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Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
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Swipe to change
Verdachten (in strafzaken)

Engels

Ierland
Deze informatiebladen informeren u over wat er gebeurt als u wordt verdacht of beschuldigd van een misdrijf waarvoor u voor de rechter moet verschijnen.
Zie informatieblad 5 voor informatie over lichte verkeersovertredingen, die meestal met een vaste straf zoals een boete afgehandeld worden. Als u het
slachtoffer van een misdrijf bent, kunt u hier alle benodigde informatie over uw rechten vinden.
Samenvatting van het strafrechtproces
An Garda Siochána (de nationale politiedienst) heeft een aantal bevoegdheden om iemand staande te houden en te fouilleren, en ook om iemand aan te
houden als er reden is om te vermoeden dat die persoon een misdrijf heeft gepleegd of bezig is een misdrijf te plegen waarop een gevangenisstraf van vijf
jaar of meer staat, of een van de andere ernstige misdrijven die onder deze bevoegdheid vallen.
Zodra u bent aangehouden, zal een lid van de Garda Siochána u vertellen welke rechten u hebt, zoals het recht om met een advocaat en een arts te spreken
en het recht op een tolk als u die nodig hebt. Voor kinderen gelden speciale bepalingen die voorschrijven dat er bij ondervragingen een volwassene
aanwezig moet zijn.
In deze fase kunt u worden gevraagd om toestemming te geven voor het afnemen van DNA-monsters en/of vingerafdrukken, het nemen van foto’s en/of
deelname aan een keuzeconfrontatie.
Tijdens het vooronderzoek kan een lid van de Garda Siochána u in beschuldiging stellen van een misdrijf. Dat kan door middel van de akte van
beschuldiging, of u kunt worden gedagvaard om op een bepaalde datum in de rechtbank te verschijnen. De politieofficiers zullen een dossier met de details
van het onderzoek aan hoofd van het Openbaar Ministerie sturen, dat zal besluiten of u zult worden vervolgd namens de staat.
U kunt onmiddellijk door de politieofficiers op borgtocht worden vrijgelaten, waarbij u wordt verplicht om in de rechtbank te verschijnen, of u kunt in een latere
fase een verzoek tot vrijlating op borgtocht indienen bij de districtstrechtbank.
Lichte vergrijpen, die overtredingen worden genoemd, worden vervolgd door de districtsrechtbank. Zwaardere vergrijpen worden behandeld door een rechter
en een jury.
Gedurende het gehele strafproces wordt altijd verondersteld dat u onschuldig bent totdat het tegendeel is bewezen.
U hebt recht op juridisch advies. Als u geen advocaat kunt betalen om u te vertegenwoordigen, kunt u rechtsbijstand aanvragen.
Als u wordt veroordeeld, wordt op een wijze die elke redelijke twijfel uitsluit bewezen geacht dat u schuldig bent aan het misdrijf . Als u in de
districtsrechtbank wordt veroordeeld, hebt u het recht om beroep tegen de veroordeling of de straf in te stellen. Als u wordt vrijgesproken, betekent dat het
einde van de zaak en kunnen er geen verdere stappen tegen u worden ondernomen.
Als u door een jury wordt veroordeeld voor een zwaarder vergrijp, hebt u niet automatisch het recht om beroep in te stellen en moet u met uw juridisch team
overleggen over eventuele vervolgstappen.
Details over al deze fasen van het strafproces en over uw rechten kunt u vinden in de informatiebladen. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch
advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.
De rol van de Europese Commissie
NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze
informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.
Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt
1 – Juridisch advies inwinnen
2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek
Aanhouding
Verhoor en het politieonderzoek
Fouillering en andere doorzoekingen
Voorgeleiding
Voorbereiding van het proces, of een schuldbekentenis doen vóór het proces
3 – Mijn rechten tijdens het proces
4 – Mijn rechten na het proces
5 - Verkeersovertredingen
Laatste update: 01/08/2012
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (
) is onlangs gewijzigd.
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
1 – Juridisch advies inwinnen
Als u op enigerlei wijze betrokken bent bij een strafprocedure, is het belangrijk om onafhankelijk juridisch advies in te winnen. In deze informatiebladen staat
wanneer en onder welke omstandigheden u het recht hebt om u door een advocaat te laten vertegenwoordigen. Hierin staat ook wat een advocaat voor u
kan doen. In dit informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten voor de advocaat worden gedekt als u niet kunt betalen.
Een advocaat vinden
Als u bent aangehouden, zal de Garda Síochána een lijst van advocaten hebben die bereid zijn om met spoed te komen en u advies te geven. Deze lijst zal
bestaan uit personen van wie bekend is dat ze 24 uur per dag beschikbaar zijn om naar het bureau van de Garda Síochána te komen.

Als u niet bent aangehouden, maar wel advies van een strafadvocaat nodig hebt, kunt u contact opnemen met de

Ierse Orde van Advocaten, die u de

namen van strafrechtadvocaten zal verstrekken. De Orde van Advocaten mag u niet een bepaalde firma aanbevelen.
Een betere manier om een in dit werk gespecialiseerde advocaat te vinden is door mond-tot-mondreclame van mensen die zich eerder in een soortgelijke
situatie hebben bevonden. Ook kunt u op internet zoeken, omdat veel advocatenkantoren een website hebben waarop ze vermelden in welk werk ze het
best zijn.
De kosten van een advocaat betalen
In Ierland bestaat een rechtsbijstandssysteem dat inhoudt dat de diensten van een advocaat in bepaalde omstandigheden kosteloos aan een van een
misdrijf verdachte persoon kunnen worden aangeboden.
Als u op het bureau van de Garda Síochána wordt vastgehouden voor verhoor en geen werk of een laag inkomen hebt, hebt u waarschijnlijk het recht om
kosteloos van de diensten van een advocaat gebruik te maken, op grond van het
rechtsbijstandssysteem van de Garda. U moet dan een formulier voor
uw advocaat ondertekenen met een verklaring dat u minder verdient dan de grens van 20 316,00 euro of een sociale uitkering ontvangt. Verder komt er geen
papierwerk bij kijken.
Als wordt beschuldigd van een misdrijf, hebt u het recht om rechtsbijstand aan te vragen bij de rechtbank waar u voor dient te verschijnen. Dit heet het
Certificaat voor kosteloze rechtsbijstand. Uw advocaat zal u helpen bij het indienen van uw aanvraag bij de rechtbank. Als u geen advocaat hebt, zal de
rechter u doorgaans rechtsbijstand aanbieden en een advocaat voor u uitkiezen. Als u van een ernstig misdrijf wordt beschuldigd en geen werk hebt, is het
waarschijnlijk dat u rechtsbijstand zult krijgen. Als u wel werk hebt, kan het zijn dat u een formulier moet invullen waarin u verklaart wat uw inkomen en
kosten zijn.
Links
Rechtsbijstand in strafzaken
Ierse Orde van Advocaten
Laatste update: 01/08/2012

