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Вас підозрюють у скоєнні 
кримінального злочину.

Вас заарештували через підозру та доправили до відділку 
поліції, або вас запросили на допит.

Вам від 12 до 18 років та ви скоїли щось проти-
правне. Наприклад, ви здійснили акт вандаліз-
му, крадіжку або напад. Поліція (або інша слідча 
служба або орган) вас затримала, доправила до 
відділку поліції та проводить слідчі дії. Або вас 
запросили до відділку поліції для допиту. Допит 
полягає у співбесіді з поліцією, яка буде стави-
ти вам питання. Дуже важливо, щоб ви знали 
свої права. Для цього ви маєте ретельно ознай-
омитися з цією інформацією. Усі інші питання, 
які виникнуть у вас на той час, можна поставити 
адвокату або поліції.

Вас затримали та доправили до 
відділку поліції
Які права у вас є?

·	Поліція має сказати вам, у чому вас підозрюють.
·	Поліція має забезпечити вам присутність юри-

дичного представника — адвоката. Адвокат 
завжди захищає виключно ваші інтереси, та не 
пов’язаний з поліцією. Якщо поліція організує 
для вас виклик адвоката, вона надає ваші дані 
(ПІБ, адресу, дату народження та інше) до Центру 
юридичної допомоги (Raad voor Rechtsbijstand). 
Центр юридичної допомоги запише ваші дані та 
передасть їх вашому адвокату.

Інформація для батьків та опікунів
Вашу дитину підозрюють у скоєнні кримінального злочину. Ця листівка пояснює права, які є у вашої 
дитини під час проведення поліцією розслідування. Поліція має проінформувати вас про те, що вашу 
дитину було затримано та доправлено до відділку поліції. Поліція також має інформувати вас про 
подальший хід розслідування. Ви можете узгодити з поліцією здійснення телефонних дзвінків та відвіду-
вання вашої дитини.

Додаткова інформація
Додаткову інформацію можна отримати на веб-сайті www.juridischloket.nl або за номером 0900 – 8020 
(вартість усіх дзвінків складає €0,25 за хвилину).

Oekraïens

http://www.juridischloket.nl
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·	Ви постанете перед помічником прокурора 
(hulpofficier van justitie), який є старшою уповнова-
женою особою в поліції.  Помічник прокурора має 
пояснити ваші права та може задати вам декілька 
питань. Вам не обов’язково відповідати на питан-
ня (однак ви можете відповісти, якщо бажаєте). 
Ви маєте право зберігати мовчання.  Помічник 
прокурора також розкаже вам про те, що відбува-
тиметься далі, та прийме рішення про необхідність 
вашого подальшого перебування у відділку поліції.

·	Лікар, або співробітник, призначений лікарем, 
може перевірити стан вашого здоров’я, щоб визна-
чити вашу здатність пройти допит або прийняти 
участь у інших слідчих діях поліції. За наявності 
достатнього обґрунтування поліція, ваш адвокат, 
ваші батьки (або опікун) або ви самі можете звер-
нутися до такого лікаря. Лікар може вказати, що 
поліція має трохи зачекати з допитом або іншими 
слідчими діями. Поліція не зобов’язана це робити. 
Огляд лікаря надається безкоштовно.

·	Якщо ви не розмовляєте голландською або не 
розумієте її, або розумієте та розмовляєте гол-
ландською лише трохи, ви маєте право на отри-
мання допомоги перекладача (усного). Послуги 
перекладача надаються безкоштовно.

·	Ви маєте право прочитати документи по справі 
(записи поліції щодо вашої справи). Однак поміч-
ник прокурора може вирішити, що ви отримаєте 
право це зробити тільки через певний час. Якщо 
ви не розумієте голландську або розумієте її лише 
трохи, ви маєте право прочитати найважливіші 
частини на своїй мові, щоб зрозуміти, про що 
написано.

Що ще відбуватиметься?

·	Поліція має повідомити вашим батькам (або 
опікунам) про те, що вас затримано у поліції. 
Якщо у вас немає батьків (або опікунів) або 
зв’язок з ними неможливий, поліція попросить 
вас назвати ім’я дорослого, якому вони можуть 
зателефонувати. Якщо такого дорослого немає, 
поліція звернеться до служби захисту дітей (Raad 
voor de Kinderbescherming).

