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Jesteś podejrzany(-a) o 
popełnienie czynu 
zabronionego

Policja zatrzymała Cię w charakterze podejrzanego i zabrała na 
posterunek lub zaprosiła do przyjścia i poddania się przesłuchaniu.

Masz od 12 do 18 lat i zrobiłeś(-aś) coś, co jest niezgodne z 
prawem. Na przykład dopuściłeś(-aś) się zniszczenia, 
kradzieży lub pobicia. Policja (lub też inne organy 
ścigania) zatrzymała Cię, zabrała na posterunek lub 
komisariat i bada okoliczności zdarzenia. Możesz też 
zostać poproszony(-a), aby przyjść na posterunek lub 
komisariat, gdyż policja chciałaby Cię przesłuchać. 
Oznacza to, że policja chce z Tobą porozmawiać i zadać Ci 
kilka pytań. To bardzo ważne, abyś znał(a) wtedy swoje 
prawa. Dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z tym 
tekstem. Jeśli po jego przeczytaniu będziesz mieć dalsze 
pytania, możesz je zadać swojemu adwokatowi lub policji.

Policja zatrzymała Cię i zabrała na 
posterunek lub komisariat

Jakie są Twoje prawa?

• Policja musi Ci wyjaśnić, o co jesteś podejrzany(-a).
• Policja musi też zapewnić Ci adwokata. Nie pracuje on dla 

policji i będzie reprezentował zawsze tylko Ciebie. Gdy 
policja wezwie adwokata, przekaże Twoje dane (nazwisko, 
adres, datę urodzenia itp.) Radzie ds. pomocy prawnej 
(Raad voor Rechtsbijstand). Instytucja ta zapisze te dane i 
przekaże je Twojemu adwokatowi.

Informacje dla rodziców, opiekunów prawnych lub innych opiekunów
Państwa dziecko jest podejrzane o popełnienie czynu zabronionego. W tej karcie informacyjnej podano, jakie prawa 
przysługują mu podczas badania okoliczności zdarzenia przez policję. Policja musi Państwa powiadomić o tym, że 
Państwa dziecko zostało zatrzymane i przebywa na posterunku lub komisariacie. Oprócz tego policja musi Państwa 
informować o dalszym przebiegu sprawy. Mogą Państwo porozmawiać z policją o możliwości kontaktu telefonicznego i 
zobaczenia się z Państwa dzieckiem. 

Więcej informacji 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.juridischloket.nl lub dzwoniąc pod numer 0900 – 8020 
(0,25 € za minutę połączenia).
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• Spotkasz się z oficerem śledczym przy prokuraturze, który 
kieruje pracą policji. Przedstawi Ci on zarzuty. Wyjaśni też, 
jakie są Twoje prawa i może Ci zadawać pytania. Nie musisz 
udzielać odpowiedzi na te pytania (przysługuje Ci takie 
prawo). Możesz niczego nie mówić, gdyż masz prawo 
zachować milczenie. Oficer śledczy opowie Ci też, co 
wydarzy się dalej i zdecyduje, czy będziesz musiał(a) zostać 
na posterunku lub komisariacie policji, czy też nie.

• Lekarz lub jego personel pomocniczy może sprawdzić, czy 
Twój stan zdrowia pozwala na udział w przesłuchaniu lub 
w innych czynnościach dochodzeniowo-śledczych. Jeśli 
będą ku temu powody, policja, Twój adwokat, rodzice 
(opiekun prawny lub inny opiekun) lub Ty sam(a) możesz 
zażądać badania lekarskiego. Lekarz może stwierdzić, że 
policja powinna jeszcze poczekać z Twoim przesłuchaniem 
lub innymi czynnościami dochodzeniowo-śledczymi. 
Policja nie musi tego robić. Badanie lekarskie jest 
przeprowadzane bezpłatnie.

• Jeśli nie mówisz w języku niderlandzkim lub słabo się nim 
posługujesz, przysługuje Ci prawo do pomocy ze strony 
tłumacza (ustnego). Usługi tłumacza są bezpłatne.

• Masz prawo zapoznania się z aktami sprawy (dokumentami 
spisanymi przez policję w związku z Twoją sprawą). 
Prokurator może jednak podjąć decyzję, że chwilowo 
odmówi Ci tego prawa. Jeśli nie znasz języka 
niderlandzkiego lub znasz go zbyt słabo, masz prawo do 
przeczytania najważniejszych części akt w swoim języku 
ojczystym, abyś mógł (mogła) je zrozumieć.

Co dzieje się dalej?

•  Policja musi poinformować Twoich rodziców (opiekunów 
prawnych lub innych opiekunów), że musisz pozostać na 
posterunku lub komisariacie. Jeśli nie masz rodziców 
(opiekunów prawnych lub innych opiekunów) lub są oni 
nieosiągalni, policja spyta Cię, do jakiej osoby dorosłej 
może zadzwonić w Twoim imieniu. Jeśli nie ma takiej 
osoby, policja skontaktuje się z Radą ds. ochrony dzieci 
(Raad voor de Kinderbescherming).

