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شما متهم به ارتکاب تخلف کیفری هستید

شما 12 تا 18 ساله هستید و کاری برخالف قانون انجام داده اید؛ مانند 
خرابکاری، دزدی یا تجاوز. پلیس )یا دیگر نهادهای مسئول( ممکن است شما 

را بازداشت کرده باشد، شما را به پاسگاه پلیس منتقل کرده باشد و در حال 
اجرای فرآیند تحقیقات باشد. یا، ممکن است از شما خواسته شده باشد که، 

برای شرکت در جلسه بازجویی، به اداره پلیس بروید. به عبارت دیگر، پلیس 
می خواهد با شما صحبت کند و از شما بازجویی کند. الزم است از حقوق خود 

آگاه باشید؛ بنابراین، این متن را به دقت بخوانید. سپس، پرسش های احتمالی 
خود را با وکیل یا مامور پلیس در میان بگذارید. 

اگر بازداشت نشده اید ولی پلیس شما را به جلسه بازجویی در پاسگاه پلیس 
فراخوانده است، به بخش »چه زمانی به وکیل نیاز دارید؟« بروید.

شمابازداشتشدهوبهپاسگاهپلیسمنتقلشدهاید

حقوقشماچیست؟
•  پلیس باید تخلف کیفری را که شما متهم به ارتکاب آن هستید، برای تان 

شرح دهد؛
پلیس برای شما وکیل فراهم می کند؛  •

اگر وکیل خاصی را در نظر دارید، موضوع را به پلیس اطالع دهید.  •
•  پلیس مشخصات شما )نام، نشانی، تاریخ تولد و...( را به هیات مشاوره 

حقوقی هلند (Raad voor Rechtsbijstand) منتقل می کند. سپس آنها از 
طرف شما با وکیل تان تماس می گیرند؛

وکیل صرفاً برای شما، و نه برای پلیس، کار می کند.  •
 

اطالعاتمربوطبهپدر/مادر،سرپرستیاپرستار

فرزندتان متهم به ارتکاب تخلف کیفری است. این برگه اطالعات شما 
را با حقوقی که فرزندتان در جلسه بازجویی پلیس از آنها برخوردار 

خواهد بود آشنا می کند. پلیس باید به شما بگوید که فرزندتان بازداشت 
شده و در پاسگاه پلیس نگهداری می شود، یا این که فرزندتان به جلسه 
بازجویی پلیس دعوت شده است. پلیس همچنین باید شما را از مراحل 
بعدی بازجویی آگاه نگه دارد. برای بررسی امکان تماس و دیدار با 

فرزندتان، با پلیس تماس بگیرید.

اطالعاتبیشتر
برای کسب اطالعات بیشتر، به وب سایت مرکز راهنمایی و مشاوره 

حقوقی )www.juridischloket.nl، فقط به زبان هلندی( مراجعه کنید 
یا از طریق شماره 8020-0900 )با هزینه 0.10 یورو/دقیقه( با آنها 

تماس بگیرید. دوشنبه تا جمعه، از 09.00 تا 17:00.

شما بازداشت و به پاسگاه پلیس منتقل شده اید یا به حضور در جلسه بازجویی پلیس 
دعوت شده اید.

Farsi

http://www.juridischloket.nl
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•  شما می توانید با نمایندهدادستانعمومی، که جایگاه مدیریتی در اداره 
پلیس دارد، دیدار کنید. این ارتباط را می توانید با تماس صوتی یا 

تصویری را برقرار کنید؛ ما این روند را حضورنزدنمایندهدادستان
عمومی می نامیم. نماینده دادستان عمومی شما را از حقوق تان آگاه می کند 

و ممکن است از شما سوال نیز بپرسد. پاسخ دادن به این پرسش ها 
اجباری نیست ولی در صورت تمایل می توانید به آنها پاسخ دهید. شما 

می توانید سکوت اختیار کنید. ما این حق را حقساکتماندنمینامیم. 
نماینده دادستان عمومی شما را از رویدادهای احتمالی بعدی آگاه می کند و 
درباره ضرورت نگه داشتن یا نداشتن شما در پاسگاه پلیس تصمیم گیری 