http://www.legalaid.ie/
http://www.lawsociety.ie/

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (
) is onlangs gewijzigd.
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
2 – Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek
Wat is het doel van een strafrechtelijk onderzoek?
Het doel van een strafrechtelijk onderzoek is om te reageren op de aangifte van een strafbaar feit door een lid van het publiek of een vermoeden van de
Gardaí (leden van de Garda Síochána) dat er in strijd met het strafrecht is gehandeld, en om de pleger(s) op te sporen. Meestal doet een lid van het publiek
aangifte van een incident en reageren de Gardaí door vast te stellen of er inderdaad een strafbaar feit is gepleegd. Wanneer dat het geval is, zal vervolgens
een nader onderzoek worden ingesteld.
Wie voert het onderzoek uit?
In bijna alle gevallen berust het recht om het delict te onderzoeken bij
An Garda Síochána, de Ierse politie. Het Bureau van de hoofdaanklager (de
“Director of Public Prosecutions” – het Ierse Openbaar Ministerie), dat de meeste vervolgingen uitvoert namens de Ierse staat, kunnen de Gardaí juridische
aanwijzingen geven over de wijze waarop het onderzoek het best kan worden uitgevoerd.
Uit welke fasen bestaat het strafrechtelijk onderzoek (opsporingsonderzoek)?
De eerste fase van een strafrechtelijk onderzoek bestaat in de aangifte van een strafbaar feit door een lid van het publiek of de constatering door een lid van
de Garda dat er vermoedelijk een strafbaar feit is gepleegd. De Gardaí zullen vaststellen of het incident waarvan aangifte is gedaan een strafbaar feit is, en
als dat het geval is een strafrechtelijk onderzoek instellen.
Het is in deze fase dat de Gardaí zullen besluiten of het vermeende strafbare feit als ‘ernstig’ moet worden beschouwd of niet. De term ‘ernstig’ duidt op een
misdrijf waar in theorie een gevangenisstraf van ten minste vijf jaar op kan staan. Als het strafbare feit in deze categorie valt, kan het door de Gardaí worden
onderzocht, waarbij deze gebruik kan maken van haar bevoegdheid om u aan te houden en in verzekering te stellen in een bureau van de Gardaí en u
tijdens die inverzekeringstelling te verhoren. Het recht om personen aan te houden, in verzekering te stellen en te verhoren zullen verderop in dit
informatieblad worden besproken.
Als het strafbare feit niet ernstig is, zijn de bevoegdheden van de Gardaí beperkter. In dat geval hebben ze doorgaans de bevoegdheid om het vermeende
misdrijf te onderzoeken, maar niet om u voor verhoor aan te houden en vast te zetten. De Gardaí hebben dan alleen de bevoegdheid om u aan te houden
om u het vermeende misdrijf ten laste te leggen. Als u voor een niet-ernstig misdrijf niet wordt aangehouden, zult u over het algemeen worden gedagvaard
om in de rechtbank te verschijnen, waarmee het proces kan beginnen.
De derde fase van een onderzoek bestaat in het verzamelen van informatie die later tijdens het proces als bewijs kan worden gebruikt. Dit proces van het
verzamelen van informatie kan veel verschillende vormen aannemen en het recht van de Gardaí om deze informatie te verzamelen is afhankelijk van de
aard van het vermeende misdrijf. Het recht van de politie om u aan te houden en te verhoren geeft de politie ook onbeperkte bevoegdheden om forensisch
bewijs en andere vormen van mogelijk bewijs van u te verkrijgen; dit zal later in dit informatieblad aan de orde komen.
De Gardaí zullen zelf of op aanwijzing van het
Bureau van de hoofdaanklager besluiten of u al dan niet moet worden aangeklaagd en wat u in dat eerste
geval ten laste moet worden gelegd. Het besluit om misdrijven van ernstige en niet-ernstige aard te vervolgen wordt vaak genomen door de Gardaí. Als een
misdrijf van een ongebruikelijke of duidelijk ernstige aard is of als de hulp van het Bureau van de hoofdaanklager nodig is om te kunnen vervolgen, zullen de
Gardaí het Bureau van de hoofdaanklager normaliter om advies vragen.
Mijn rechten tijdens het onderzoek
Klik op de onderstaande links voor meer informatie over uw rechten tijdens de verschillende fasen van het onderzoek.
Mijn rechten bij aanhouding (1)
Verhoor en het politieonderzoek (2)
Fouillering en andere doozoekingen (3)
Voorgeleiding (4)
Voorbereiding op het proces (5)
Mijn rechten bij aanhouding (1)
Als het misdrijf ‘ernstig’ is, hebben de Gardaí de bevoegdheid om
u aan te houden en vast te houden voor verhoor. Dat betekent dat u door de Gardaí in
verzekering wordt gesteld en u tijdens de rest van uw wettige voorarrest geen recht op verlof hebt.
Hebben de Gardaí een aanhoudingsbevel nodig?

