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Ви підозрюєтеся у 
кримінальному злочині

Вам від 12 до 18 років і ви здійснили протиправне діяння, 
наприклад, акт вандалізму, крадіжку або розбійний 
напад. Можливо, співробітники поліції (або іншого 
правоохоронного органу) заарештували вас, доставили 
до відділку поліції та ведуть розслідування. Або вас 
викликали до відділення поліції на допит. Іншими словами, 
у поліції хочуть поговорити з вами та поставити вам 
запитання. Важливо, щоб ви знали свої права, тому 
читайте цей текст дуже уважно. Після цього, якщо у вас 
є питання, зверніться до адвоката чи поліцейського. 

Якщо вас не заарештували, але викликали до поліції, 
перейдіть до розділу «Коли вам знадобиться адвокат?» 
далі.

Вас заарештували та доставили до 
відділення поліції

Які права ви маєте?
•  Поліцейські повинні повідомити вас, у якому 

кримінальному злочині вас підозрюють.
• Поліція надасть вам адвоката.
•  Якщо ви вже знаєте, до якого адвоката можете 

звернутися, повідомте про це поліцейським.

•  Поліція передасть ваші дані (ім’я, адреса, дата 
народження та ін.) до Ради з питань правової допомоги 
(Raad voor Rechtsbijstand). Потім поліція зв’яжеться із 
вашим адвокатом.

•  Ваш адвокат працює лише на вас, а не на поліцію. 

Інформація для батьків або опікунів
Вашу дитину підозрюють у скоєнні кримінального 
злочину. У цьому інформаційному буклеті описані 
права дитини під час поліцейського розслідування. 
Поліція повинна повідомити вам, що ваша дитина 
заарештована і знаходиться у відділенні поліції або 
що вашу дитину викликають на допит у поліцію. 
Також поліція має повідомляти вам про подальший 
перебіг розслідування. Зверніться до поліції, щоб 
обговорити можливості спілкуватися з дитиною 
особисто та по телефону.

Додаткова інформація
Додаткову інформацію можна отримати на веб-сайті 
Центру правової допомоги (www.juridischloket.nl, лише 
нідерландською мовою) або за телефоном 0900 8020 
(€0,10 за хвилину). З понеділка до п’ятниці з 09:00 
до 17:00.

Ви були заарештовані і доставлені у відділок поліції або 
вас викликали на допит у поліцію.

Oekraïens

http://www.juridischloket.nl
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•  У вас буде бесіда з помічником прокурора, який 
обіймає керівну посаду в поліції. Ця розмова також 
може відбуватися у форматі телефонного дзвінка 
чи відеоконференції; ми називаємо це постати 
перед помічником прокурора. Помічник прокурора 
повідомить ваші права і теж може поставити 
запитання. Ви не повинні відповідати на ці запитання, 
але можете це зробити. У вас є право не говорити 
нічого, ми називаємо це право зберігати мовчання. 
Також помічник прокурора повідомить вам, що може 
статися далі, і вирішить, чи варто вас утримувати у 
відділку поліції.

•  Лікар чи медпрацівник може перевірити, чи допускає 
стан вашого здоров’я участь у допиті чи іншому 
розслідуванні. При необхідності лікаря може викликати 
поліція, ваш адвокат, батьки, опікун чи ви самі. Лікар 
може вирішити, що поліція має почекати деякий 
час, перш ніж допитувати вас чи розпочинати інше 
розслідування. Цей медичний огляд є безкоштовним.

•  Якщо ви погано розмовляєте та погано розумієте 
нідерландську мову або зовсім не володієте мовою, 
ви зможете скористатися послугами перекладача. 
Послуги перекладача безкоштовні. Ви маєте право 
ознайомитися з матеріалами справи (документами, 
складеними поліцією у зв’язку з вашою справою). Ваш 
адвокат може запросити матеріали справи прокурора 
від вашого імені. 

•  Якщо ви погано говорите і погано розумієте 
нідерландську мову або зовсім не володієте мовою, 
ви маєте право ознайомитися з важливими частинами 
вашої справи рідною мовою, щоб ви могли їх зрозуміти.

Що ще відбуватиметься?
•  Поліція повинна повідомити ваших батьків (або 

опікуна), що ви знаходитесь у відділенні поліції і 
будете утримуватися там протягом найближчого 
часу. Якщо у вас немає батьків (або опікуна) або 
поліція не може зв’язатися з ними, співробітник 
поліції запитає вас, до якого дорослого вони можуть 
звернутися. Якщо ви не можете назвати такого 
дорослого, поліція звернеться до Ради захисту дітей 
(Raad voor de Kinderbescherming).

•  Рада захисту дітей – це організація, яка визначає 
відповідне покарання та/або допомогу. Рада розглядає 
ваше становище, що ви зробили і наскільки це погано.

•  Ваші батьки (або опікун) мають право дзвонити вам та 
відвідувати вас у відділенні поліції.

