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Są Państwo podejrzani o 
popełnienie czynu zabronionego.

Zostali Państwo zatrzymani jako podejrzani i zabrani przez organy 
ścigania, na przykład przez policję? Albo zostali Państwo wezwani na 
przesłuchanie? Jakie są Państwa prawa i co dzieje się po przesłuchaniu?

W tej broszurze termin „policja” może odnosić się również do 
innych organów ścigania.

Mają Państwo pytania?

Proszę uważnie zapoznać się z tą kartą informacyjną. Wszelkie dalsze 
pytania proszę kierować do swojego adwokata, policji lub przedsta-
wicieli innego organu ścigania zajmującego się Państwa sprawą.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej 
www.juridischloket.nl lub dzwoniąc pod numer 0900–8020 
(opłata 0,10 € za minutę połączenia). Linia jest czynna od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00. 

Jeśli zbyt słabo znają Państwo język 
niderlandzki
Jeśli zbyt słabo mówią Państwo po niderlandzku lub niedostatecznie 
dobrze go rozumieją, przysługuje Państwu prawo do tłumacza.  
Nie wiąże się to z żadnymi kosztami. Mają też Państwo prawo do 
uzyskania tłumaczeń niektórych dokumentów postępowania, takich 
jak nakaz umieszczenia w areszcie tymczasowym i wezwanie do sądu.

Policja wezwała Państwa na przesłuchanie
Jeśli zostali Państwo wezwani przez policję na przesłuchanie w 
związku z podejrzeniem o popełnienie czynu zabronionego, 

mogą Państwo zostać wcześniej poproszeni o wylegitymowanie się. 
Należy więc zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości, taki jak 
paszport lub prawo jazdy. 

Zanim zostaną Państwo przesłuchani, mogą Państwo sami 
skontaktować się z adwokatem, który udzieli Państwu informacji i 
porady prawnej. Adwokat może być też obecny podczas 
przesłuchania. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w 
dalszej części broszury. Jeśli sami skontaktują się Państwo z 
adwokatem, poniosą Państwo koszty jego pomocy.

Policja zatrzymała Państwa i zabrała na 
komisariat lub komendę
Jeśli zostali Państwo zatrzymani przez policję jako osoba podejrzana 
o popełnienie przestępstwa, zostaną Państwo w związku z tym 
przesłuchani. Oznacza to, że policja może zadawać Państwu pytania.

Państwa prawa:

•   Mają Państwo prawo wiedzieć, o popełnienie jakiego czynu 
zabronionego są Państwo podejrzani.

•  Nie muszą Państwo odpowiadać na zadawane pytania 
(prawo do zachowania milczenia).

•  Mają Państwo prawo do poufnej rozmowy z adwokatem przed 
(pierwszym) przesłuchaniem.
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•  Mają Państwo prawo do tego, by adwokat był obecny podczas 
przesłuchania, aby zapewnić Państwu pomoc. 

•  Jeśli coś jest dla Państwa niezrozumiałe, proszę o tym powiedzieć 
policji. Należy też poinformować policję, gdy źle się Państwo 
poczują, chcą wizyty lekarza lub też pilnie potrzebują Państwo 
opieki medycznej bądź przyjęcia leków.

•  Jeśli prokurator (lub oficer dochodzeniowy) zdecyduje, że muszą 
Państwo pozostać na komisariacie/komendzie, mogą Państwo 
poprosić o poinformowanie osoby trzeciej (np. członka rodziny 
lub współlokatora) o Państwa zatrzymaniu. W niektórych 
przypadkach prokurator (lub oficer dochodzeniowy) może 
tymczasowo odmówić Państwu takiego kontaktu, o czym zostaną 
Państwo poinformowani.

•  Osoby bez holenderskiego obywatelstwa mogą poprosić o 
poinformowanie o swoim zatrzymaniu konsulatu lub ambasady 
państwa, z którego pochodzą.