می کند.
•  پزشک، یا نماینده پزشک، ممکن است وضع جسمی شما را برای حضور 

در جلسه بازجویی یا همکاری با روند تحقیقات پلیس ارزیابی کند. در 
صورت لزوم، پلیس یا وکیل یا والدین )یا سرپرست یا پرستار( یا خودتان 

می توانید درخواست کنید که پزشک شما را معاینه کند. پزشک ممکن 
است تصمیم بگیرد که ایجاد وقفه در روند بازجویی یا تحقیقات پلیس 

ضروری است. این معاینه پزشکی رایگان است.
•  اگر چندان یا اصالً به زبان هلندی )مکالمه و فهمیدن( آشنا نباشید، 
می توانید از مترجم کتبی )یا شفاهی( کمک بگیرید. خدمات ترجمه 

همزمان رایگان است. شما می توانید مستنداتپرونده )مستنداتی که پلیس 
در پرونده شما درج کرده است( را مطالعه کنید. وکیل شما می تواند 

مستندات پرونده را از طرف شما از دادستان عمومی درخواست کند؛
•  اگر چندان یا اصالً به زبان هلندی )مکالمه و فهمیدن( آشنا نباشید، این حق 

را خواهید داشت که بخشهای مهم پرونده به زبان خودتان خوانده شود تا 
بتوانید آنها را بفهمید.

دیگرچهاتفاقاتیمیافتد؟
•  پلیس باید به والدین )یا سرپرست یا پرستار( شما بگوید که شما در 

پاسگاه پلیس هستید و این که فعالً در آنجا خواهید ماند. اگر پدر/مادر 
)یا سرپرست یا پرستار( نداشته باشید، یا اگر پلیس نتواند با آنها تماس 
بگیرد، پلیس از شما می پرسد که با کدام یک از بستگان بزرگسال شما 
می توان تماس گرفت. اگر فرد بزرگسالی در دسترس نباشد که پلیس 

بتواند با او تماس بگیرد، پلیس با »هیات مراقبت و محافظت از کودک« 
)Raad voor de Kinderbescherming( تماس می گیرد.

•  هیات مراقبت و محافظت از کودک سازمانی است که درباره مجازات ها 
و/یا کمک هایی که می توان برای شما تعیین کرد، تصمیم گیری می کند. 
در این زمینه وضعیت شما، کاری که انجام داده اید و میزان زشتی کار 

انجام گرفته مد نظر قرار می گیرد؛
•  والدین )یا سرپرست یا پرستار( می توانند با شما تماس بگیرند و با شما در 

پاسگاه پلیس دیدار کنند.
•  اگر ساکن هلند نباشید، می توانید از پلیس بخواهید که با سفارت کشورتان 

تماس بگیرد.

بازداشتدرپاسگاهپلیس
•  اگر متهم به ارتکاب تخلف جزیی، مثالً توهین، باشید، پلیس می تواند شما 
را به مدت حداکثر 6 ساعت، بدون احتساب ساعات شبانه )از 00.00 تا 
09.00( در پاسگاه پلیس نگه دارد. بنابراین، پلیس باید شما را پس از 

حداکثر 6 ساعت آزاد کند؛

•  اگر متهم به ارتکاب تخلف جدی، مثالً خرابکاری، دزدی یا تجاوز، 
باشید، پلیس می تواند شما را به مدت حداکثر 9 ساعت، بدون احتساب 

ساعات شبانه )از 00.00 تا 09.00( در پاسگاه پلیس نگه دارد. پس از 
سپری شدن این 9 ساعت، پلیس می تواند درباره تمدید دوره بازداشت شما 

تصمیم گیری کند. آنها می توانند این دوره را حداکثر 3 روز دیگر تمدید 
کنند. در برخی شرایط، پلیس می تواند شما را حداکثر 3 روز دیگر در 
بازداشت نگه دارد. بنابراین، در بدترین حالت، دوره نگهداری شما در 
پاسگاه پلیس از 6 روز بیشتر نخواهد شد. این دوره را بازداشتپلیس

