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Вас підозрюють у вчиненні 
кримінального правопорушення
Ви були затримані як підозрюваний поліцією або слідчою 
службою, aбо вас викликали на допит. Які права ви маєте 
і що станеться після допиту?

У цьому інформаційному листі, коли йдеться про поліцію, 
може також матися на увазі інша слідча служба.

Запитання?

Будь ласка, уважно прочитайте цей інформаційний лист. 
Якщо у вас виникли запитання після прочитання, запи-
тайте свого адвоката, поліцію чи іншу слідчу службу, 
з якою ви маєте справу.

Для отримання додаткової інформації відвідайте 
www.juridischloket.nl або зателефонуйте за номером 
0900 – 8020 (0,10 євро за хвилину). Телефонувати можна 
з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 17:00. 

Якщо ви недостатньо добре 
розмовляєте нідерландською або 
не розумієте нідерландську мову
Якщо ви недостатньо володієте нідерландською мовою, 
тоді ви маєте право на перекладача. Це безкоштовно для 
вас. Ви також маєте право на переклад деяких докумен-
тів, наприклад, наказу про взяття під варту та повістки.

Поліція викликала вас на допит
Якщо поліція викликала вас на допит, оскільки вас 
підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, 
ви повинні бути в змозі засвідчити власну особу перед 
допитом. Тому візьміть із собою дійсний документ, що 
посвідчує особу, наприклад, паспорт або посвідчення 
водія. 

Перед допитом ви можете самостійно звернутися до 
адвоката. Він може надати вам юридичну інформацію та 
консультацію. Адвокат може також бути присутнім під час 
допиту. Детальніше про це ви можете прочитати далі. 
Якщо ви наймаєте адвоката самостійно, витрати оплачу-
ються за ваш рахунок.

Вас затримала поліція і відвезла до 
відділення
Якщо вас затримала поліція як підозрюваного у вчиненні 
кримінального правопорушення, вас будуть допитувати з 
цього приводу. Це означає, що поліція може задати вам 
запитання.

Oekraïens
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Ваші права:

•  Ви маєте право знати, у вчиненні якого правопорушен-
ня ви підозрюєтеся.

•  Ви не зобов’язані відповідати на запитання (ви маєте 
право мовчати).

•  Ви маєте право конфіденційно розмовляти з адвокатом 
перед (першим) допитом.

•  Ви маєте право на присутність та допомогу адвоката 
під час допиту. 

•  Скажіть поліції, якщо ви чогось не розумієте. Також 
повідомте, якщо вам погано, якщо ви хочете звернутися 
до лікаря або вам потрібна термінова медична допомо-
га або ліки.

•  Якщо прокурор або представник вищого складу поліції 
(hulpofficier van justitie) вирішить, що ви повинні зали-
шитися в (поліцейському) відділені, ви можете попроси-
ти повідомити третю сторону (наприклад, члена сім’ї 
або сусіда по дому) про те, що вас затримали. Іноді 
прокурор або представник вищого складу поліції 
(hulpofficier van justitie) може вирішити, що це тимчасо-
во заборонено. Тоді він повідомить вам про це.

•  Якщо ви не маєте нідерландського громадянства, 
тоді ви можете попросити повідомити консульство або 
посольство вашої країни про те, що вас затримали.

•  Ви маєте право переглянути матеріали справи, якщо 
вони є. У деяких випадках прокурор може визначити, 
що це заборонено. Тоді він повідомить вас про це.

Скільки вас може тримати поліція?
•  Залежно від правопорушення, в якому вас підозрюють, 

ви можете перебувати у відділенні максимум 90 годин 
(3 дні та 18 годин).

•  Якщо в інтересах слідства необхідне подальше утри-
мання, це вирішуватиме суддя. Запитайте свого 
адвоката, що робити, якщо ви не погоджуєтеся зі своїм 
затриманням або рішенням утримувати вас під вартою.