• Rada ds. ochrony dzieci może też przeprowadzić własne 
badanie, aby ustalić, jaka będzie najbardziej odpowiednia 
kara i/lub pomoc dla Ciebie. Sprawdzi, jaka jest Twoja 
sytuacja, jakie czyny popełniłeś(-aś) i na ile są one 
poważne.

• Twoi rodzice (opiekunowie prawni lub inni opiekunowie) 
mogą do Ciebie dzwonić lub odwiedzać Cię na posterunku/
komisariacie policji.

• Jeśli nie posiadasz holenderskiego obywatelstwa, możesz 
poprosić policję o skontaktowanie się z ambasadą Twojego 
kraju pochodzenia.

Pozostanie na policji

• Jeśli jesteś podejrzany(-a) o popełnienie czynu zabronionego, 
który nie należy do poważnych, takiego jak znieważenie, 
musisz pozostać na policji przez maksymalnie 6 godzin. Nie 
wlicza się do tego godzin nocnych (od godziny 24.00 do 9.00 
rano). Po tym czasie policja musi Cię zwolnić z aresztu.

• Jeśli jesteś podejrzany(-a) o popełnienie poważnego czynu 
zabronionego (np. o zniszczenie mienia, kradzież lub 
pobicie), musisz pozostać na policji przez maksymalnie 9 
godzin. Również w tym przypadku nie wliczają się w to 
godziny nocne (od godziny 24.00 do 9.00 rano). Następnie 
zostanie podjęta decyzja, czy będziesz musiał(a) zostać dłużej 
w areszcie. Jeśli tak, potrwa to do maksymalnie 3 dni (jest to 
tzw. areszt tymczasowy).

• Jeżeli Twoje zatrzymanie miało miejsce wieczorem, policja 
może przełożyć przesłuchanie na później. Policja umówi się 
wówczas z Tobą i Twoimi rodzicami (opiekunami prawnymi 
lub innymi opiekunami) na spotkanie na posterunku lub 
komisariacie, które odbędzie się następnego dnia. Masz 
jednak obowiązek stawić się na to spotkanie.

• W przypadku zastosowania aresztu tymczasowego być może 
nie będziesz musiał(a) spać na posterunku lub komisariacie 
policji, tylko np. w domu. Jednak w ciągu dnia musisz 
przebywać w areszcie policyjnym. Decyzję w tej sprawie 
podejmie policja i prokurator. Jeśli areszt się przedłuży, sąd 
zdecyduje o Twoim miejscu pobytu przez czas, przez jaki 
będziesz nim objęty(-a).

• Spytaj adwokata o to, co należy zrobić, jeśli nie zgadzasz się z 
zatrzymaniem lub przedłużeniem aresztu.

• Jeśli źle się poczujesz, powiedz o tym swojemu adwokatowi 
lub policji. Policja zadba o wezwanie dla Ciebie lekarza lub 
podanie leków.

• Gdy Twój pobyt w areszcie przestanie być konieczny, policja 
będzie miała obowiązek Cię z niego zwolnić.

Adwokat

• Jeśli będziesz musiał(a) zostać na posterunku lub 
komisariacie, policja zapewni, by przydzielono Ci 
adwokata. Adwokat ma pomagać wyłącznie Tobie i nie 
podejmie żadnych działań bez uzgodnienia ich z Tobą.

• Jeśli znasz jakiegoś adwokata i chcesz, by go wezwano, 
powiadom o tym policję, która wezwie go w Twoim imieniu.

• Adwokat stawi się jak najszybciej, by doradzić Ci w Twojej 
sprawie. Być może będziesz musiał(a) nieco poczekać na 
adwokata, może nawet do około 2 godzin. Policja nie może 
przysłuchiwać się Twojej rozmowie z adwokatem. Z kolei 
adwokatowi nie wolno informować o szczegółach tej 
rozmowy innych osób, w tym policji, chyba że mu na to 
zezwolisz. Jeśli przy rozmowie z adwokatem jest obecny 
tłumacz, również jemu nie wolno będzie o niczym 
informować policji.
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• W przypadku zatrzymania przez policję przysługuje Ci 
zazwyczaj bezpłatny adwokat. Jeśli jednak nie zostaniesz 
pozostawiony(-a) w areszcie, tylko zaproszony(-a) na wizytę 
na posterunku lub komisariacie policji w następnym dniu, 
nie będzie Ci przysługiwać bezpłatna pomoc adwokata. 
Należy zawsze spytać swojego adwokata, czy jego usługi są 
bezpłatne.

Składanie wyjaśnień / przesłuchanie

Rozmowa z policją

• Policja przeprowadzi z Tobą rozmowę i może zadawać Ci 
pytania. Jest to przesłuchanie.