•  Mają Państwo prawo do wglądu w ewentualne dokumenty 
postępowania. Prokurator może w niektórych przypadkach 
odmówić Państwu tej możliwości, o czym Państwa poinformuje.

Jak długo mogą Państwo zostać zatrzymani na policji?
•  W zależności od czynu, o popełnienie którego są Państwo 

podejrzewani, zatrzymanie na komendzie/komisariacie może 
trwać maksymalnie 90 godzin (3 dni i 18 godzin).

•  Jeśli po tym czasie dochodzenie lub śledztwo w Państwa sprawie 
będzie wymagać przedłużenia aresztu, sąd wyda odpowiedni 
nakaz. U swojego adwokata mogą się Państwo dowiedzieć,  
co należy zrobić, jeśli nie zgadzają się Państwo z decyzją o 
zatrzymaniu lub przedłużeniu aresztu.

Prawo do skorzystania z pomocy adwokata
Przed przesłuchaniem przez policję, mają Państwo prawo do 
odbycia półgodzinnej poufnej rozmowy z adwokatem. Czas ten 
można ewentualnie przedłużyć o pół godziny. Od powagi sprawy 
zależy, czy przy Państwa zatrzymaniu zostanie wezwany adwokat.
•  Są Państwo podejrzani o popełnienie bardzo poważnego czynu 

zabronionego, za który grozi kara od 12 lat pozbawienia wolności 
(np. morderstwa, nieumyślnego spowodowania śmierci)? A może 
ze względu na Państwa stan psychiczny policja uznała Państwa za 
osobę szczególnie wrażliwą? Jeśli tak, standardowo wzywany jest 
adwokat, aby z Państwem porozmawiać. Nie wiąże się to z 
żadnymi kosztami.

•  Jeśli nie chcą Państwo rozmawiać z prawnikiem, powinni to 
Państwo wyraźnie oświadczyć wezwanemu adwokatowi.

•  Jeśli są Państwo podejrzani o popełnienie poważnego czynu 
zabronionego – przestępstwa za które mogą Państwo zostać 
zatrzymani również przed procesem (np. włamania), mogą Państwo 
zdecydować, czy przed przesłuchaniem chcą Państwo porozmawiać z 
adwokatem. Policja zadba wówczas o to, by został Państwu 
zapewniony adwokat. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami.

•  Jeśli są Państwo podejrzani o popełnienie mniej poważnego czynu 
zabronionego, mogą Państwo zdecydować, czy chcą porozmawiać z 
adwokatem. Muszą Państwo jednak samodzielnie skontaktować się 
z adwokatem i pokryć koszty przeprowadzonej z nim rozmowy.

Jeśli nie wiadomo, która sytuacja obowiązuje w Państwa przypadku,  
proszę zapytać:
•  czy w Państwa przypadku adwokat jest wzywany automatycznie, 

czy też mogą Państwo wybrać konsultację z adwokatem 
samodzielnie,

•  czy muszą Państwo sami pokryć koszty usług adwokata.

Jeśli znają Państwo adwokata, z którego usług woleliby Państwo 
skorzystać, proszę poinformować o tym policję. Jeśli Państwa 
adwokat nie jest zarejestrowany w Radzie ds. pomocy prawnej  
(Raad voor Rechtsbijstand), będą Państwo musieli samodzielnie 
pokryć koszty jego usług. Jeśli policja przekaże Państwa dane 
osobowe do Rady ds. pomocy prawnej w celu zapewnienia Państwu 
adwokata, będą one przetwarzane przez administrację Rady.

Mają Państwo prawo, by również podczas przesłuchania towarzyszył 
Państwu adwokat, który zapewni Państwu pomoc. Jeśli są Państwo 
podejrzani o popełnienie poważnego czynu zabronionego, nie 
poniosą Państwo wówczas kosztów tej pomocy. Jeśli są Państwo 
podejrzani o popełnienie mniej poważnego czynu zabronionego, 
wówczas poniosą Państwo koszty pomocy adwokata podczas 
przesłuchania.