Право на допомогу адвоката
Перед допитом у поліції ви маєте право конфіденційно 
розмовляти з адвокатом протягом півгодини. При необхід-
ності цей строк можна продовжити на півгодини. Від 
серйозності справи залежить, чи буде викликано адвока-
та у разі вашого затримання.
•  Вас підозрюють у вчиненні дуже серйозного злочину, 

за який передбачено покарання у виді позбавлення волі 
на строк 12 років або більше (наприклад, вбивство, 
ненавмисне вбивство) або поліція вважає ваш психіч-
ний стан уразливим? У такому разі зазвичай буде 
викликано адвоката для розмови з вами. Це безкоштов-
но для вас.

•  Якщо ви не відчуваєте потреби спілкуватися з адвока-
том, ви повинні пояснити це адвокату.

•  Якщо вас підозрюють у серйозному кримінальному 
правопорушенні – злочинах, за які ви можете бути 

затримані до суду (наприклад, крадіжка зі зломом) – ви 
можете вибрати, чи бажаєте ви поговорити з адвокатом 
перед допитом. Після цього поліція організує залучення 
адвоката. Це безкоштовно для вас.

•  Якщо вас підозрюють у вчиненні менш серйозного 
кримінального правопорушення, ви можете вибрати, 
чи бажаєте ви поговорити з адвокатом. Тоді ви повинні 
самі звернутися до адвоката та оплатити витрати на 
консультацію.

Якщо не зрозуміло, яка ситуація стосується вас, 
запитайте:
•  чи у вашому випадку автоматично залучається адвокат, 

чи ви можете зробити це самостійно;
•  чи потрібно самостійно оплачувати витрати на допомо-

гу адвоката.

Якщо ви знаєте адвоката, допомогу якого ви хотіли би 
залучити, повідомте поліцію про це. Якщо ваш адвокат не 
зареєстрований у Раді з правової допомоги, вам дове-
деться сплатити витрати самостійно. Якщо поліція 
передає ваші особисті дані до Ради з правової допомоги 
для залучення адвоката, вони будуть оброблені в 
адміністрації Ради.

Ви також маєте право на присутність та допомогу 
адвоката під час допиту. Якщо вас підозрюють у вчиненні 
серйозного кримінального правопорушення, це безко-
штовно для вас. Якщо вас підозрюють у вчиненні менш 
серйозного кримінального правопорушення, ці витрати ви 
сплачуєте самостійно.

Крім того:
•  якщо ви спочатку вказали, що не хочете допомоги 

адвоката, ви завжди можете відмовитися від цього 
пізніше.

•  якщо ви вказали, що хочете скористатися своїм правом 
на допомогу адвоката, поліція не може почати ваш 
допит до того, як ви поговорите зі своїм адвокатом. 
Хіба що є невідкладна потреба, наприклад, ситуація, 
що загрожує життю.

Майте на увазі, що може пройти деякий час, перш ніж 
адвокат прибуде на місце. В принципі, адвокат повинен 
з’явитися протягом двох годин після повідомлення поліції.

Що може зробити для вас адвокат перед допитом?
Перш ніж вас допитатимуть, адвокат може зробити для 
вас наступне:
•  Пояснити кримінальне правопорушення, у вчиненні 

якого вас підозрюють;
• Надати юридичну консультацію;
• Розказати, як проходить допит у поліції;
•  Повідомити, які права та обов’язки ви маєте під час 

допиту;
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•  Зв’язатися з вашою сім’єю або роботодавцем, щоб 
повідомити їм про вашу ситуацію, якщо ви цього 
хочете.

Поліція не слухає, коли ви розмовляєте зі своїм адвока-
том. Все, що ви розповідаєте своєму адвокату, є конфі-
денційним. Ваш адвокат не повинен ні з ким говорити про 
те, що ви сказали без вашого дозволу. Навіть з поліцією 
чи прокуратурою.

Що може зробити для вас адвокат під час допиту?
•  Адвокат може коментувати чи ставити запитання слідчо-

му, який допитує, на початку та в кінці допиту.
•  Під час допиту ви або ваш адвокат можете вимагати, щоб 

допит був перерваний для консультації. Якщо ви робите 
це занадто часто, слідчий може відмовити в цьому.

•  Якщо ви не розумієте запитання чи коментарі, якщо на 
вас чиниться тиск під час допиту або якщо ви не можете 
бути допитані далі через стан вашого здоров’я, адвокат 
може вказати на це слідчому.