•  Якщо ви не проживаєте в Нідерландах, ви можете 
попросити поліцію звернутися до посольства 
вашої країни.

Утримання у відділенні поліції
•  Якщо ви підозрюєтеся в дрібному правопорушенні, 

такому як образа, поліція може утримувати вас у 
відділенні поліції не більше 6 годин, не рахуючи 
нічної доби (від 00:00 до 09:00). Тому поліція повинна 
відпустити вас не пізніше як за 6 годин.

•  Якщо ви підозрюєтеся у тяжкому правопорушенні, 
такому як вандалізм, крадіжка або напад, поліція 
може утримувати вас у відділенні поліції не більше 
9 годин, не рахуючи нічної доби (від 00:00 до 09:00). 
Після закінчення цих 9 годин поліція може ухвалити 
рішення утримувати вас у відділенні поліції протягом 
додаткового часу. Цей додатковий час може досягати 
3 діб. У деяких випадках поліція може утримувати вас 
ще не більше 3 діб. У найгіршому випадку ви пробудете 
у відділенні поліції 6 діб. Ми називаємо це утримання 
під вартою.

•  Якщо вас заарештували ввечері, поліція може 
відкласти ваш допит. У цьому випадку вам і вашим 
батькам (або опікуну) призначать прийти до відділення 
поліції на допит наступного дня; вам дозволять 
повернутись додому, але ви будете зобов’язані 
повернутися до відділення поліції наступного дня.

•  Якщо поліція вирішить утримувати вас під вартою, вам 
можуть дозволити ночувати в іншому місці (наприклад, 
вдома). Проте вдень ви утримуватиметеся під вартою 
у відділенні поліції. Це рішення приймають поліція 
та прокурор. 

•  Якщо прокурор вважає, що ваше утримання під вартою 
необхідно продовжити, можливість цього визначатиме 
суд. В цьому випадку вас відправлять до центру для 
утримання під вартою неповнолітніх злочинців і більше 
не утримуватимуть під вартою в поліції.

•  Якщо ви не погоджуєтесь з вашим арештом або 
рішенням суду продовжити термін вашого тримання 
під вартою, ви можете звернутися за порадою до 
вашого адвоката.

•  Якщо утримання під вартою в поліції більше не 
потрібне, поліція зобов’язана вас відпустити.

Коли вам потрібний адвокат?
•  Якщо вас чекає допит у поліції, поліція простежить за 

тим, щоб вам були надані послуги адвоката. Адвокат 
представлятиме вас і обговорюватиме з вами кожну 
його дію. Ваш адвокат зобов’язаний дотримуватися 
конфіденційності щодо інформації, отриманої від 
клієнта. Іншими словами, все, що ви скажете адвокату, 
залишається між вами. Адвокату заборонено 
передавати іншим ваші слова без вашого дозволу. 

•  Якщо вас заарештували, ви обрали собі адвоката і 



22403201 Informatieblad Je wordt verdacht (Oekraïens) | 3

хочете, щоб він прибув у відділ поліції, повідомте про 
це поліцію. Поліція зв’яжеться із вашим адвокатом. 

•  Якщо вас викликали до поліції на допит, вам також 
будуть надані послуги адвоката. У листі, який поліція 
надіслала на вашу домашню адресу, зазначено, що 
вам робити, якщо ви вже обрали собі адвоката.

•  Послуги адвоката зазвичай безкоштовні. Поліція 
повідомить вас, якщо це не так.

Допит: розмова з поліцією
•  Один або кілька офіцерів поліції будуть говорити з вами 

і матимуть право ставити вам запитання. 

Перед допитом у поліції

•  Якщо вас заарештували, до вас якнайшвидше прибуде 
адвокат, який вас консультуватиме. Один або кілька 
офіцерів поліції зможуть допитувати вас лише після 
того, як ви поговорите із адвокатом. Прибуття адвоката 
до відділення поліції може тривати деякий час, 
можливо, близько двох годин.

•  Якщо вас заарештували, ви поговорите з адвокатом 
перед допитом у поліції. Адвокат запитає, що 
трапилося, і скаже, на що можна очікувати. Це займе 
близько півгодини або більше, якщо потрібно.

• Поліція не слухатиме вашу розмову з адвокатом.
•  При необхідності для допомоги у розмові з адвокатом 

вам нададуть послуги перекладача. Якщо вам 
буде потрібен перекладач, йому буде заборонено 
повідомляти поліції будь-що про вашу розмову.

•  Якщо вас викликали до поліції на допит, перед 
приходом у відділення поліції ви поговорите з 
адвокатом. Адвокат знатиме, на який час призначено 
допит, і прибуде до відділення поліції до цього часу. 

•  Адвокат повідомить вам, як проходитиме допит і що 
вам найкраще говорити та робити. Також адвокат 
може звернутися до ваших рідних, начальства чи 
роботодавців, щоб повідомити, що ви перебуваєте у 
відділенні поліції. Це буде зроблено лише з вашого 
дозволу.