میگویند.
•  اگر در ساعات عصر دستگیر شوید، پلیس ممکن است جلسه بازجویی را 
به زمان دیگری موکول کند. در این وضعیت، پلیس از شما و والدین )یا 

سرپرست یا پرستار( شما می خواهد که روز بعد برای بازجویی به پاسگاه 
پلیس بروید. شما مجاز به رفتن به منزل خواهید بود ولی روز بعد باید به 

پاسگاه پلیس بازگردید.
•  اگر پلیس بخواهد شما را در بازداشت پلیس نگه دارد، ممکن است به شما 

اجازه دهد که در جای دیگری )مثالً منزل( بخوابید. البته، در ساعات 
روز در پاسگاه پلیس در بازداشت می مانید. تصمیم گیری درباره این 

موارد بر عهده پلیس و دادستان عمومی است.
•  اگر دادستان عمومی تشخیص دهد که دوره بازداشت پلیس باید تمدید شود، 

دادگاه درباره امکان پذیر بودن آن تصمیم گیری می کند. در این وضعیت، 
شما به مرکز نگهداری کودکان و نوجوان فرستاده می شوید و دیگر در 

بازداشت پلیس نمی مانید؛
•  اگر به بازداشت خود یا رای دادگاه درباره تمدید بازداشت پلیس معترض 

باشید، می توانید از وکیل خود مشورت بگیرید؛
•  اگر بازداشت پلیس دیگر ضرورتی نداشته باشد، پلیس باید شما را آزاد 

کند.

چهزمانیبهوکیلنیازدارید؟
•  اگر پلیس بخواهد از شما بازجویی کند، باید از دسترسی شما به وکیل 
مطمئن شود. وکیل نماینده شما خواهد بود و اقدامات خود را فقط پس 
از مشورت با شما انجام خواهد داد. وکیل شما ملزم به رعایت اصول 

رازداری موکل است. به عبارت دیگر، هر چیزی که به وکیل بگویید، 
باید بین شما دو نفر حفظ شود. وکیل، بدون کسب اجازه از شما، نمی تواند 

گفته های شما را به دیگران منتقل کند؛
•  اگر بازداشت شوید و ترجیح بدهید که وکیل خاصی به پاسگاه پلیس 

فراخوانده شود، باید این موضوع را به پلیس اطالع دهید. آنها از طرف 
شما با آن وکیل تماس می گیرند؛

•  اگر به جلسه بازجویی پلیس دعوت شده باشید، می توان برای شما وکیل 
فراهم کرد. در دعوت نامه ای که پلیس به نشانی منزل شما می فرستد ذکر 

می شود که اگر وکیل خاصی مد نظر شما باشد، چه باید بکنید؛
•  استفاده از خدمات وکیل معموالً رایگان است. اگر چنین نباشد، پلیس 

موضوع را به شما اطالع می دهد.
 

بازجوییپلیس:گفتگوباپلیس
•  مامور یا ماموران پلیس با شما صحبت می کنند و می توانند چیزهایی از 

شما بپرسند. 
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پیشازجلسهبازجوییپلیس

•  اگر بازداشت شده باشید، یک وکیل در اولین فرصت برای ارائه مشاوره 
به شما حاضر می شود. مامور یا ماموران پلیس فقط در صورتی می توانند 

از شما بازجویی کنند که شما با وکیل تان مشورت کرده باشید. رسیدن 
وکیل به پاسگاه پلیس ممکن است زمان بر باشد و شاید حدود دو ساعت 

طول بکشد؛
•  اگر بازداشت شده باشید، پیش از جلسه بازجویی پلیس می توانید با 

وکیل تان مشورت کنید. وکیل اتفاقات رخ داده را از شما جویا می شود و 
به شما می گوید که باید منتظر چه رویدادهایی باشید. این فرآیند نیم ساعت 

زمان می برد ولی، در صورت لزوم، ممکن است طوالنی تر شود؛
•  مامور پلیس در جلسه شما با وکیل تان حضور نخواهد داشت.

