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თქვენ ეჭვმიტანილი ხართ 
სისხლის სამართლის 
დანაშაულის ჩადენაში.

ეჭვმიტანილის სახით დაკავებული და მოყვანილი ხართ 
პოლიციის განყოფილებაში, ან გამოძახებული ხართ 
დაკითხვაზე.

თქვენი ასაკია 12-დან 18 წლამდე და ჩადენილი 
გაქვთ კანონსაწინააღმდეგო ქმედება. მაგალითად, 
ვანდალიზმის, ქურდობის ან თავდასხმის აქტი. 
პოლიციამ (ან სხვა საგამოძიებო სამსახურმა ან 
ორგანომ) დაგაკავათ, მოგიყვანათ პოლიციის 
განყოფილებაში და იძიებს ამ საქმეს, ან გთხოვეს 
მოსულიყავით პოლიციის განყოფილებაში 
დაკითხვაზე. დაკითხვა ნიშნავს, რომ პოლიციას 
სურს თქვენთან საუბარი და შეკითხვების დასმა.  
მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეთ თქვენი უფლებები. 
ამიტომ ყურადღებით გაეცანით ამ ინფორმაციას. 
დამატებითი შეკითხვების შემთხვევაში, შეგიძლიათ 
მიმართოთ თქვენ ადვოკატს ან პოლიციას.

თქვენ დაგაკავეს და მოგიყვანეს 
პოლიციის განყოფილებაში.

რა უფლებები გაქვთ?

• პოლიციამ უნდა შეგატყობინოთ, რაში ხართ 
ეჭვმიტანილი.

• პოლიციამ უნდა უზრუნველყოს თქვენთვის 
კანონიერი წარმომადგენლის - ადვოკატის დანიშვნა. 
ადვოკატი მოქმედებს მხოლოდ თქვენი სახელით და 
არ არის დაკავშირებული პოლიციასთან. თუ 
ადვოკატს პოლიცია დანიშნავს, პოლიცია 
გადაუგზავნის თქვენ მონაცემებს (სახელს, 

ინფორმაცია მშობლებისთვის, მეურვისთვის ან მზრუნველისთვის
თქვენი ბავშვი ეჭვმიტანილია სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენაში. საინფორმაციო ბიულეტენში 
წერია, რა უფლებები აქვს თქვენ ბავშვს პოლიციაში საქმის გამოძიების  დროს.  პოლიციამ უნდა 
შეგატყობინოთ, რომ თქვენი ბავშვი დაკავებულია და ამჟამად იმყოფება პოლიციის განყოფილებაში. 
პოლიციამ ასევე უნდა შეგატყობინოთ გამოძიების მომდევნო ეტაპის შესახებ. თქვენ ბავშვთან დარეკვის და 
მონახულების საკითხი შეგიძლიათ შეათანხმოთ პოლიციასთან.

დამატებითი ინფორმაცია
დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ www.juridischloket.nl ან დარეკეთ ნომერზე 0900 – 8020 (ზარის 
ღირებულებაა €0.25 ერთი წუთი).
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http://www.juridischloket.nl
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მისამართს, დაბადების თარიღს და ა.შ.) 
იურიდიული დახმარების საბჭოს (Raad voor 
Rechtsbijstand). იურიდიული დახმარების საბჭო 
აღრიცხავს თქვენ მონაცემებს და გადასცემს მათ 
თქვენ ადვოკატს.

• თქვენ წარსდგებით სახელმწიფო პროკურორის 
თანაშემწის წინაშე (hulpofficier van justitie), 
რომელიც წარმოადგენს მაღალ თანამდებობის 
პირს პოლიციაში.  ის შეგატყობინებთ თქვენი 
უფლებების შესახებ და დაგისვამთ შეკითხვებს. 
თქვენ არ ხართ ვალდებული უპასუხოთ ამ 
შეკითხვებს (თუმცა სურვილის შემთხვევაში, 
შეგიძლიათ უპასუხოთ). თქვენ გაქვთ დუმილის 
უფლება.  სახელმწიფო პროკურორის თანაშემწე 
ასევე შეგატყობინებთ, რა მოხდება შემდგომ 
ეტაპზე და გადაწყვეტს, უნდა დარჩეთ თუ არა 
პოლიციის განყოფილებაში.

