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Został(a) Pan(i) aresztowany(-a) na 
mocy Europejskiego Nakazu 
Aresztowania i odprowadzony(-a) 
na komisariat, posterunek policji lub 
inne miejsce przesłuchań

Państwo Członkowie Unii Europejskiej (UE) wystawiło Europejski 
Nakaz Aresztowania względem Pana(-i). Z tego względu policja, 
Żandarmeria Królewska Holandii (KMar) lub inne holenderskie 
służby śledcze nałożyły na Pana(-ią) areszt. Bardzo ważne jest pełne 
zrozumienie przysługujących Panu(-i) praw, prosimy więc o uważne 
zapoznanie się z niniejszą kartą informacyjną. 

Przebieg postępowania 
Został(a) Pan(i) aresztowany(-a) i odprowadzony(-a) na posterunek 
policji. Oskarżyciel publiczny lub jego zastępca podejmą teraz 
decyzję, czy musi Pan(i) pozostać na posterunku policji. Pobyt ten 
potrwa maksymalnie 3 dni. W pewnych okolicznościach oskarżyciel 
publiczny może jednak podjąć decyzję o przedłużeniu pobytu na 
posterunku policji o kolejne 3 dni.

W ciągu tych 3 lub 6 dni zostanie Pan(i) doprowadzony(-a) przed 
oskarżyciela publicznego lub sędziego śledczego w Amsterdamie. 
Oskarżyciel publiczny lub sędzia śledczy podejmie decyzję o 
utrzymaniu aresztu. W takiej sytuacji zostanie Pan(i) 
przeniesiony(-a) do aresztu śledczego.

Przesłuchanie publiczne w Sądzie Okręgowym w Amsterdamie 
zostanie zaplanowane w ciągu 60, lecz nie później niż po upływie 90 
dni. Celem tego przesłuchania jest ocena wniosku o ekstradycję do 
wystawiającego nakaz państwa członkowskiego UE. Ma Pan(i) 
możliwość wzięcia udziału wraz z adwokatem w przesłuchaniu, 
może jednak Pan(i) zrezygnować z niego. W takiej sytuacji w 
Pana(-ią) imieniu może występować adwokat. Bez względu na 
decyzję, zawsze ma Pan(i) prawo do przesłuchania w Sądzie 
Okręgowym w Amsterdamie.

Sąd Okręgowy w Amsterdamie podejmie decyzję o pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku o ekstradycję w ciągu 2 tygodni. Jeśli sąd 
podejmie decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zostanie 
Pan(i) deportowany(-a) do państwa członkowskiego UE 
wystawiającego wniosek w ciągu 10 dni.

Procedura skrócona
Może Pan(i) zgodzić się na wniosek o ekstradycję wystawiony przez 
państwo członkowskie UE. W takiej sytuacji nie zostanie Pan(i) 
przesłuchany(-a) przez Sąd Okręgowy w Amsterdamie. Procedura ta 
będzie szybsza, jeśli wyrazi Pan(i) zgodę na ekstradycję. W tym celu 
należy stawić się przed sądem i zadeklarować chęć poddaniu się 
ekstradycji. Może Pan(i) zrobić to w obecności adwokata. Nazywamy 
to procedurą skróconą. Jeśli sąd przychyli się do ekstradycji, zostanie 
Pan(i) przewieziony(-a) do państwa członkowskiego wystawiającego 
wniosek w ciągu 10 dni. 

Wyrażenie zgody na ekstradycję ma poniższe konsekwencje:

• Po zadeklarowaniu przed sądem zgody na ekstradycję decyzji nie 
można cofnąć.

• Państwo członkowskie UE wystawiające nakaz może oskarżyć 
Pana(-ią) o przestępstwa niewymienione w Europejskim Nakazie 
Aresztowana, chyba że złoży Pan(i) odwołanie w tym zakresie.

Bardzo ważne jest szczegółowe omówienie tej kwestii z adwokatem 
przed wyrażeniem zgody na ekstradycję.

Pools
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Jakie prawa Panu(-i) przysługują? 
• Nie ma Pan(i) obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania 

(prawo do zachowania milczenia)
• Ma Pan(i) prawo do skorzystania z pomocy prawnej adwokata
• Ma Pan(i) prawo do skorzystania z pomocy tłumacza
• Jest Pan(i) uprawniony(-a) do opieki medycznej

Prawo do zachowania milczenia 

Nie ma Pan(i) obowiązku wygłaszania żadnych oświadczeń w trakcie 
trwania procedury. Nie ma Pan(i) obowiązku udzielania odpowiedzi 
na pytania oficerów śledczych, oskarżyciela publicznego, jego 
zastępcy lub sądu. 