Ponadto obowiązują przy tym następujące zasady:
•  Jeśli zaznaczyli Państwo, że nie chcą skorzystać z pomocy adwokata, 

mogą Państwo jeszcze zmienić zdanie w późniejszym czasie.
•  Jeśli oświadczą Państwo, że chcą skorzystać z prawa do pomocy 

adwokata, policja nie może rozpocząć przesłuchania, dopóki z 
nim Państwo nie porozmawiają. Wyjątkiem jest pilna potrzeba 
przesłuchania, np. w sytuacji zagrożenia życia.

Proszę pamiętać, że przyjazd prawnika może zająć nieco czasu.  
W zasadzie adwokat musi się stawić w ciągu dwóch godzin od 
wezwania go przez policję.

W jaki sposób adwokat może Państwu pomóc przed przesłuchaniem?
Zanim zostaną Państwo przesłuchani, adwokat może zapewnić 
następującą pomoc:
•  wyjaśnić Państwu dokładnie, o popełnienie jakiego czynu 

zabronionego są Państwo podejrzani;
• udzielić Państwu porady prawnej;
• wyjaśnić, w jaki sposób przebiega przesłuchanie przez policję;
•  przedstawić prawa i obowiązki, jakie przysługują Państwu podczas 

przesłuchania;
•  skontaktować się z Państwa rodziną lub pracodawcą i 

poinformować ich o Państwa sytuacji, jeśli Państwo sobie  
tego zażyczą.

Policja nie może przysłuchiwać się Państwa rozmowie z adwokatem; 
wszystko, co mu Państwo powiedzą, jest poufne. Bez Państwa zgody 
nie może on rozmawiać z nikim na temat tego, co od Państwa 
usłyszał, nawet z policją lub prokuratorem.
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W jaki sposób adwokat może Państwu pomóc podczas przesłuchania?
•  Adwokat może przy rozpoczęciu i zakończeniu przesłuchania 

zgłosić uwagi lub zadać pytania osobie prowadzącej 
przesłuchanie.

Podczas przesłuchania Państwo lub Państwa adwokat może 
poprosić o przerwę, aby móc się naradzić. W przypadku częstego 
żądania przerw na konsultacje, osoba prowadząca dochodzenie 
może ich odmówić.

•  Jeśli nie rozumieją Państwo pytań lub uwag, w trakcie 
przesłuchania wywierana jest na Państwa presja lub Państwa stan 
zdrowia nie pozwala na kontynuowanie przesłuchania, adwokat 
może zwrócić na to uwagę osobie przesłuchującej.

W jaki sposób adwokat może Państwu pomóc po zakończeniu przesłuchania?
•  Po zakończeniu przesłuchania Państwo i adwokat mogą zapoznać 

się z protokołem z przesłuchania (tzw. verslag lub proces-verbaal) 
i zgłosić wszelkie błędy.

•  Od swojego adwokata mogą się też Państwo dowiedzieć, co należy 
zrobić, jeśli nie zgadzają się Państwo z decyzją o przedłużeniu 
aresztu.

Co się dzieje po przesłuchaniu?

Po przesłuchaniu prokurator ustali, jakie będą dalsze kroki w Państwa 
sprawie. Dalsze postępowanie może przebiegać na różne sposoby.

Umorzenie postępowania
Państwa sprawa może zostać umorzona. Oznacza to, że wobec 
Państwa nie zostanie wszczęte postępowanie karne. Jednak z decyzją 
o umorzeniu mogą się wiązać pewne warunki, których będą 
Państwo musieli przestrzegać.

Może to być zakaz kontaktów z osobą poszkodowaną i/lub nadzór 
resocjalizacyjny ze specjalnymi warunkami. W razie niewywiązania 
się z tych warunków lub popełnienia kolejnego czynu zabronionego 
będą Państwo mogli zostać wezwani do sądu we wcześniej umorzo-
nej sprawie. Konieczne będzie wówczas stawienie się przed sądem.