• ექიმს, ან პირს, რომელიც ექიმთან მუშაობს, 
შეუძლია შეამოწმოს, საკმარისად ჯანმრთელი 
ხართ თუ არა იმისათვის, რომ გაიაროთ დაკითხვა 
ან დამატებითი გამოძიება პოლიციაში. 
დასაბუთებული მიზეზის არსებობის შემთხვევაში, 
პოლიციას, ადვოკატს, თქვენ მშობლებს (მეურვეს 
ან მზრუნველს) ან თქვენ უფლება გაქვთ 
გამოიძახოთ აღნიშნული ექიმი. ექიმმა შეიძლება 
დაადგინოს, რომ დაკითხვა ან დამატებითი 
გამოძიება უნდა გადაიდოს გარკვეული დროით.  
ექიმის შემოწმება უფასოა.

• თუ არ საუბრობთ ან არ გესმით ჰოლანდიური ენა, 
ან კარგად არ გესმით, უფლება გაქვთ ისარგებლოთ 
მთარგმნელის (თარჯიმნის) მომსახურებით. 
თარჯიმნის მომსახურება უფასოა.

• უფლება გაქვთ გაეცნოთ საქმის მასალებს 
(პოლიციის ანგარიშს თქვენ საქმეზე). თუმცა, 
სახელმწიფო პროკურორის თანაშემწემ შეიძლება 
გადაწყვიტოს, რომ ამ ეტაპზე თქვენ არ უნდა 
მოგეცეთ საქმის მასალების გაცნობის უფლება.  თუ 
არ იცით ან ცუდად იცით ჰოლანდიური ენა, 
უფლება გაქვთ საქმის მასალების მნიშვნელოვანი 
ნაწილი წაიკითხოთ თქვენ მშობლიურ ენაზე, რათა 
გაიგოთ, რა წერია.

კიდევ რა მოხდება?

• პოლიციამ უნდა შეატყობინოს თქვენ მშობლებს 
(მეურვეს და მზრუნველს) თქვენი დაკავების 
შესახებ. თუ არ გყავთ მშობლები (მეურვე ან 
მზრუნველი) ან მათთან დაკავშირება 
შეუძლებელია, პოლიცია გკითხავთ იმ 
ზრდასრულის სახელს, ვისაც შეიძლება 
დაუკავშირდნენ ტელეფონით. თუ არ იცნობთ 
ზრდასრულს, ვისაც შეიძლება დაურეკონ, 
პოლიცია დაუკავშირდება ბავშვთა მოვლისა და 
დაცვის საბჭოს (Raad voor de Kinderbescherming).

• ბავშვთა მოვლისა და დაცვის საბჭოს ასევე 
შეუძლია შეამოწმოს, რა სახის სასჯელი ან/და 
დახმარება გეკუთვნით. ამასთან, ის 
გაითვალისწინებს თქვენ სიტუაციას, თქვენ მიერ 
ჩადენილ დანაშაულს და ამ დანაშაულის სიმძიმეს.

• თქვენ მშობლებს (მეურვეს და მზრუნველს) 
უფლება აქვთ დაგირეკონ ან გეწვიონ პოლიციის 
განყოფილებაში.

• თუ არ გაქვთ ჰოლანდიის მოქალაქეობა, 
შეგიძლიათ სთხოვოთ პოლიციას, დაუკავშირდეს 
თქვენი ქვეყნის საელჩოს.