Nee. Als de Gardaí u verdenken van een misdrijf dat ze aan het onderzoeken zijn, hebben ze niet noodzakelijkerwijs een aanhoudingsbevel nodig om u aan
te houden.
Waar kan ik worden aangehouden?
De Gardaí kunnen u bij u thuis of op een openbare plek aanhouden. Er is niet meer dan een redelijk vermoeden dat u een misdrijf hebt gepleegd nodig om u
te kunnen aanhouden.
Moeten de Gardaí mij de reden van mijn aanhouding vertellen?
Ja. De Gardaí moeten u vertellen waarom u bent aangehouden.
Mogen de Gardaí bij mijn aanhouding geweld gebruiken?
Ja. De Gardaí mogen gepast geweld gebruiken om u aan te houden.
Wat gebeurt er nadat ik ben aangehouden?
U zult naar een bureau van de Garda worden gebracht om te worden verhoord of in beschuldiging te worden gesteld. Uw rechten op het politiebureau zijn
wettelijk beschermd en het lid van de Garda dat aan het hoofd van het bureau staat is verantwoordelijk voor de eerbiediging van uw rechten. De tijd dat u in
een bureau van de Garda kunt worden vastgehouden hangt af van de wettelijke bevoegdheid op grond waarvan de Garda u heeft aangehouden. Ga naar de
Ierse Raad voor burgerlijke vrijheden (ICCL) voor meer informatie over uw rechten.
Verhoor en het politieonderzoek (2)
Zal ik te horen krijgen welke rechten ik heb?
Ja. Als u op grond van een van deze wettelijke bevoegdheden in verzekering wordt gesteld, zult u te horen krijgen welke rechten u hebt in de tijd dat u wordt
vastgehouden. Dat zal schriftelijk gebeuren, en als u geen Engels begrijpt moet deze schriftelijke mededeling worden vertaald.
Mag ik contact opnemen met de ambassade van mijn land?
Ja. Als u geen Ierse staatsburger bent, mag u uw ambassade of consulaat in kennis stellen van uw aanhouding.
Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek in Ierland blijven?
Niet noodzakelijkerwijs. Als u na de inverzekeringstelling niet in staat van beschuldiging wordt gesteld, bent u vrij om te vertrekken en op reis te gaan. Als de
Ierse staat u op een latere datum in staat van beschuldiging wenst te stellen, kunt u speciaal voor dit doel vrijwillig terugkeren of uw uitlevering aanvechten in
het land waar u woont. Als u na de inverzekeringstelling in staat van beschuldiging wordt gesteld, moet u worden voorgeleid voor een bevoegde rechtbank.
Een rechter zal dan beslissen of u op borgtocht kunt worden vrijgelaten.
Krijg ik de gelegenheid om een advocaat te spreken?
Ja. U hebt het recht om onder vier ogen met uw advocaat te spreken. Als u geen advocaat kent, zal het verantwoordelijke lid van de Garda u helpen om er
een te vinden met behulp van een lijst die op het bureau aanwezig is. (Zie ook
Informatieblad 2)
Wanneer kan ik met een advocaat spreken?
Als u met een advocaat wilt spreken, mag u niet worden verhoord totdat uw advocaat is gearriveerd en u moet onmiddellijk met uw advocaat kunnen spreken.
Mag mijn advocaat aanwezig zijn bij mijn verhoor?
Nee. Wanneer zich tijdens uw verhoor zaken voordoen waarover u onzeker bent, hebt u echter het recht om juridisch advies in te winnen.
Wat als ik geen advocaat kan betalen?
Als uw financiële middelen beperkt zijn, kunt u er recht op hebben dat uw advocaat wordt betaald door het Ierse systeem voor kosteloze rechtsbijstand (zie
Informatieblad 1). Het is echter altijd aan te raden om juridisch advies in te winnen, waarna de kwestie van uw financiële draagkracht in een latere fase
van het proces aan de orde kan komen.
Hoe lang kan ik tijdens mijn inverzekeringstelling worden verhoord en hoe zal ik worden verhoord?
U mag per keer maximaal vier uur achter elkaar worden verhoord. U moet op faire wijze worden verhoord. Het verhoor moet worden opgenomen met een
videocamera, tenzij dit niet praktisch is. U hebt alleen recht op een kopie van de opname als u wordt vervolgd en de rechtbank beveelt dat uw juridisch
adviseur een kopie moet krijgen. Tijdens het verhoor mogen er nooit meer dan twee Gardaí aanwezig zijn.
Moet ik antwoord geven op vragen?
Nee. U kunt tijdens het hele verhoor
blijven zwijgen, maar u dient zich ervan bewust te zijn dat als u zwijgt, dit later in het proces in bepaalde
omstandigheden als bewijs tegen u kan worden gebruikt. Als u weigert bepaalde vragen te beantwoorden, kan dit samen met ander bewijs worden gebruikt
om een schuldigverklaring te ondersteunen.
Als ik wordt gevraagd om informatie, moet ik die dan verstrekken?
U bent verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken om de Gardaí in staat te stellen u te identificeren. U doet er goed aan om juridisch advies in te
winnen voordat u besluit om verdere informatie te verstrekken. Als u bent aangehouden voor verhoor, wordt u verdacht van een ernstig misdrijf en kan elke
informatie die u verstrekt in een toekomstig proces tegen u worden gebruikt.
Wat gebeurt er als ik iets zeg dat nadelig is voor mijn zaak?
U hebt het recht om niet mee te werken aan uw eigen veroordeling. Als uw antwoorden nadelig zijn voor uw zaak, zullen uw juridisch adviseurs u vertellen
wat de gevolgen kunnen zijn, wat meestal zal zijn dat wat u zegt als bewijs tegen u kan worden gebruikt.
Moet ik mijn vingerafdrukken laten afnemen en mezelf laten fotograferen?
Ja. Als u op grond van een wettelijke bevoegdheid bent aangehouden, kunt u worden gedwongen om uw vingerafdrukken af te staan en te worden
gefotografeerd. Het is strafbaar om het afnemen van vingerafdrukken of het nemen van uw foto te belemmeren.
Kunnen de Gardaí mijn vingerafdrukken voor altijd bewaren?
Ja. U of uw juridisch adviseur kunnen de Gardaí echter schriftelijk verzoeken om het materiaal te vernietigen als u niet wordt vervolgd of als u in het proces
bent vrijgesproken.
Moet ik DNA of andere intieme lichaamssubstanties afgeven?
Als u op grond van een wettelijke bevoegdheid bent aangehouden, hebben de Gardaí toestemming van een hoge functionaris nodig om intieme monsters af
te nemen, zoals DNA, speeksel, afgeknipte nagels, materiaal dat onder een nagel wordt aangetroffen of een uitstrijkje uit uw mond. De Gardaí zijn niet
bevoegd om zonder machtiging afdrukken van uw voeten te maken of monsters uit de schaamstreek of lichaamsholten te nemen, tenzij u daarvoor
toestemming geeft.
Mogen mijn woning, bedrijfspand, auto en dergelijke worden doorzocht?
Ja. De
Ierse grondwet en het
Europees Verdrag inzake de rechten van de mens schrijven voor dat uw lichamelijke integriteit moet worden
gerespecteerd, maar deze rechten zijn beperkt. De Gardaí mogen met of zonder uw toestemming uw huis doorzoeken als ze een doorzoekingsbevel hebben
of als ze uw woning betreden om u aan te houden. Voor meer informatie over doorzoekingen, zie Fouillering en andere doorzoekingen (3).
Kan ik beroep instellen tegen een inbreuk op mijn rechten?