·	Служба захисту дітей також може перевірити 
можливість застосування до вас обраного пока-
рання та/або надання вам допомоги. При цьому 
вони візьмуть до уваги вашу ситуацію, те, що ви 
зробили, та серйозність наслідків ваших дій.

·	Ваші батьки (або опікуни) можуть зателефонувати 
вам або відвідати вас у відділку поліції.

·	Якщо у вас немає голландського громадянства, 
ви можете попросити поліцію звернутися до 
посольства вашої країни.

Затримання поліцією

·	Якщо вас підозрюють у незначному правопору-
шенні, такому як образа, ви можете бути затри-
мані поліцією строком до 6 годин. Цей час не 
включає нічні години (з 00:00 до 09:00). Після 
цього поліція має звільнити вас.

·	Якщо вас підозрюють у серйозному правопору-
шенні, такому як вандалізм, крадіжка або напад, 
ви можете бути затримані поліцією строком до 
9 годин. Цей час також не включає нічні години 
(з 00:00 до 09:00). Після цього буде прийнято 
рішення щодо можливості подовження строку 
вашого затримання. Максимальний період тако-
го подовження затримання складає 3 дні (це 
називається перебуванням під наглядом поліції 
(inverzekeringstelling)).

·	Якщо вас затримують увечері, поліція може 
вирішити допитати вас пізніше. У такому випадку 
поліція домовиться з вами та вашими батьками 
(або опікуном) про зустріч наступного дня у від-
ділку поліції. Ви маєте обов’язково з’явитися на 
цю зустріч.

·	Якщо вас було залишено під наглядом поліції, 
іноді вам може бути дозволено спати деінде, 
наприклад, вдома. Але протягом дня ви переб-
уватимете у відділку поліції. Поліція та помічник 
прокурора приймають рішення щодо можливості 
такого режиму перебування. Рішення про зали-
шення вас під наглядом протягом більш тривало-
го часу мають прийматися магістратом.

·	Ви маєте звернутися до адвоката, щоб дізнати-
ся про те, що робити, якщо ви не згодні з вашим 
затриманням або рішенням про нагляд у поліції.

·	Якщо ви погано почуваєтеся, ви маєте звернутися 
до свого адвоката або поліції. Поліція організує 
вам зустріч з лікарем або прийом медикаментів.

·	Як тільки необхідність у вашому перебуванні під 
наглядом поліції зникне, вас мають звільнити.
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Адвокат

·	Якщо вас утримують у відділку поліції, поліція 
організує надання вам адвоката. Адвокат вас 
відвідає та виконає лише те, про що ви з ним 
домовитеся.

·	Якщо у вас є знайомий адвокат та ви бажає-
те зустрітися з ним або нею, повідомте про це 
поліцію. Вони звернуться до адвоката від вашої 
особи.

·	Адвокат якнайшвидше відвідає вас. Вам слід 
почекати на адвоката: це може зайняти близько 
2 годин. Поліція не слухає ваші розмови з вашим 
адвокатом. Адвокат не може обговорювати ніякі 
аспекти вашої справи з іншими, включно з полі-
цією. Адвокат може це робити лише за наявності 
вашого дозволу. Якщо під час вашої розмови з 
адвокатом був присутній перекладач, такий пере-
кладач також не може обговорювати деталі цієї 
розмови з поліцією.

·	Якщо вас затримала поліція, адвокат зазвичай 
надається безкоштовно. Якщо вас не затримали, 
а запросили відвідати відділок, щоб допомогти 
поліції з’ясувати відповіді на питання, адвокат 
безкоштовно не надається. Завжди питайте свого 
адвоката чи надасть він або вона вам послуги 
безкоштовно.

Допит

Розмова з поліцією

·	Поліція буде розмовляти з вами та може постави-
ти вам питання. Це називається допитом.

·	Вам не обов’язково відповідати на питання поліції 
(однак ви можете це зробити, якщо бажаєте). Ви 
маєте право зберігати мовчання. 