პოლიციის მიერ დაკავება

• თუ ეჭვმიტანილი ხართ უმნიშვნელო დანაშაულის 
ჩადენაში, როგორიცაა შეურაცხმყოფელი 
სიტყვების გამოყენება, პოლიციას შეუძლია 
დაგაკავოთ მაქსიმუმ 6 საათის განმავლობაში.  ეს 
დრო არ მოიცავს ღამის საათებს (00:00-დან 09:00 
საათამდე). ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ პოლიციამ 
უნდა გაგათავისუფლოთ.

• თუ ეჭვმიტანილი ხართ სერიოზული დანაშაულის 
ჩადენაში (ვანდალიზმი, ქურდობა ან თავდასხმა), 
პოლიციას შეუძლია დაგაკავოთ მაქსიმუმ 9 საათის 
განმავლობაში. აღნიშნული ვადაც არ მოიცავს 
ღამის საათებს (00:00-დან 09:00 საათამდე). ამ 
ვადის ამოწურვის შემდეგ მიღებულ უნდა იქნას 
გადაწყვეტილება, საჭიროა თუ არა წინასწარ 
პატიმრობაში თქვენი დატოვება უფრო მეტი ხნით. 
გახანგრძლივებული წინასწარი პატიმრობის 
მაქსიმალური ვადაა 3 დღე (წინასწარ პატიმრობაში 
დაბრუნება (inverzekeringstelling)).

• თუ საღამოს დაგაკავებენ, პოლიციამ შეიძლება 
გადაწყვიტოს, რომ დაკითხვა მოგვიანებით 
ჩაატაროს. მეორე დღეს პოლიციის განყოფილებაში 
დანიშნული იქნება შეხვედრა თქვენთან და თქვენს 
მშობლებთან (მეურვესთან ან მზრუნველთან). ამ 
შეხვედრაზე აუცილებლად უნდა გამოცხადდეთ.

• თუ წინასწარ პატიმრობაში დარჩებით, ხანდახან 
შეიძლება მოგცენ ნებართვა ღამე სხვაგან 
გაატაროთ, მაგალითად, სახლში. დღის 
განმავლობაში უნდა დარჩეთ პოლიციის 
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განყოფილებაში. გადაწყვეტილებას ასეთი 
ნებართვის გაცემის შესახებ იღებს პოლიცია და 
სახელმწიფო პროკურორი.  გადაწყვეტილებას 
წინასწარ პატიმრობაში თქვენი დატოვების შესახებ 
იღებს მომრიგებელი მოსამართლე.

• ჰკითხეთ თქვენ ადვოკატს, რა შეიძლება გააკეტოთ, 
თუ არ ეთანხმებით დაკავებას ან წინასწარ 
პატიმრობაში უფრო დიდი ხნით დატოვებას.

• თუ თავს შეუძლოდ გრძნობთ, შეატყობინეთ ამის 
შესახებ თქვენ ადვოკატს ან პოლიციას. პოლიცია 
გამოიძახებს ექიმს ან მოგცემთ მედიკამენტებს.

• თქვენ უნდა გათავისუფლდეთ, როგორც კი აღარ 
იქნება საჭირო წინასწარ პატიმრობაში თქვენი 
დატოვება.

ადვოკატი

• თუ პოლიციის განყოფილებაში დაგაკავეს, 
პოლიცია  უზრუნველყოფს თქვენთვის ადვოკატის 
დანიშვნას. თქვენ გეყოლებათ ადვოკატი, რომელიც 
გააკეთებს მხოლოდ იმას, რასაც თქვენ ერთად 
განიხილავთ.

• თუ იცნობთ სხვა ადვოკატს და გსურთ მისი ნახვა, 
ამის შესახებ უნდა შეატყობინოთ პოლიციას, 
რომელიც ამ ადვოკატს თქვენი სახელით 
დაუკავშირდება.