U dient uw juridisch adviseurs in kennis te stellen van elke inbreuk op uw rechten, en zij zullen u adviseren hoe en wanneer u deze inbreuken kunt
aanvechten.
Wie is het verantwoordelijke lid van de Garda?
Het verantwoordelijke lid van de Garda is de Garda-functionaris die verantwoordelijk is voor uw welzijn en de bescherming van uw rechten. Op elk bureau
van de Garda moet een dergelijke functionaris aanwezig zijn. Als u tijdens de periode dat u in verzekering bent gesteld problemen ondervindt, is het
verstandig om een gesprek met het verantwoordelijke lid aan te vragen.
Mag ik contact opnemen met mijn familie?
U hebt het recht om een familielid in kennis te laten stellen van het feit dat u bent aangehouden, maar niet noodzakelijkerwijs om met hem of haar te spreken.
Wat als ik me niet lekker voel en hoe zit het met mijn recht om te rusten en me op te frissen?
Tijdens de inverzekeringstelling hebt u recht op medische behandeling als u die nodig hebt en op passende rustperioden en tijd om u op te frissen.
Zal er een verslag worden opgesteld over mijn inverzekeringstelling?
Er zal een verslag van uw inverzekeringstelling worden opgemaakt en uw juridisch adviseur heeft recht op een kopie daarvan.
Wat als ik geen Engels spreek of begrijp?
U hebt recht op een tolk. U en uw juridisch adviseur moeten er op aandringen dat de tolk die een gesprek onder vier ogen tussen u en uw advocaat vertaalt,
niet dezelfde tolk is die uw verhoor door de Gardaí heeft vertaald. Er dient te allen tijde een tolk beschikbaar te zijn, ongeacht of een advocaat of een Garda
met u wil spreken.
Hoe lang mag ik worden vastgehouden?
Dat hangt af van de bevoegdheid op grond waarvan u bent aangehouden.De langste periode die de Ierse wet toestaat is zeven dagen.
Fouillering en andere doorzoekingen (3)
Moeten de Gardaí mij vertellen waarom mijn woning wordt doorzocht?
U kunt vragen, en de Gardaí dienen u te vertellen, waarom en op grond van welke bevoegdheid de doorzoeking plaatsvindt. Als uw woning wordt doorzocht,
hebt u in een later stadium recht op een kopie van het doorzoekingsbevel.
Hoe moeten de Gardaí de doorzoeking uitvoeren?
De Gardaí moeten de doorzoeking uitvoeren onder eerbiediging van uw recht om niet te worden vernederd.
Kunnen de Gardaí dingen meenemen?
Ja. De Gardaí kunnen voorwerpen waarvan ze redelijkerwijs vermoeden dat deze als bewijs kunnen dienen in beslag nemen. Ook kunnen ze voorwerpen
meenemen die niet op enig bevel staan vermeld, maar die als bewijs kunnen dienen voor een ander misdrijf.
Mag ik in mijn woning blijven terwijl de Gardaí een doorzoeking uitvoeren?
Ja. U mag niets doen wat een wettige doorzoeking belemmert, maar u mag wel aanwezig zijn bij de doorzoeking.
Mag ik persoonlijk worden gefouilleerd?
Ja. Als een Garda een redelijk vermoeden heeft dat u een misdrijf hebt gepleegd, is deze bevoegd om u zonder uw toestemming te fouilleren.
Moet ik daarvoor eerst worden aangehouden?
Nee. U kunt voorafgaand aan uw aanhouding worden gefouilleerd.
Moeten de Gardaí mij de reden van de fouillering vertellen?
Ja. De Gardaí moeten u vertellen waarom u wordt gefouilleerd en op grond van welke bevoegdheid dat gebeurt.
Mag ik worden gevisiteerd?
Ja. U mag alleen worden gevisiteerd als dat nodig is. Een visitatie mag alleen plaatsvinden in een privéruimte van een bureau van de Garda en niet op een
manier die u irriteert. Indien mogelijk moet een arts de visitatie uitvoeren.
Zal ik worden gevisiteerd door iemand van hetzelfde geslacht?
Als de handeling uit meer dan een doorzoeking van uw kleding bestaat, moet deze worden uitgevoerd door iemand van hetzelfde geslacht.
Voorgeleiding (4)
Word ik in verzekering gesteld of vrijgelaten?
U kunt in verzekering worden gesteld als u aan de rechter wordt voorgeleid en de rechtbank weigert u op borgtocht vrij te laten.
Kan ik een verzoek om vrijlating op borgtocht indienen?
In de meeste gevallen kunt u tijdens uw eerste verschijning in de
districtsrechtbank (lagere rechtbank) een
verzoek om vrijlating op borgtocht indienen.
In bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld als u van moord wordt beschuldigd) moet u uw verzoek bij het hof van beroep indienen en daarom enige tijd in
hechtenis doorbrengen voordat de aanvraag wordt behandeld.
U hebt het recht om te worden vertegenwoordigd door een advocaat, en afhankelijk van uw inkomen zullen de kosten hiervan worden betaald uit hoofde van
de regeling voor kosteloze rechtsbijstand.
Kan ik te weten komen waarom de Gardaí tegen vrijlating op borgtocht zijn?
Ja. U moet van te voren worden verteld waarom de Gardaí tegen uw vrijlating op borgtocht zijn. U hebt recht op borgtocht, maar dat is niet absoluut. Het kan
worden geweigerd als de rechter van oordeel is dat als u op borgtocht wordt vrijgelaten, u niet zult komen opdagen bij het proces, getuigen zult beïnvloeden
of nieuwe ernstige misdrijven zult plegen terwijl u in vrijheid uw proces afwacht.
Kan ik voorwaardelijke borgtocht krijgen?
Ja. U kunt op borgtocht worden vrijgelaten onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld dat u uw paspoort moet inleveren, in Ierland moet blijven terwijl u op
het proces wacht en u regelmatig moet melden bij een bureau van de Garda om ervoor te zorgen dat u deze voorwaarden naleeft. De rechtbank kan ook van
u verlangen dat u een bedrag in contanten deponeert of bevelen dat de bankrekening van een familielid of een vriend wordt geblokkeerd als garantie dat u
zich houdt aan de voorwaarden van de borgtocht.
Voorbereiding van het proces, of vóór het proces schuld bekennen (5)
Kan ik vóór het proces schuld bekennen aan alle of enkele beschuldigingen?
Ja. U zult alleen een proces krijgen als u verklaart dat u niet schuldig bent. Als u schuld bekent, zult u geen proces krijgen, maar zal er een hoorzitting
plaatsvinden waar het vonnis zal worden uitgesproken.
Wat gebeurt er nu?
Als u geen proces wilt, dient u schuld te bekennen aan één of enkele van de misdrijven die u ten laste worden gelegd. Onderhandelen over
strafvermindering heeft in Ierland geen wettelijke basis, maar in de praktijk kan het Bureau van de hoofdaanklager een voorstel accepteren om enkele
beschuldigingen te handhaven en andere in te trekken. Als u zichzelf schuldig verklaart, zult u op een latere datum het vonnis horen en kunt u wel of niet in
hechtenis worden genomen tot de zitting waarop het vonnis wordt uitgesproken.
Wat gebeurt er tijdens de zitting waarop vonnis wordt gewezen?

