené 
zaistenie môže trvať najviac 3 dni (označuje sa aj ako vzatie do 
policajnej väzby (inverzekeringstelling)).

• Ak dôjde k zadržaniu večer, polícia môže rozhodnúť o vašom 
neskoršom vypočutí. Polícia vás potom spolu s vašimi 
rodičmi (poručníkom alebo opatrovníkmi) predvolá na 
nasledujúci deň na policajnú stanicu. Termín tohto 
predvolania musíte dodržať.

• Ak ste vzatý/-á do policajnej väzby, môže vám byť povolené 
byť v čase spánku na inom mieste, napríklad doma. Počas dňa 
budete aj naďalej zaistený/-á na policajnej stanici. Polícia a 
prokurátor rozhodnú o tom, či je takýto postup možný. O 
tom, či zostanete dlhšiu dobu vo väzbe, musí rozhodnúť 
sudca.

• Ak nesúhlasíte so zadržaním alebo dlhším trvaním väzby, 
mali by ste sa poradiť s právnikom o možnom postupe.

• Ak sa necítite zdravotne v poriadku, je potrebné to oznámiť 
právnikovi alebo polícii. Polícia pre váš zabezpečí prehliadku 
lekárom alebo podanie liekov.

• Len čo pominú dôvody vašej väzby, musíte byť prepustený/-á.

Právnik

• Ak ste zaistený/-á na policajnej stanici, polícia pre vás 
zabezpečí právnika. Právnik je k dispozícii pre vás a vykoná 
len to, na čom ste sa spoločne dohodli.

• Ak poznáte niektorého právnika a chceli by ste sa s ním 
stretnúť, je potrebné to oznámiť polícii. Polícia bude tohto 
právnika vo vašom mene kontaktovať.

• Právnik za vami príde čo najskôr, aby vám poskytol 
poradenstvo. Na právnika budete musieť počkať: bude to 
trvať približne 2 hodiny. Príslušníci polície nepočúvajú, keď 
sa rozprávate so svojím právnikom. Právnik nemôže 
hovoriť o podrobnostiach vášho rozhovoru s inými 
osobami vrátane polície. Právnik to urobí len s vaším 
povolením. Ak vám pri rozhovore s právnikom pomáhal 
tlmočník, ani on nemôže hovoriť o žiadnych 
podrobnostiach s políciou.

• V prípade zadržania políciou sa právnik zvyčajne poskytuje 
bezplatne. Ak ste neboli zadržaný/-á, ale ste dostali 
predvolanie na policajnú stanicu na podanie vysvetlenia k 
otázkam polície, právnik sa neposkytuje bezplatne. Vždy si 
u právnika overte, či jeho služby sú alebo nie sú 
poskytované bezplatne.
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Vypočúvanie

Rozhovor s príslušníkom polície

• P• Príslušník polície bude s vami hovoriť a môže vám 
klásť otázky. Tento postup sa označuje ako vypočúvanie.

• • Na otázky polície nemusíte odpovedať (avšak môžete, 
pokiaľ chcete). Máte právo nevypovedať. 

1. Pred vypočúvaním

• Skôr ako vám príslušník polície bude klásť otázky, budete 
mať možnosť prediskutovať to, čo sa stalo, so svojím 
právnikom. Na rozhovor s právnikom budete mať k 
dispozícii približne polhodinu. V prípade potreby sa vám 
môže poskytnúť viac času.

• V prípade potreby vám pri rozhovore s právnikom môže 
pomáhať tlmočník.

• Od právnika sa dozviete, čo môžete očakávať počas 
vypočúvania, a odporučí vám, čo by ste mali robiť alebo 
povedať polícii. Právnik sa môže spojiť aj s vašou rodinou, 
nadriadeným v práci alebo na mieste výkonu odbornej 
praxe a informovať ich o vašom zaistení políciou. Právnik 
to urobí len s vaším povolením.