Decyzja o wymierzeniu kary
Jeśli prokurator uzna Państwa za winnych, może wydać względem 
Państwa decyzję o wymierzeniu kary, nakazując na przykład zapłatę 
grzywny lub pracę na cele społecznie użyteczne. Decyzja o wymierze-
niu kary może również obejmować takie środki karne, jak zakaz 
prowadzenia pojazdów i/lub środki prewencyjne (np. zakaz kontakto-
wania się z pokrzywdzonym lub obowiązek kontaktu z kuratorem).

Ewentualną grzywnę mogą Państwo wtedy zapłacić od razu, na policji. 
Jest to możliwe tylko wtedy, gdy mieli Państwo wcześniej możliwość 
omówienia tego z adwokatem. Jeśli natychmiastowo zapłacą Państwo 
nałożoną grzywnę, sprawa zostanie ostatecznie zakończona. 

W przypadku, gdy prokurator zadecyduje o nałożeniu na Państwa 
kary zakazu prowadzenia pojazdów lub pracy na cele społecznie 
użyteczne, zostaną Państwo najpierw wysłuchani na rozprawie. 
Przed rozprawą mogą się Państwo skonsultować z adwokatem,  
który może też Państwu na niej towarzyszyć. W razie potrzeby 
rozprawa może się odbyć w innym terminie. Może też zostać 
przeprowadzona za pośrednictwem wideokonferencji.

Ugoda
Prokurator może też zaproponować Państwu ugodę. Jest ona 
zawierana pod określonymi warunkami a ich przestrzeganie 
pomoże zapobiec dalszemu postępowaniu karnemu przeciwko 
Państwu. Przykładami warunków ugody są: zapłata grzywny, 
odszkodowanie dla osoby poszkodowanej lub zrzeczenie się 
skonfiskowanych rzeczy. W razie niewywiązania się lub nietermino-
wego wywiązania się z warunków ugody będą Państwo musieli 
stawić się w sądzie. Możliwe jest też natychmiastowe wywiązanie się 
z ugody, gdy na przykład nie posiadają Państwo stałego miejsca 
zameldowania lub pobytu w Holandii.

Sąd
Prokurator może podjąć decyzję o tym, by przedłożyć Państwa 
sprawę do rozstrzygnięcia sądowi. Otrzymają Państwo wówczas 
wezwanie do sądu od prokuratury. Zawierać będzie opis zarzucan-
ego czynu oraz datę, godzinę i miejsce rozprawy. 

Skrzynka wiadomości w portalu MijnOverheid
Mogą Państwo wyrazić zgodę na to, by prokuratura przesyłała 
korespondencję dotyczącą Państwa sprawy karnej cyfrowo na 
Państwa skrzynkę Berichtenbox w portalu internetowym 
MijnOverheid. Jeśli chcą Państwo otrzymywać tego rodzaju 
wiadomości na swoją skrzynkę Berichtenbox, proszę na swoim 
koncie w portalu MijnOverheid zaznaczyć opcję „Openbaar 
Ministerie” (Prokuratura). 

Wpis do rejestru karnego
Jeśli zaakceptują Państwo decyzję o wymierzeniu kary lub zawrą 
Państwo ugodę z prokuratorem, informacja o tym zostanie wpisana 
do sądowego rejestru dokumentacji (rejestru karnego), podobnie 
jak w przypadku skazania przez sąd. Może to oznaczać, że nie 
uzyskają Państwo zaświadczenia o niekaralności (VOG), które może 
Państwu być potrzebne przy ubieganiu się o nową pracę lub staż. 
Dalsze informacje można uzyskać od adwokata lub poprosić policję 
o osobną broszurę dotyczącą skutków postępowania karnego. 
Więcej informacji znajdą też Państwo na stronie www.justis.nl/
producten/vog.

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