•  در صورت لزوم، مترجم نیز می تواند در جلسه شما با وکیل تان حضور 
یابد. اگر از مترجم استفاده کنید، مترجم مجاز نخواهد بود که اطالعات 

جلسه را به پلیس منتقل کند؛
•  اگر پلیس شما را به جلسه بازجویی پلیس دعوت کند، پیش از رفتن به 
پاسگاه پلیس می توانید با وکیل تان مشورت کنید. آنها می دانند که جلسه 
بازجویی پلیس چه زمانی آغاز می شود و به شما اطمینان می دهند که 

به موقع در پاسگاه پلیس حاضر خواهند بود؛
•  وکیل به شما می گوید که جلسه بازجویی پلیس شامل چه چیزهایی است و 
به شما می گوید که در این جلسه چه چیزهایی باید بگویید و چه کارهایی 

باید بکنید. وکیل همچنین می تواند با خانواده، رئیس یا محل کار شما تماس 
بگیرد و آنها را از حضور شما در پاسگاه پلیس آگاه کند. البته وکیل برای 

این کار به اجازه شما نیاز دارد.

درجریانجلسهبازجوییپلیس

•  پس از شروع جلسه بازجویی پلیس، مامور)ان( پلیس ممکن است 
چیزهایی از شما بپرسند؛

•  پاسخ دادن به این پرسش ها اجباری نیست ولی در صورت تمایل می توانید 
به آنها پاسخ دهید. حق ساکت ماندن برای شما محفوظ است؛

•  اگر متوجه گفته های ماموران پلیس نشوید، حتماً باید آنها را از این 
موضوع آگاه کنید. در این صورت، آنها سعی می کنند که منظور خود را 

با واژه ها یا عبارات دیگری به شما بفهمانند؛
•  در صورت لزوم، مترجم نیز می تواند در جلسه بازجویی پلیس حضور 

یابد.

حضوروکیلدرجلسهبازجوییپلیس
در اتاق بازجویی پلیس، وکیل کنار شما می نشیند و می تواند:

در کل مدت جلسه بازجویی پلیس در اتاق بماند؛  •
در ابتدا و انتهای جلسه بازجویی پلیس توضیحاتی ارائه کند؛  •

چیزهایی از مامور)ان( پلیس بپرسد؛  •
از شما بپرسد که آیا متوجه گفته های مامور)ان( پلیس می شوید یا خیر؛  •

مطمئن شود که اظهارات شما مبتنی بر اجبار نیست؛  •
مطمئن شود که شما از مامور)ان( پلیس نمی ترسید؛  •

•  خواستار توقف موقت فرآیند بازجویی شود. در این مدت، وکیل می تواند 
با شما خصوصی صحبت کند. شما نیز می توانید خواستار گفتگوی 

خصوصی با وکیل شوید. اگر چنین درخواستی بیش از حد مطرح شود، 
مامور)ان( پلیس می توانند با آن »مخالفت« کنند.

ضبطتصویریاصدایجلسهبازجوییپلیس
•  پلیس گاهی مجبور می شود که تصویر یا صدای جلسه بازجویی بازجویی 

پلیس را با دوربین و/یا میکروفون ضبط کند. این الزام معموالً درباره 
تخلفات جدی که شامل آسیب جسمی شدید است، اعمال می شود. فرآیند 

ضبط تصویر یا صدای جلسه بازجویی پلیس معموالً تابع قوانین خاصی 
است. اگر پلیس بخواهد صدا یا تصویر جلسه را ضبط کند، باید موضوع 

را در ابتدای جلسه بازجویی پلیس به شما اعالم کند.