Prawo do reprezentacji prawnej

Ma Pan(i) prawo do pomocy prawnej adwokata. Policja skontaktuje 
Pana(-ią) z adwokatem niezwłocznie po aresztowaniu. Może Pan(i) 
poprosić o kontakt ze znanym sobie adwokatem. Jeśli chce Pan(i) 
spotkać się z konkretnym adwokatem, należy niezwłocznie 
powiadomić o tym policję. Zanim adwokat stawi się na posterunku 
może upłynąć trochę czasu. Adwokat jest zobowiązany stawić się w 
ciągu dwóch godzin, jednak nie zawsze jest to możliwe.

Ma Pan(i) prawo do prywatnej rozmowy z adwokatem. Adwokat 
może omawiać Pana(-i) sprawę wyłącznie po uzyskaniu Pana(-i) 
zgody. Może Pan(i) skonsultować się z adwokatem przez 
maksymalnie 30 minut zanim oskarżyciel publiczny lub jego 
zastępca podejmą decyzję o zatrzymaniu na posterunku policji. 
Adwokat może być obecny podczas rozmowy z oskarżycielem 
publicznym lub jego zastępcą. 

Nie ma konieczności ponoszenia opłaty za adwokata. Jeśli jednak 
zdecyduje się Pan(i) na własnego adwokata, istnieją pewne 
okoliczności, w których konieczne będzie poniesienie opłaty. 
Pana(-i) dane osobowe zostaną przekazane do Rady pomocy 
prawnej (Raad voor de Rechtsbijstand) i będą przetwarzane przez jej 
administrację. 

Może Pan(i) poprosić oskarżyciela publicznego o zorganizowanie 
pomocy adwokata w państwie członkowskim UE wystawiającym 
Europejski Nakaz Aresztowania. Adwokat ten może doradzić 
holenderskiemu adwokatowi w zakresie procedur obowiązujących 
w państwie członkowskim UE wystawiającym Europejski Nakaz 
Aresztowania.

Władze państwa członkowskiego UE wystawiającego Europejski 
Nakaz Aresztowania mogą poinformować, że ma Pan(i) opcję 
uzyskania pomocy od adwokata w tym kraju. Musi się Pan(i) zająć 
tym osobiście, holenderski adwokat może zapewnić pomoc.

Jakie zadanie pełni adwokat?
Adwokat będzie reprezentował Pana(-ią) i zapewni pomoc w trakcie 
procedury ekstradycji – podczas przesłuchania na policji, spotkania 
z oskarżycielem publicznym lub sędzią śledczym oraz przesłuchania 
publicznego przed Sądem Okręgowym w Amsterdamie. 

Pana(-i) adwokat:

• wyjaśni etapy procedury,
• wyjaśni przysługujące prawa i obowiązki,
• zapewni poradę prawną dotyczącą procedury skróconej,
• zapewni poradę prawną,
• powiadomi rodzinę, znajomych lub pracodawcę o sytuacji, jeśli 

Pan(i) tego chce,
• skontaktuje się z adwokatem w kraju żądającym ekstradycji.

Prawo do tłumacza

Jeśli nie posługuje się Pan(i) językiem holenderskim, ma Pan(i) 
prawo do skorzystania z pomocy tłumacza. Prawo to przysługuje 
Panu(-i) również, jeśli mówi i/lub rozumie Pan(i) język holenderski 
w niewielkim stopniu. Należy poinformować policję o trudnościach 
w zrozumieniu, aby skorzystać z pomocy tłumacza. Tłumacz zapewni 
pomoc podczas rozmowy z adwokatem. Tłumacz nie może 
rozmawiać na temat Pana(-i) sprawy bez uzyskania zgody. Nie ma 
konieczności ponoszenia opłaty za tłumacza. 

Prawo do opieki medycznej

Jest Pan(i) uprawniony(-a) do opieki medycznej. Należy powiadomić 
policję o złym samopoczuciu, chęci porozmawiania z lekarzem lub 
skorzystania z pomocy medycznej. Należy również powiadomić 
policję o korzystaniu lub konieczności zażycia leków. 

Inne prawa

Jest Pan(i) uprawniony(-a) do otrzymania kopii Europejskiego 
Nakazu Aresztowania. Jeśli Europejski Nakaz Aresztowania jest 
napisany w nieznanym Panu(-i) języku, jest Pan(-i) uprawniony do 
tłumaczenia najważniejszych części nakazu. 

Jeśli nie ma Pan(i) obywatelstwa holenderskiego, może Pan(i) prosić 
oficera śledczego o powiadomienie konsulatu lub ambasady kraju o 
umieszczeniu w areszcie policyjnym.

Pytania?
W razie pytań należy zwrócić się do holenderskiego adwokata lub 
oficera śledczego.
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Dane publikacji
Niniejsza karta informacyjna jest publikowana przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa.
PO Box 20301 | 2500 EH Haga

Grudzień 2022 | 22408855

Z treści niniejszej karty informacyjnej nie wynikają żadne prawa.
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