Tenzij er een verplichte straf bestaat, zoals levenslang in geval van moord, hebt u recht op een hoorzitting waarop vonnis zal worden gewezen en uw
juridisch adviseur de rechtbank kan toespreken in verband met het misdrijf en uw persoonlijke omstandigheden.
Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?
Ja. Het Bureau van de hoofdaanklager kan tot de datum van het proces en ook tijdens het proces nieuwe beschuldigingen aan de tenlastelegging
toevoegen. Ook kan het tot aan het proces beschuldigingen intrekken. Het Bureau van de hoofdaanklager heeft het recht om tot de datum van het proces en
ook tijdens het proces aanvullend bewijs in te dienen. Het Bureau van de hoofdaanklager moet eerlijke procedures hanteren en mag bewijs of materiaal
waarover het beschikt en dat relevant is voor u en uw juridisch adviseurs niet achterhouden.
Kan mij een feit ten laste worden gelegd dat me al in een andere lidstaat ten laste is gelegd?
Als u al eerder in een EU-lidstaat voor een misdrijf bent aangeklaagd en berecht, kunt u niet meer voor hetzelfde misdrijf worden aangeklaagd in andere
lidstaat. Als u echter in een EU-lidstaat bent aangeklaagd maar de aanklacht is ingetrokken, kunt u in Ierland alsnog voor dat misdrijf worden aangeklaagd.
Zal ik worden geïnformeerd over het bewijs dat tegen mij is verzameld?
Ja. U moet documenten krijgen (het zogeheten ‘bewijzenboek’) waarin het bewijs tegen u is verzameld. Ook al het materiaal dat tijdens het onderzoek naar
het vermeende misdrijf is geproduceerd, maar dat het Bureau van de hoofdaanklager niet van plan is te gebruiken, moet aan u bekend worden gemaakt.
Krijg ik te horen wie er tegen mij getuigt?
Ja. U kunt tot op zekere hoogte informatie krijgen over de personen die tegen u getuigen. U hebt het recht om te weten of ze een strafblad hebben. U hebt
het recht om te proberen om tijdens het proces, door middel van een kruisverhoor door uw advocaat of privéonderzoek door uw juridisch adviseurs,
informatie over hen te verkrijgen.
U hebt geen recht op een uitputtende lijst van persoonsgegevens van een getuige. U hebt niet het recht om een getuige zodanig te beïnvloeden dat dit kan
worden gezien als een poging om de getuige te intimideren of de rechtsgang te hinderen.
Wanneer zal het ‘ bewijzenboek’ aan mij worden overhandigd?
Als u wordt berecht voor een ernstig misdrijf, moeten deze documenten binnen 42 dagen na de datum waarop de tenlastelegging is ingediend aan u worden
overhandigd. De rechtbank kan de periode waarbinnen de staat deze documenten aan u moet overhandigen naar eigen goeddunken verlengen.
Wat zal ik dan ontvangen?
U zult een boek ontvangen met documenten die de basis vormen van de zaak tegen u. Het boek omvat niet de volledige zaak van de staat en de staat heeft
het recht om tot de datum van het proces en ook tijdens het proces aanvullend bewijs aan te dragen. Het bewijs waarop de staat zich moet baseren om een
veroordeling te verkrijgen zal in de meeste gevallen mondeling aan de rechtbank moeten worden verstrekt door getuigen die onder ede staan.
Hoe krijg ik mijn ‘bewijzenboek’
Een lid van de Garda zal u het ‘bewijzenboek’ in de rechtbank overhandigen. Aanvullend bewijs zal doorgaans aan uw juridisch adviseur worden
overhandigd, in zijn of haar kantoor of in de rechtbank.
Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?
Ja. De Gardaí hebben het recht om ten behoeve van het onderzoek uw antecedenten na te trekken, en ze kunnen dat ook doen om een beslissing te
kunnen nemen over uw geschiktheid voor vrijlating op borgtocht als u in staat van beschuldiging wordt gesteld. Ook mogen ze naar uw strafblad verwijzen
als u wordt veroordeeld, om de rechter(s) in staat te stellen een passende straf te bepalen. Een lijst van buitenlandse veroordelingen kan worden toegelaten.
Kunnen de Gardaí onbeperkt naar mijn antecedenten verwijzen?
Nee. Tijdens het proces mogen ze niet naar uw antecedenten verwijzen, tenzij uw juridisch adviseurs tijdens een kruisverhoor of in bewijs dat bij de
rechtbank wordt ingediend uw verleden aanvoeren.
Links
Meer informatie over de bevoegdheid om iemand te fouilleren of anderszins te onderzoeken, in verzekering te stellen en in staat van beschuldiging te
stellen
Meer informatie over de rol van de Gardaí http://www.garda.ie/
Het Bureau van de Chief State Solicitors en het Bureau van de hoofdaanklager http://www.dppireland.ie/
Meer informatie over wetgeving
http://www.irishstatutebook.ie/ De Wet Strafrechtspleging ("Criminal Justice Act 1984") (Behandeling van personen
die in verzekering zijn gesteld in een bureau van de Garda) Bepalingen 1987
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3 – Mijn rechten tijdens het proces
Wat gebeurt er voordat mijn zaak voor de rechter komt?
Voordat uw zaak voor de rechter komt, zal een rechter besluiten of u op borgtocht kunt worden vrijgelaten. Doorgaans zult u daar recht op hebben. De
rechter kan weigeren om u op borgtocht vrij te laten als het onwaarschijnlijk is dat u op het proces zult verschijnen, als u geprobeerd hebt een getuige te
bedreigen of de kans bestaat dat u dat zult doen, of als wordt vermoed dat u een ander ernstig misdrijf zult plegen.
Als u tijdens het proces op een alibi wilt kunnen rekenen (dat wil zeggen dat iemand kan verklaren waar u was op het moment dat het misdrijf werd
gepleegd), zal de rechter u vertellen dat u tegen het
Bureau van de hoofdaanklager moet zeggen wie dat is.
U hebt er recht op om te weten wat de zaak tegen u inhoudt voordat het proces begint. Wanneer u daarom vraagt, moet u verklaringen over het bewijs
ontvangen.
Waar wordt het proces gehouden?
De naam en de plaats van de rechtbank waar het proces zal worden gevoerd, zullen aan u worden meegedeeld. De
Dienst voor het beheer van de
rechtbanken is verantwoordelijk voor alle rechtbanken en kan u helpen bij het vinden van de rechtbank.
Lichte vergrijpen worden behandeld in de districtsrechtbank, waar de zaak door één rechter wordt beoordeeld. Ernstigere vergrijpen worden behandeld in
een arrondissementsrechtbank voor strafzaken of een centrale strafrechtbank, waar het oordeel over de zaak wordt geveld door een jury.
De rechtbanken zijn toegankelijk voor het publiek. Wanneer de verdachte echter een kind is of het misdrijf seksueel van aard is, wordt de zaak achter
gesloten deuren behandeld.
Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