• ადვოკატი რაც შეიძლება მალე მოვა და მოგცემთ 
რჩევას. უნდა დაელოდოს ადვოკატს: ამას 
დაახლოებით 2 საათი დასჭირდება. პოლიცია არ 
უსმენს თქვენ საუბარს იურისტთან. ადვოკატს არ 
აქვს უფლება სხვებთან განიხილოს ამ საუბრის 
დეტალები თქვენი ნებართვის გარეშე, მათ შორის 
პოლიციასთან.  თუ ადვოკატთან საუბრისას 
თარჯიმანი გეხმარებოდათ, მასაც არ აქვს უფლება 
განიხილოს ეს საუბარი პოლიციასთან.

• პოლიციის მიერ დაკავების შემთხვევაში, 
ადვოკატის მომსახურება უფასოა. თუ არ ხართ 
დაკავებული, მაგრამ პოლიციის განყოფილებაში 
დაკითხვაზე გამოგიძახეს, ადვოკატის უფასო 
მომსახურება არ გეკუთვნით. ყოველთვის ჰკითხეთ 
იურისტს, უფასოა თუ არა მისი მომსახურება.

დაკითხვა

პოლიციასთან საუბარი

• პოლიციაში შეიძლება დაგკითხონ და დაგისვან 
შეკითხვები. ამას დაკითხვა ჰქვია.

• თქვენ არ ხართ ვალდებული უპასუხოთ პოლიციის 
შეკითხვებს (თუმცა სურვილის შემთხვევაში, 
შეგიძლიათ უპასუხოთ). თქვენ გაქვთ დუმილის 
უფლება. 

1. დაკითხვის შეწყვეტა

• სანამ პოლიცია შეკითხვებს დაგისვამთ, 
შეგიძლიათ განიხილოთ მომხდარი შემთხვევა 
თქვენ ადვოკატთან. ადვოკატთან საუბრებისთვის 
გაქვთ დაახლოებით ნახევარი საათი. საჭიროების 
შემთხვევაში, მეტი დრო მოგეცემათ.

• თუ საჭიროა, ადვოკატთან საუბარში თარჯიმანი 
დაგეხმარებათ.

• ადვოკატი მოგიყვებათ, რას უნდა ელოდოთ  
დაკითხვის დროს და დაგარიგებთ, თუ როგორ 
უნდა მოიქცეთ და რა უნდა უთხრათ პოლიციას. 
ადვოკატი ასევე დაუკავშირდება თქვენ ოჯახს, 
უფროსს ან სხვა თანამშრომლებს სამსახურში და 
შეატყობინებს მათ პოლიციის მიერ თქვენი 
დაკავების შესახებ. ადვოკატი ამას მხოლოდ 
თქვენი ნებართვის შემთხვევაში გააკეთებს.

2. დაკითხვის დროს

• თუ პოლიციელის ნათქვამს ვერ გაიგებთ, 
უთხარით მას ამის შესახებ. პოლიციამ უნდა 
განგიმარტოთ საკითხი თქვენთვის გასაგებ ენაზე.

• თუ საჭიროა, დაკითხვის დროს თარჯიმანი 
დაგეხმარებათ.
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დაკითხვაზე ადვოკატის 
თანდასწრება
დაკითხვის ოთახში თქვენ გვერდით იჯდება 
ადვოკატი. მას აქვს უფლება: 
• დაესწროს დაკითხვას;
• გააკეთოს კომენტარები დაკითხვის დასაწყისში და 

დაკითხვის ბოლოს;
• დაუსვას პოლიციას შეკითხვები;
• გკითხოთ, გესმით თუ არა ნათქვამი;
• იზრუნოს იმაზე, რომ თქვენ არ იყოთ ვალდებული 

თქვათ რამე; 
• იზრუნოს იმაზე, რომ პოლიციამ არ დაგაშინოთ;
• მოითხოვოს დაკითხვის გადადება. ამით ადვოკატი 

მოიგებს დროს, რომ საქმე პირადად თქვენთან 
განიხილოს. ასევე შეგიძლიათ მოითხოვოთ 
ადვოკატთან ცალკე შეხვედრა. თუ ამას ხშირად 
მოითხოვთ, პოლიციამ შეიძლება უარი გითხრათ.