Що може зробити для вас адвокат після допиту?
•  Після цього ви та ваш адвокат можете ознайомитися з 

протоколом допиту і вказати, якщо є якісь неточності;
•  Адвокат також може підказати вам, що робити, якщо ви 

не згодні з рішенням про подальше утримання 
під вартою.

Що станеться після допиту?
Після допиту прокурор визначить, що буде з вашою 
справою. Ваша справа може бути вирішена по-різному.

Закриття кримінального провадження
Вашу справу можуть закрити. Це означає, що вас не 
притягнуть до відповідальності. Рішення про закриття 
може містити умови, яких ви повинні дотримуватися.

Наприклад, заборона контактів з потерпілим та/або нагляд 
служби ресоціалізації з особливими умовами. Якщо ви не 
дотримуєтесь цих умов або вчиняєте інше кримінальне 
правопорушення, тоді вас можуть викликати в суд по цій 
справі. Тоді вам все одно доведеться постати перед судом.

Кримінальне покарання
Якщо прокурор визнає, що ви винні, він може накласти на 
вас кримінальне покарання. Кримінальне покарання 
може полягати у штрафі або громадських роботах. 
Кримінальне покарання також може включати заборону 
керувати транспортним засобом (у цьому випадку вам 
заборонено керувати транспортним засобом) та/або 
поведінковий захід (наприклад, заборону контакту з 
певними особами або обов’язковий контакт зі службою 
ресоціалізації).

Будь-який штраф ви можете сплатити безпосередньо у 
відділенні поліції. Це можливо лише в тому випадку, якщо 
ви змогли заздалегідь обговорити це з адвокатом. Якщо 
ви платите відразу, тоді справа остаточно вирішена. 

Якщо прокурор вирішує накласти на вас заборону 
керування транспортним засобом або громадські роботи 
як покарання, тоді вас спочатку допитають з цього 
приводу під час слухання. Ви можете проконсультуватися 
з адвокатом перед цим слуханням. Також адвокат може 
бути присутній на слуханні. Для цього у рази необхідності 
слухання може відбутися в інший час. Під час слухання 
може використовуватися 

Транзакція (угода)
Прокурор також може запропонувати вам угоду. Ця угода 
передбачає встановлення певних умов. Якщо ви дотри-
муєтеся цих умов, ви уникнете подальшого судового 
переслідування. Прикладами угоди є: виплата грошової 
суми, компенсація потерпілому або відмова від вилуче-
них речей. Якщо ви не виконуєте умови угоди, чи не 
виконуєте їх вчасно, тоді вам все одно доведеться 
постати перед судом. Ви також можете негайно оплатити 
запропоновану угоду. Наприклад, якщо у вас немає 
постійного місця проживання або перебування в 
Нідерландах.

Суд
Прокурор може вирішити передати вашу справу до суду. 
Тоді ви отримаєте повістку від прокуратури. В повістці 
буде зазначено кримінальне правопорушення, у вчиненні 
якого вас підозрюють, а також дата, час і місце розгляду 
кримінальної справи. 

Поштова скринька повідомлень MijnOverheid
Ви можете отримувати електронну пошту від прокуратури 
щодо вашої кримінальної справи у своїй скриньці повідо-
млень на MijnOverheid. Якщо ви бажаєте отримати цю 
пошту у своїй скриньці повідомлень, поставте галочку 
проти «Прокуратура» у вашому обліковому записі на 
MijnOverheid. 

Судимість чи ні?
Якщо ви приймаєте кримінальне покарання або угоду, яку 
запропонував прокурор, тоді – так само, як і у разі 
обвинувального вироку судді – робиться відмітка в 
судовій документації про судимість. Це може означати, 
що ви не отримаєте сертифікат належної поведінки (VOG), 
який може знадобитися для нової роботи або стажуван-
ня. Подальшу інформацію про це ви можете отримати від 
адвоката. Також попросіть у поліції окрему брошуру, яка 
пояснює наслідки. Для отримання додаткової інформації 
відвідайте: www.justis.nl/producten/vog.
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