In de meeste gevallen kan de tenlastelegging tijdens het proces niet worden veranderd. Bepaalde beschuldigingen kunnen echter wel worden veranderd als
de wet dat toestaat. Zo kan een beschuldiging van gevaarlijk rijden bijvoorbeeld worden veranderd in de minder ernstige beschuldiging van roekeloos rijden
als de rechtbank oordeelt dat u roekeloos, maar niet gevaarlijk hebt gereden.
Als u tijdens het proces schuld bekent aan alle beschuldigingen, zal de rechter vervolgens beslissen welke straf u moet worden opgelegd. Bij het nemen van
dat besluit zal de rechter afwegen hoe ernstig het misdrijf is en wat uw persoonlijke situatie is. Normaliter wordt ook rekening gehouden met het feit dat u
schuld hebt bekend.
U kunt ook schuld bekennen aan enkele beschuldigingen en geen schuld bekennen aan de overige beschuldigingen. In dat geval zal de rechter of de jury
een besluit nemen over de beschuldigingen die u betwist. Vervolgens zal uitspraak worden gedaan over de beschuldigingen die u hebt bekend en de
beschuldigingen waar u schuldig aan wordt geacht.
Wat zijn mijn rechten tijdens het proces?
Bij de meeste zaken moet u aanwezig zijn bij uw proces. Als u niet in de rechtbank verschijnt, kan de rechter bevelen dat u moet worden aangehouden en
naar de rechtbank moet worden gebracht. Soms kan het proces zonder u worden voortgezet en kunt u bij verstek worden veroordeeld.
Als u niet in de rechtbank kunt verschijnen vanwege een ongeval of ziekte, moet u dat aan uw advocaat vertellen en hem of haar een medische verklaring
overleggen waarin de reden van uw afwezigheid wordt uitgelegd.
U hebt recht op een tolk als u niet begrijpt wat er gebeurt. Als u doof bent, hebt u recht op een doventolk.
U hebt het recht om, als u dat wilt, zelf uw verdediging te voeren tijdens het proces. Als u geen advocaat kunt betalen, kan er een voor u worden benoemd in
het kader van de
regeling voor rechtsbijstand in strafprocedures, afhankelijk van de ernst van de tenlastelegging. U hebt het recht om zelf een advocaat te
kiezen. Als u geen advocaat kent, kan de rechter er een voor u uitkiezen. U kunt van advocaat veranderen als u niet gelukkig bent met zijn of haar optreden.
U kunt het woord voeren tijdens uw proces, maar dat is niet verplicht. Het is een misdrijf om te liegen wanneer u onder ede bewijs verstrekt.
Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?
Als bewijs dat tegen u is ingebracht op onrechtmatige wijze is verkregen, kunt u het betwisten. Een voorbeeld: als de politie zonder doorzoekingsbevel uw
woning is binnengegaan, zal al het bewijs dat daarbij is verkregen doorgaans niet worden toegelaten.
U kunt bewijs ook betwisten door getuigen vragen te stellen om aan te tonen dat ze liegen of het bij het verkeerde eind hebben. Ook kunt u getuigen vragen
om bewijs te verstrekken dat relevant voor uw verdediging is of laat zien dat de openbaar aanklager liegt of fout zit.
U kunt een privédetective inhuren om bewijs te verkrijgen dat in uw voordeel spreekt. Dat bewijs zal worden toegelaten zolang het rechtmatig is verkregen.
Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?
Bewijs van eerdere veroordelingen kan tijdens het proces
normaliter niet in aanmerking worden genomen.
Bij het nemen van een besluit over de straf die aan u moet worden opgelegd kunnen rechters echter wel rekening houden met eerdere veroordelingen. Daar
vallen ook eerdere veroordelingen in andere landen onder.
Wat gebeurt er aan het eind van het proces?
Als u niet schuldig wordt bevonden, is het proces voorbij en bent u vrij.
Als u schuldig wordt bevonden of schuld bekent, zal de rechter bepalen welke straf aan u moet worden opgelegd. Het is mogelijk dat u een geldboete moet
betalen of een
gevangenisstraf moet uitzitten. De rechter kan uw straf opschorten op voorwaarde dat u verder geen misdrijven meer pleegt.
De rechter kan de
reclassering vragen om een rapport over u te schrijven voordat hij of zij de straf bepaalt. De reclassering zal de rechter vertellen of u
geschikt bent om onder toezicht te worden gesteld om de problemen die uw criminele gedrag hebben veroorzaakt aan te pakken.
Als de rechter daarom vraagt, zal de reclassering een advies uitbrengen over de vraag of u geschikt bent om een taakstraf uit te voeren. Als dat zo is, kan de
rechter u veroordelen tot een taakstraf van maximaal 240 uur in plaats van een gevangenisstraf.
Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?
De rol van het slachtoffer tijdens het proces is die van getuige van de openbaar aanklager. Het slachtoffer zal bewijs verstrekken in de vorm van een
getuigenverklaring over wat hij of zij heeft gezien in verband met de tenlastelegging.
Als u wordt veroordeeld of schuld bekent, zal de rechter bij het bepalen van de straf rekening houden met de gevolgen van het misdrijf voor het slachtoffer.
Links
Databank van Ierse wetgeving
Databank van Ierse en Britse jurisprudentie
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4 – Mijn rechten na het proces
Kan ik hoger beroep instellen?
U kunt hoger beroep instellen tegen elke veroordeling of straf. De
wijze waarop u beroep kunt instellen zal afhangen van de vraag welke rechtbank uw
zaak heeft behandeld. Hoger beroep tegen een uitspraak van de districtsrechtbank wordt behandeld door de arrondissementsrechtbank. Beroep tegen een
uitspraak van een arrondissementsrechtbank of een
centrale strafrechtbank wordt behandeld in het
hof van beroep voor strafzaken.
Als u beroep wilt instellen tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank, moet u binnen veertien dagen bij de openbaar aanklager een document
indienen dat ‘beroepschrift’ heet. Ook moet u het beroepschrift en de kennisgeving aan de openbaar aanklager binnen veertien dagen bij de griffie van de
rechtbank van het rechtsgebied indienen. Als u beroep wilt instellen tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank voor strafzaken of een centrale
strafrechtbank, moet u de procesrechter toestemming vragen om binnen drie dagen na het vonnis beroep in te stellen. Vervolgens moet u binnen zeven
dagen een beroepschrift indienen bij de griffie van het hof van beroep voor strafzaken als u geen toestemming hebt gekregen en binnen veertien dagen als u
wel toestemming hebt gekregen. Normaal gesproken doet uw advocaat dit allemaal voor u.
Als u hoger beroep instelt tegen een uitspraak van een districtsrechtbank, hebt u recht op een volledige nieuwe behandeling van uw zaak. U hebt ook het
recht om beroep tegen uw straf in te stellen. Als u beroep instelt tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank voor strafzaken of een centrale
strafrechtbank, kunt u beroep instellen vanwege een rechtsvraag of als u denkt dat uw proces niet correct is verlopen. U kunt ook beroep instellen tegen uw
straf.
Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?
Als u beroep instelt tegen een uitspraak van een districtsrechtbank, zal het vonnis niet worden uitgevoerd totdat uw beroep is behandeld. Daarvoor is nodig
dat u een borgsom betaalt, die borgtocht wordt genoemd. Als u zich in de gevangenis bevindt als u beroep tegen een uitspraak van de districtsrechtbank

