
PRÍLOHA I 

Orientačný vzor písomného poučenie o právach 

Jediným cieľom tohto vzoru je pomôcť vnútroštátnym orgánom pri vypracovaní písomného poučenia o právach na 
vnútroštátnej úrovni. Tento vzor nie je pre členské štáty záväzný. Pri príprave písomného poučenia o právach ho členské 
štáty môžu prispôsobiť vnútroštátnym predpisom a doplniť ho o ďalšie užitočné informácie. Písomné poučenie členského 
štátu o právach sa musí poskytnúť pri zatknutí alebo zadržaní. Toto však nebráni tomu, aby členské štáty poskytli 
podozrivej alebo obvinenej osobe písomné informácie aj v iných štádiách trestného konania. 

Ak ste zatknutý(-á) alebo zadržaný(-á), máte tieto práva: 

A. POMOC ADVOKÁTA/NÁROK NA PRÁVNU POMOC 

Máte právo na dôverný rozhovor s advokátom. Advokát pracuje nezávisle od polície. Ak potrebujete pomoc na 
kontaktovanie sa s advokátom, požiadajte o ňu políciu; polícia vám musí túto pomoc poskytnúť. V niektorých 
prípadoch môže byť právna pomoc bezplatná. Požiadajte políciu o príslušné informácie. 

B. INFORMÁCIE O OBVINENÍ 

Máte právo vedieť, prečo ste boli zatknutý(-á) alebo zadržaný(-á) a z čoho ste podozrivý(-á) alebo obvinený(-á). 

C. TLMOČENIE A PREKLAD 

Ak neovládate jazyk, ktorý používa polícia alebo iné príslušné orgány, alebo mu nerozumiete, máte právo na bezplatnú 
pomoc tlmočníka. Tlmočník vám môže pomôcť pri rozhovore s advokátom a musí zachovávať mlčanlivosť o jeho 
obsahu. Máte právo na preklad najdôležitejších častí základných dokumentov vrátane príkazu sudcu na vaše zatknutie, 
obvinenia, obžaloby a rozsudku. Za určitých okolností vám môže byť poskytnutý ich ústny preklad alebo súhrn. 

D. PRÁVO ODOPRIEŤ VÝPOVEĎ 

Pri vypočúvaní políciou alebo inými príslušnými orgánmi nie ste povinný(-á) odpovedať na otázky o trestnom čine, 
z ktorého ste podozrivý(-á). Váš advokát vám môže poradiť pri rozhodovaní. 

E. PRÍSTUP K DOKUMENTOM 

Po zatknutí a zadržaní máte (prípadne váš advokát) právo na prístup k základným dokumentom, ktoré sú potrebné na 
napadnutie zákonnosti zatknutia alebo zadržania. Ak sa prípad dostane pred súd, máte (prípadne váš advokát) právo 
na prístup k dôkazom, ktoré svedčia vo váš prospech alebo neprospech. 

F. INFORMOVANIE INEJ OSOBY O VAŠOM ZATKNUTÍ ALEBO ZADRŽANÍ/INFORMOVANIE VÁŠHO KONZU
LÁTU ALEBO VEĽVYSLANECTVA 

Po zatknutí alebo zadržaní môžete požiadať políciu, ak chcete, aby bol niekto informovaný o vašom zadržaní, 
napríklad člen rodiny alebo zamestnávateľ. V niektorých prípadoch môže byť právo informovať inú osobu o zadržaní 
dočasne obmedzené. Polícia vám v takýchto prípadoch poskytne príslušné informácie. 

Ak ste cudzinec (cudzinka) a chcete, aby bol o vašom zadržaní informovaný konzulárny úrad alebo veľvyslanectvo, 
požiadajte o to políciu. Rovnako ak sa chcete skontaktovať so zástupcom vášho konzulárneho úradu alebo 
veľvyslanectva, požiadajte prosím políciu. 

G. NALIEHAVÁ LEKÁRSKA POMOC 

Ak ste zatknutý(-á) alebo zadržaný(-á), máte právo na poskytnutie naliehavej lekárskej pomoci. Ak potrebujete nalie
havú lekársku pomoc, oznámte to prosím polícii.
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H. TRVANIE POZBAVENIA OSOBNEJ SLOBODY 

Po zatknutí môžete byť pozbavený(-á) osobnej slobody alebo zadržiavaný(-á) najviac … [vložte príslušný počet 
hodín/dní]. Po skončení tohto času musíte byť prepustený(-á) alebo vás musí vypočuť sudca a rozhodnúť o ďalšom 
zadržiavaní. Požiadajte svojho advokáta alebo sudcu o informácie o možnostiach napadnúť zákonnosť vášho zatknutia, 
dosiahnuť preskúmanie zákonnosti zadržania a požiadať o predbežné prepustenie.
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