• Nie musisz udzielać odpowiedzi na pytania policji 
(przysługuje Ci takie prawo). Możesz niczego nie mówić, 
gdyż masz prawo zachować milczenie.

• 

1. Przed przesłuchaniem

• Zanim policja zacznie Ci zadawać pytania, porozmawiaj ze 
swoim adwokatem o tym, co się wydarzyło. Na rozmowę z 
adwokatem masz około pół godziny. W razie potrzeby 
otrzymasz na to więcej czasu.

• Jeśli zajdzie taka konieczność, możesz też uzyskać pomoc 
tłumacza podczas tej rozmowy.

• Adwokat opowie Ci, na czym polega przesłuchanie i 
doradzi, jak najlepiej zachowywać się lub rozmawiać z 
policją. Adwokat może też skontaktować się z Twoją 
rodziną, szefem z pracy lub miejscem odbywania praktyk, 
aby poinformować ich o Twoim zatrzymaniu. Zrobi to tylko 
wtedy, jeśli mu na to zezwolisz.

2. Podczas przesłuchania

• Jeśli nie rozumiesz zadawanych pytań, poinformuj o tym 
policję. Prowadzący przesłuchanie będą Ci to wówczas 
musieli wyjaśnić innymi słowami.

• W razie potrzeby otrzymasz pomoc tłumacza podczas 
przesłuchania.

Obecność adwokata na przesłuchaniu

Adwokat siedzi przy Tobie w pokoju przesłuchań i może:
• być obecny podczas przesłuchania;
• zgłosić uwagi przy rozpoczęciu i zakończeniu 

przesłuchania;
• zadawać pytania policji;
• spytać cię, czy rozumiesz treść przesłuchania;
• pilnować, byś nie zeznawał(a) pod przymusem;

• pilnować, byś nie czuł(a) się zastraszony(-a);
• poprosić o przerwę w zadawaniu pytań. Następnie adwokat 

może porozmawiać z Tobą na osobności. Możesz też sam(a) 
poprosić o taką rozmowę ze swoim adwokatem. Jeśli 
będziesz o to prosić zbyt często, policja może Ci odmówić.

Nagrywanie filmu lub dźwięku podczas 
przesłuchania

• Policja musi niekiedy nagrywać przesłuchanie za pomocą 
kamery i/lub mikrofonu. Na przykład jeśli dotyczy ono 
poważnych czynów zabronionych, w wyniku których 
poszkodowany doznał ciężkich obrażeń. W przypadku 
nagrania obowiązują pewne zasady. Jeśli policja będzie 
nagrywać przesłuchanie, musi Cię o tym poinformować 
przed jego rozpoczęciem.

Obecność na przesłuchaniu osoby zaufania

• Jeśli policja zdecyduje się Ciebie przesłuchać, może być też 
przy tym obecna osoba, której ufasz (osoba zaufania), na 
przykład Twój ojciec, matka lub inna osoba dorosła. Jeśli 
chcesz obecności takiej osoby na przesłuchaniu, powiedz o 
tym swojemu adwokatowi lub policji. Jednak nie masz 
obowiązku korzystania z tego prawa.

• Osoba zaufania może jedynie przysłuchiwać się 
przesłuchaniu. Może przy Tobie siedzieć, ale nie wolno jej 
nic mówić. Osoba zaufania musi mieć powyżej 18 lat i nie 
może mieć nic wspólnego z czynem zabronionym, o którego 
popełnienie jesteś podejrzewany(-a).

• Niekiedy policja może odmówić dopuszczenia osoby 
zaufania do przesłuchania, ale musi najpierw zwrócić się o 
opinię do prokuratora.

Protokół

• Przesłuchanie jest spisywane przez policję w tak zwanym 
protokole. Jest to ważny dokument, który zawiera wszystkie 
Twoje odpowiedzi, jakich udzieliłeś(-aś) policji podczas 
przesłuchania. Jest w nim opisana Twoja wersja 
(oświadczenie) na temat tego, co się wydarzyło.

• Protokół jest później czytany przez prokuratora, a niekiedy 
również i przez sędziego. Dlatego to bardzo ważne, byś 
dokładnie przeczytał(a) jego treść po przesłuchaniu. Jeśli 
nie umiesz dobrze czytać, poproś policję o odczytanie dla 
Ciebie treści tego dokumentu.

• Jeśli stwierdzisz, że został spisany poprawnie, policja 
poprosi Cię o wpisanie pod nim Twojego nazwiska i 
złożenie podpisu. Jeśli uznasz, że nie został spisany 
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poprawnie, poproś policję o wprowadzenie zmian do 
treści protokołu i zaznaczenie Twoich uwag. Również 
adwokat może sprawdzić, czy policja prawidłowo spisała 
Twoje wyjaśnienia i pomóc Ci skontrolować protokół.
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