instelt, hebt u het recht om te worden vrijgelaten zodra u het beroepschrift hebt ingediend en een borgsom hebt gestort. Als u in de gevangenis zit en hoger
beroep wilt aantekenen, zullen de gevangenisautoriteiten u de juiste formulieren geven.
Als u beroep instelt tegen een uitspraak van een districtsrechtbank, kan het een aantal maanden duren voordat het beroep wordt behandeld. Als u beroep
instelt tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank voor strafzaken of een centrale strafrechtbank, kan het aanmerkelijk langer duren voordat het
beroep wordt behandeld.
Als u beroep instelt tegen een uitspraak van een districtsrechtbank, hebt u het recht om nieuw bewijs en andere juridische argumenten aan te dragen voor
het beroep. Als u beroep instelt tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank voor strafzaken of een centrale strafrechtbank, is het doorgaans niet
toegestaan om nieuw bewijs aan te dragen en mag u dat alleen in uitzonderlijke omstandigheden doen.
Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?
Als u beroep instelt tegen een uitspraak van een districtsrechtbank, hebt u recht op een volledige nieuwe behandeling van uw zaak. Als u beroep instelt
tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank voor strafzaken of een centrale strafrechtbank, kunnen u of uw advocaat zich tot de rechtbank
richten om uit te leggen waarom u vindt dat uw veroordeling moet worden teruggedraaid of dat uw veroordeling principieel onjuist is.
Wat gebeurt er als het hoger beroep slaagt dan wel niet slaagt?
Als het hoger beroep succesvol is, is de zaak voorbij en hebt u verder geen verplichtingen meer met betrekking tot de zaak. Als het beroep niet succesvol is,
zal de rechtbank die uw beroep behandelt uw veroordeling bevestigen. Als de rechtbank die het beroep behandelt oordeelt dat uw veroordeling principieel
onjuist is, kan de rechtbank de oorspronkelijke straf verhogen of verlagen.
Zodra uw beroep is behandeld, hebt u verder geen recht meer om hoger beroep in te stellen. Het hof van beroep voor strafzaken kan u echter toestaan om
hoger beroep bij het Hooggerechtshof in te stellen als er een rechtsvraag van uitzonderlijk publiek belang in het geding is.
Er bestaat geen algemene bepaling dat u een schadeloosstelling dient te krijgen als uw beroep succesvol is. Wanneer u beroep instelt tegen een uitspraak
van het hof van beroep voor strafzaken, is het mogelijk dat u een schadevergoeding ontvangt vanwege een rechterlijke dwaling. Dat is het geval wanneer het
hof van beroep voor strafzaken een veroordeling herroept en bepaalt dat een nieuw feit aantoont dat er sprake is geweest van een rechterlijke dwaling. Dit
gebeurt zelden. Wanneer het hof van beroep voor strafzaken een rechterlijke dwaling heeft vastgesteld, kunt u bij de
schadevergoeding aanvragen.