حضورفردبزرگسالمرتبطدرجلسهبازجوییپلیس
•  اگر پلیس بخواهد از شما بازجویی کند، شما می توانید فرد مورداعتمادی 
)فردبزرگسالمرتبط( را با خود به اتاق بازجویی ببرید. این فرد ممکن 
است پدر یا مادر یا هر فرد بزرگسال دیگری باشد. اگر مایل به حضور 

فرد بزرگسال مرتبط باشید، باید موضوع را به وکیل و پلیس اطالع دهید. 
البته حضور فرد بزرگسال مرتبط در جلسه بازجویی پلیس الزامی نیست؛
•  فرد بزرگسال مرتبط فقط می تواند شاهد جلسه باشد. به عبارت دیگر، این 

فرد می تواند کنار شما بنشیند ولی حق اظهار نظر نخواهد داشت. فرد 
بزرگسال مرتبط باید حداقل 18 ساله باشد و سابقه ارتکاب جرمی را که 

شما متهم به ارتکاب آن هستید، نداشته باشد؛
•  پلیس ممکن است مانع حضور فرد بزرگسال مرتبط در جلسه بازجویی 

پلیس شود. البته، پلیس برای اعمال این ممنوعیت به مجوز دادستان 
عمومی نیاز دارد.

گزارش
•  از جلسه بازجویی پلیس که با حضور شما برگزار می شود، گزارش تهیه 

می شود. ما این سند را گزارشرسمی می نامیم. این گزارش مهم شامل 
گفته های شما در جلسه بازجویی پلیس است. در واقع اظهارات شما درباره 

اتفاقات رخ داده در این گزارش ثبت می شود؛
•  دادستان عمومی گفته های شما را می خواند و گاهی این گزارش در دادگاه 
نیز خوانده می شود. بنابراین، الزم است که این گزارش را به دقت مطالعه 
کنید. اگر توانایی خواندن نداشته باشید، می توانید از مامور پلیس بخواهید 

که آن را برایتان بخواند؛
•  اگر با محتوای گزارش موافق باشید، مامور پلیس از شما می خواهد که نام 
و امضای خود را در پایین برگه ثبت کنید. اگر با محتوای گزارش موافق 

نباشید، باید از مامور پلیس بخواهید که آن را اصالح کند. وکیل نیز 
می تواند به شما کمک کند تا دقت گزارش را بررسی کنید.

پسازجلسهبازجوییپلیس

•  در پایان جلسه بازجویی پلیس، اگر حضور شما در پاسگاه پلیس ضروری 
نباشد، به شما اجازه می دهند که به منزل بروید. گاهی باید مدتی منتظر 

بمانید زیرا پلیس ممکن است بخواهد چیزهای بیشتری از شما بپرسد. اگر 
نگه داشتن شما ضروری باشد، پلیس شما را از روند کارها مطلع می کند. 

گاهی جلسه بازجویی پلیس تکرار می شود؛
•  اگر ماندن شما در پاسگاه پلیس ضروری باشد، یکی از کارکنان »هیات 
مراقبت و محافظت از کودک« با شما دیدار می کند. آنها وضعیت شما و 

ضرورت کمک رسانی به شما را بررسی می کنند. این هیات وضعیت شما 
را پایش می کند و درباره مجازات )یا کمک( مناسب با دادستان عمومی یا 

دادگاه رایزنی می کند؛
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مطالعه محتوای این برگه اطالعات موجب ایجاد حق برای خواننده نمی شود.

•  دادستان عمومی درباره آزادی شما یا تمدید دوره بازداشت شما 
تصمیم گیری می کند. تصمیم گیری درباره بازداشت بیش از 3-روزه شما و 

تمدید احتمالی 3-روزه مدت بازداشت )بازداشتپلیس(، بر عهده دادگاه 
خانواده است. این عالوه بر مدتی است که در پاسگاه پلیس می مانید؛

•  پلیس تصمیم دادستان عمومی را در اولین فرصت به اطالع شما 
می رساند. گرفتن این تصمیم و اعالم آن به شما شاید زمان بر باشد؛

•  اگر بازداشت شده باشید و اجازه رفتن به خانه به شما داده شود، پلیس با 
والدین )یا سرپرست یا پرستار( شما تماس می گیرد و از آنها می خواهد که 

برای تحویل گرفتن شما مراجعه کنند.
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