დაკითხვის გადაღება ან ჩაწერა

• ზოგჯერ პოლიცია დაკითხვას კამერაზე და/ან 
მიკროფონზე იწერს. მაგალითად, სერიოზული 
სისხლის სამართლის დანაშაულის შემთხვევაში, 
როცა საქმე ერთი ან რამდენიმე პირისთვის 
სერიოზული ზიანის მიყენებას ეხება. ეს საკითხი 
რამდენიმე ნორმით რეგულირდება. დაკითხვის 
დასაწყისში პოლიცია ვალდებულია 
შეგატყობინოთ, აპირებს თუ არა ვიდეო ან აუდიო 
ჩანაწერის გაკეთებას.

• დაკითხვაზე ნდობით აღჭურვილი პირის დასწრება
• ადამიანი, რომელსაც ენდობით (ნდობით 

აღჭურვილი პირი), შეიძლება ნებისმიერ დროს 
დაესწროს პოლიციაში თქვენ დაკითხვას. 
მაგალითად, თქვენი დედ-მამა ან ნებისმიერი სხვა 
ზრდასრული პირი. შეატყობინეთ ადვოკატს და 
პოლიციას, თუ გსურთ, რომ ნდობით აღჭურვილმა 
პირმა დაესწროს დაკითხვას. თქვენ არ ხართ 
ვალდებული მოითხოვოთ, რომ დაკითხვას 
ნდობით აღჭურვილი პირი ესწრებოდეს.

• ნდობით აღჭურვილ პირს მხოლოდ მოსმენის 
უფლება აქვს. ის შეიძლება იჯდეს თქვენს 
გვერდით, მაგრამ მას არ აქვს საუბრის უფლება. 
ნდობით აღჭურვილი პირი უნდა იყოს 18 წლის ან 
ზემოთ და არ უნდა იყოს ჩარეული სისხლის 
სამართლის დანაშაულში, რომელშიც ეჭვმიტანილი 
ხართ.

• ზოგჯერ პოლიციამ შეიძლება არ მისცეს ნდობით 
აღჭურვილ პირს ნებართვა, დაესწროს დაკითხვას. 
ამ შემთხვევაში, პოლიციამ ჯერ უნდა ჰკითხოს 
სახელმწიფო პროკურორს, ეთანხმება თუ არა ის ამ 
გადაწყვეტილებას.

ოქმი

• დაკითხვის შედეგად პოლიცია ადგენს ოქმს  
(proces-verbaal), რომელიც წარმოადგენს 
პოლიციაში დაკითხვის დროს თქვენ მიერ 
მოყოლილი ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილის 
ჩანაწერს. ეს არის თქვენი მონაყოლი (განცხადება) 
მომხდარი გარემოებების შესახებ.

• პოლიციაში დაკითხვის ოქმს კითხულოს 
სახელმწიფო პროკურორი, მათ შორის მოსამართლე 
ან მომრიგებელი მოსამართლე. ამიტომ 
მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღებით გაეცნოთ ოქმს. 
თუ კარგად ვერ კითხულობთ, სთხოვეთ 
პოლიციას, რომ წაგიკითხონ ოქმი.

• თუ მიიჩნევთ, რომ ოქმი ზუსტად ასახავს თქვენ 
მონაყოლს, პოლიცია გთხოვთ, რომ ოქმის ქვემოთ 
ჩაწეროთ თქვენი სახელი და გვარი და მოაწეროთ 
ხელი. თუ მიიჩნევთ, რომ ოქმი ზუსტად არ ასახავს 
თქვენ მონაყოლს, შეგიძლიათ მოითხოვოთ, რომ 
პოლიციამ შეიტანოს მასში ცვლილებები და 
ცვლილებების გასწვრივ ჩაწეროთ თქვენი 
კომენტარი. ადვოკატს ასევე შეუძლია დაგეხმაროთ 
ოქმის შედგენის პროცესში და შეამოწმოს, სწორად 
თუ არა ჩაწერა პოლიციამ თქვენი მონაყოლი.
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