minister van Justitie een

Zodra de rechter heeft geoordeeld dat u schuldig aan een misdrijf bent, zal er een veroordeling op uw naam worden vastgelegd.
De veroordeling is definitief zodra u schuldig bent bevonden of schuld hebt bekend. U hebt echter nog steeds het recht om hoger beroep in te stellen. Als uw
hoger beroep succesvol is, zal er geen veroordeling op uw naam komen te staan.
Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?
Als u wordt veroordeeld voor een misdrijf, kan de rechtbank u niet terugsturen naar uw land. De rechtbank kan de minister van Justitie echter wel
aanbevelen om u uit te zetten. Ook kan de rechtbank uw straf of een deel van de straf opschorten op voorwaarde dat u het land verlaat. Dat betekent niet dat
u wordt uitgezet, maar dat als u het land niet verlaat, u in hechtenis zult worden genomen. Als u in de gevangenis zit, kunt u de minister van Justitie vragen
om naar het buitenland te worden overgebracht om het resterende deel van uw straf in een andere lidstaat uit te zitten.
Als ik ben veroordeeld, kan ik dan opnieuw worden berecht voor hetzelfde misdrijf?
Als u bent veroordeeld, kunt u niet opnieuw voor hetzelfde misdrijf worden berecht. Als u in een andere lidstaat bent veroordeeld, kunt u in Ierland niet
opnieuw voor hetzelfde misdrijf worden berecht.
Informatie over de tenlastelegging/veroordeling
Op uw strafblad worden al uw veroordelingen vermeld. Als u volwassen bent, zal deze informatie permanent worden bewaard door de Gardaí (de Ierse
nationale politie). De Gardaí kunnen ook andere informatie over u bewaren. U hebt er recht op dat onjuiste persoonlijke informatie over u wordt gecorrigeerd
of gewist. U kunt deze informatie opvragen bij de
centrale eenheid Controle van de Garda. Als de Gardaí u geen toegang tot deze informatie willen geven
of onjuiste informatie niet willen corrigeren, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij de
Commissaris voor gegevensbescherming.
Links
Ierse rechtbanken
Raad voor informatie en voorlichting aan burgers
Commissaris voor gegevensbescherming
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5 – Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen
Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?
Lichte overtredingen, zoals te hard rijden, bellen met een mobiele telefoon tijdens het rijden of illegaal parkeren, worden meestal afgehandeld met een
aanbod om binnen een bepaalde termijn een vaste geldboete te betalen (de zogeheten “fixed penalty notice”). Alleen als u de boete niet betaalt, zal de zaak
voor de rechter worden gebracht. Soms zult u meteen bij constatering van de overtreding een aanbod krijgen overhandigd, en soms zal dit naar uw adres
worden gestuurd.
Bij bepaalde overtredingen waarvoor een vaste boete kan worden betaald worden er echter strafpunten op uw rijbewijs aangebracht, en u zult een rijverbod
in Ierland krijgen opgelegd als u in een periode van drie jaar in totaal twaalf strafpunten verzamelt. Als u de boete betaalt, zult u minder strafpunten krijgen
dan wanneer de zaak voor de rechter wordt gebracht en u wordt veroordeeld. De Europese Unie werkt momenteel aan een project om alle informatie over
rijbewijzen van de lidstaten te harmoniseren.
Verkeersovertredingen worden bijna altijd afgehandeld door de Gardaí. U dient zich ervan bewust te zijn dat bestuurders van een motorvoertuig in Ierland
hun rijbewijs verplicht bij zich moeten hebben en op verzoek van de Garda moeten laten zien.
Als u in Ierland woont, maar staatsburger van een andere lidstaat bent, zult u gedurende het hele proces hetzelfde worden behandeld als Ierse staatsburgers.
Als uw zaak voor de rechter wordt gebracht, zal dat bij een districtsrechtbank zijn (de laagste rechtbank) en zal één rechter zonder jury zich over de zaak
buigen. Als u niet tevreden bent met het resultaat, kunt u hoger beroep tegen de beslissing van de rechter instellen, ongeacht of het om een veroordeling of
een boete gaat, bij een hogere rechtbank (zie
Informatieblad 4).
Komen deze misdrijven op mijn strafblad te staan?

Alle verkeersovertredingen worden opgeslagen in de computerbestanden van de Garda. Veroordelingen voor heel lichte overtredingen, zoals
snelheidsovertredingen, worden over het algemeen niet beschouwd als strafrechtelijke veroordelingen. Als u echter van een ernstigere overtreding wordt
beschuldigd, zoals gevaarlijk rijden, rijden onder invloed of rijden zonder verzekering, zal een veroordeling op uw strafblad worden bijgeschreven. Dergelijke
overtredingen zullen worden afgehandeld volgens de procedures die worden beschreven in
Informatieblad 4. Als u van een dergelijke overtreding wordt
beschuldigd, dient u dringend juridisch advies in te winnen.
Hoe worden andere lichte overtredingen behandeld?
De meest voorkomende lichte overtredingen zijn te hard rijden en met een mobiele telefoon bellen tijdens het rijden. Diverse andere overtredingen, zoals
rijden op een busbaan, kunnen worden afgedaan met een aanbod om binnen een bepaalde termijn een vaste boete te betalen, maar zonder dat er
strafpunten op het rijbewijs worden bijgeschreven. Rijden zonder op redelijke wijze rekening te houden met andere weggebruikers, wat neerkomt op
roekeloos rijden, wordt bestraft met een boete en strafpunten.
U zult alleen voor de rechter hoeven te verschijnen als u de vaste boete niet betaalt. Ook in dit geval zal de zaak worden behandeld in een
districtsrechtbank. En ook in dit geval kunt u altijd hoger beroep instellen tegen een bevel van de districtsrechtbank.
Laatste update: 01/08/2012
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