2. Počas vypočúvania

• Ak nerozumiete tomu, čo vám príslušník polície hovorí, 
ozvite sa. Príslušník polície vám to potom musí 
zrozumiteľne vysvetliť inými slovami.

• V prípade potreby vám počas vypočúvania môže pomáhať 
tlmočník.

Prítomnosť právnika počas vypočúvania

Právnik bude sedieť pri vás v miestnosti, v ktorej bude 
prebiehať vypočúvanie, a môže:
• byť prítomný počas vypočúvania,
• vyjadriť pripomienky na začiatku a na konci vypočúvania,
• klásť otázky príslušníkovi polície,
• pýtať sa vás, či rozumiete tomu, čo sa hovorí,
• zabezpečiť, aby ste neboli nútený/-á čokoľvek povedať,
• zabezpečiť, aby vás polícia nezastrašovala,
• požiadať o prerušenie vypočúvania. Tým získa právnik čas, 

aby s vami mohol hovoriť osamote. Aj vy môžete požiadať 
o to, aby ste mohli s právnikom hovoriť osamote. Ak to 
budete požadovať príliš často, polícia môže vašu 
požiadavku odmietnuť.

Vytváranie obrazových alebo zvukových 
záznamov počas vypočúvania

• Polícia musí niekedy zaznamenať vypočúvanie pomocou 
kamery a/alebo mikrofónu. Napríklad v prípade závažných 
trestných činov, pri ktorých došlo k vážnemu zraneniu 
jednej alebo viacerých osôb. Uplatňujú sa tu viaceré 
pravidlá. Na začiatku vypočúvania vám polícia musí 
oznámiť, či má v úmysle uskutočňovať obrazové alebo 
zvukové záznamy. 

Prítomnosť dôveryhodnej osoby počas 
vypočúvania

• Pri akomkoľvek vypočúvaní, ktoré s vami vykonáva polícia, 
môže byť prítomná aj osoba, ktorej dôverujete 
(dôveryhodná osoba). Môže to byť napríklad váš otec, 
matka alebo iná dospelá osoba. Ak chcete, aby bola 
prítomná dôveryhodná osoba, oznámte to svojmu 
právnikovi a polícii. Nie je povinné požadovať prítomnosť 
dôveryhodnej osoby počas vypočúvania.

• Dôveryhodná osoba môže len počúvať. Môže sedieť vo 
vašej blízkosti, ale nemôže nič hovoriť. Dôveryhodná 
osoba musí mať vek najmenej 18 rokov a nesmie sa 
podieľať na trestnom čine, z ktorého ste podozrivý/-á.

• Polícia môže v niektorých prípadoch odmietnuť 
prítomnosť dôveryhodnej osoby počas vypočúvania. V 
takom prípade musí polícia najskôr požiadať o súhlasné 
stanovisko prokurátora.

Zápis

• Z vypočúvania sa vyhotovuje zápis. Označuje sa ako 
policajná správa (proces-verbaal). Predstavuje dôležitý 
záznam o tom, čo ste polícii povedali počas vypočúvania. 
Je to váš opis toho, čo sa stalo (výpoveď).

• Vašu výpoveď poskytnutú polícii bude neskôr čítať 
prokurátor a po ňom niekedy aj sudca. Je preto dôležité, 
aby ste si pozorne prečítali, čo je v zápise uvedené. Ak vám 
čítanie robí ťažkosti, požiadajte príslušníka polície, aby 
vám zápis prečítal.

• Ak súhlasíte s tým, že zápis správne vyjadruje vašu výpoveď, 
príslušník polície vás požiada, aby ste pod zápis uviedli 
svoje meno a podpis. Ak nesúhlasíte s tým, že zápis správne 
vyjadruje vašu výpoveď, môžete príslušníka polície 
požiadať o zmenu zápisu a ku zmene uviesť svoju 
pripomienku. Aj právnik môže skontrolovať, či polícia 
správne zaznamenala vašu výpoveď, a poskytnúť vám v 
tejto súvislosti pomoc.
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