Під час допиту у поліції

•  Після початку допиту офіцер поліції, який його веде, 
зможе ставити вам запитання.

•  Ви не повинні відповідати на запитання (але можете це 
зробити). Ви маєте право зберігати мовчання. 

•  Якщо ви не розумієте щось із того, що говорить офіцер 
поліції, скажіть про це. Тоді він повинен пояснити це 
іншими словами.

•  При необхідності, щоб допомогти під час допиту в 
поліції, вам будуть надані послуги перекладача.

Участь адвоката у допиті у поліції
Ваш адвокат сидітиме поруч з вами в кімнаті для допитів 
і має право:
• перебувати у приміщенні під час допиту;
• висловлюватися на початку та в кінці допиту;
• ставити питання офіцерам поліції;
• запитувати вас, чи вам зрозуміло те, що кажуть;
•  стежити за тим, щоб вас не примушували щось 

говорити;
• стежити за тим, щоб ви не лякалися офіцерів поліції;
•  просити тимчасового припинення допиту. При цьому 

адвокат зможе поговорити з вами наодинці. Ви також 
можете попросити поговорити з адвокатом наодинці. 
Якщо ви проситимете про це занадто часто, офіцер 
поліції може це не дозволити.

Ведення зйомки або запису допиту у поліції
•  У деяких випадках поліція зобов’язана записувати 

допит на камеру та/або диктофон. Це стосується 
тяжких правопорушень, коли хтось отримав серйозну 
травму. Під час зйомки або запису допиту в поліції 
діють певні правила. Якщо поліція робить відео- або 
аудіозапис, на початку допиту ви повинні про це 
повідомити.

Присутність піклувальника на допиті в поліції
•  Якщо вас викликають на допит у поліцію, ви маєте 

право з’явитися на допит разом з людиною, якій ви 
довіряєте (піклувальник). Це може бути ваш батько, 
мати чи інший дорослий. Якщо ви хочете, щоб з 
вами був піклувальник, повідомте про це адвоката та 
поліцію. Ви не повинні вибирати собі піклувальника.

•  Опікун має право лише слухати. Іншими словами, йому 
дозволено сидіти поруч із вами, але не дозволено 
нічого говорити. Опікун повинен бути у віці 18 років або 
старший і не повинен підозрюватися в тому самому 
правопорушенні, що й ви.

•  У деяких випадках поліція може не дозволити 
піклувальнику бути присутнім на допиті. Але поліція не 
має права це робити без дозволу прокурора.

Протокол
•  На допиті у поліції складається протокол. Ми 

називаємо це офіційний протокол. Цей важливий 
документ містить усе, що ви сказали під час допиту. Це 
ваша версія подій.
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Положення цього інформаційного буклету не надають жодних прав.

•  Прокурор і в деяких випадках суд вивчить те, що 
ви сказали. Тому ви повинні уважно прочитати, 
що записано у протоколі. Якщо ви погано читаєте, 
попросіть офіцера поліції прочитати протокол.

•  Якщо ви погоджуєтесь з протоколом, офіцер поліції 
попросить вас поставити під протоколом ваше ім’я 
та підпис. Якщо ви не погоджуєтесь з протоколом, 
попросіть офіцера поліції внести до нього зміни. Також 
адвокат може допомогти вам перевірити точність 
заповнення протоколу.

Після допиту у поліції

•  Коли допит закінчиться і більше не буде потреби 
утримувати вас у відділенні поліції, вам дозволять піти 
додому. Іноді потрібно почекати деякий час, можливо, 
поліції потрібно буде поставити вам ще кілька запитань. 
Якщо потрібно, щоб ви залишилися, співробітник 
поліції повідомить вас, що буде далі. У деяких випадках 
буде ще один допит. 

•  Якщо потрібно, щоб ви залишилися, вас також відвідає 
співробітник Ради захисту дітей. Він дізнається, як у вас 
справи і чи потрібна вам допомога. Рада вивчить ваші 
дані та положення та повідомить прокурору та суду про 
відповідне покарання (або допомоги). 

•  Прокурор ухвалить рішення, чи слід відпустити 
вас чи утримувати під вартою. Якщо це означає, 
що вас утримуватимуть понад 3 доби з можливим 
продовженням ще на 3 доби (утримання під вартою 
в поліції), це вирішуватиме суд у сімейних справах. Це 
не пов’язано з терміном вашого утримання під вартою у 
відділенні поліції.

•  Поліція якнайшвидше повідомить вас про рішення 
прокурора. Це рішення може бути прийняте не відразу, 
і ви можете дізнатися про нього через деякий час.

•  Якщо вас заарештували та дозволили піти додому, 
поліція зателефонує вашим батькам (або опікуну) та 
попросить їх забрати вас.
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