1. Перед допитом

·	Перш ніж поліція поставить вам питання, ви 
можете обговорити те, що сталося, з вашим адво-
катом. Ваша розмова з адвокатом може тривати 
близько півгодини. За необхідності вам може бути 
наданий додатковий час.

·	Під час розмови з адвокатом ви можете користу-
ватися послугами перекладача.

·	Адвокат розкаже вам про те, чого слід очікувати 
під час допиту, та порадить вам, що робити або 
казати поліції. Адвокат також може зв’язатися з 
вашою родиною, вашим керівником або місцем 
роботи, щоб повідомити про те, що вас було 
затримано. Адвокат може це робити лише за 
наявності вашого дозволу.

2. Під час допиту

·	Якщо ви не розумієте, що говорить поліція, пові-
домляйте про це. У такому випадку поліція має 
надати вам чіткі пояснення іншими словами.

·	За необхідності для допомоги під час допиту 
можна запросити перекладача.

Адвокат присутній на допиті

Адвокат знаходиться біля вас у кімнаті допиту та 
може:
·	Бути присутнім під час допиту.
·	Робити коментарі на початку або наприкінці 

допиту.
·	Ставити поліції питання.
·	Питати вас, чи розумієте ви сказане.
·	Переконатися у тому, що ваше право щодо збері-

гання мовчання не порушується.
·	Переконатися у тому, що поліція не залякує вас.
·	Попросити про те, щоб тимчасово призупинити 

допит. Це дасть адвокату час, щоб поговорити з 
вами наодинці. Ви також можете попросити про 
те, щоб поговорити з вашим адвокатом наодинці. 
Якщо ви просите про це занадто часто, поліція 
може відмовити.

Відео- та аудіозапис під час допиту

·	 Іноді поліція мусить використовувати камеру та/
або мікрофон під час допиту. Наприклад, у разі 
скоєння серйозних кримінальних правопору-
шень з нанесенням серйозних травм одній або 
декільком особам. Це регулюється рядом правил. 
Поліція має сказати вам на початку допиту про 
свій намір виконувати відео- або аудіозапис.
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Присутність довіреної особи на 
допиті

·	Також на будь-якому допиті поліції може бути 
присутньою особа, якій ви довіряєте (довірена 
особа). Наприклад, це може бути ваш батько, 
матір або інша доросла людина. Якщо ви бажає-
те, щоб на допиті була присутня ваша довірена 
особа, повідомте про це вашого адвоката або 
поліцію. Ви не зобов’язані просити про присут-
ність на допиті вашої довіреної особи.

·	Довірена особа може тільки слухати. Така особа 
може сісти біля вас, але не може нічого каза-
ти. Довіреній особі має бути не менше 18 років 
та вона повинна не мати жодного стосунку до 
кримінального злочину, у якому ви підозрюєтеся.

·	 Іноді поліція може відмовити у проханні про 
присутність довіреної особи на допиті. У такому 
випадку поліція має спочатку спитати прокурора, 
чи погоджується він або вона з цим.

Протокол

·	Після допиту готується звіт. Такий звіт називаєть-
ся протоколом (proces-verbaal). Він містить важ-
ливі записи щодо того, що ви сказали поліції під 
час допиту. Це ваше заява про те, що сталося.

·	Прокурор, а також іноді суддя або магістрат, 
можуть пізніше ознайомитися з тим, що ви роз-
казали поліції. Тому важливо, щоб ви уважно 
ознайомилися з тим, що написано у протоколі. 
Якщо вам складно читати, попросіть співробітни-
ка поліції прочитати його для вас.

·	Якщо ви згодні з тим, що у звіті наведено точну 
інформацію про те, що ви сказали, поліція попро-
сить вас зазначити своє ПІБ та поставити свій 
підпис у нижній частині звіту. Якщо ви не згодні 
з тим, що у звіті вказано точну інформацію про 
те, що ви сказали, ви можете попросити полі-
цію змінити її та вказати ваші коментарі поряд. 
Адвокат також може перевірити точність записів, 
зроблених поліцією щодо того, що ви сказали, та 
допомогти вам з цим.
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