
1 | 22402696 Informatieblad U wordt verdacht (Farsi)

شما مضنون به ارتکاب به جرم هستید 
شما بعنوان مضنون دستگیر شده و توسط نهاد رسیدگی کننده ای مانند نیروی پلیس 

برده شده اید. یا برای بازجویی احضار شده اید. شما از چه حقوقی برخوردارید و پس 
از بازجویی شدنتان چه اتفاقی می افتد؟ 

در این برگه اطالعات، زمانی که »پلیس« قید می شود، می تواند به معنای 
نهاد رسیدگی کننده دیگری نیز باشد.

سوال کنید؟ 
لطفا این برگه اطالعات را با دقت مطالعه نمایید. آیا پس از مطالعه آن 

سوالی دارید؟ از وکیلتان، پلیس یا سایر نهادهای رسیدگی کننده ای که با آنها 
در تماس هستید سوال کنید.

برای اطالعات بیشتر، به سایت www.juridischloket.nl  مراجعه نمایید 
یا با شماره 0900 – 8020 تماس بگیرید )هر دقیقه € 0.10(. از دوشنبه 

تا جمعه بین ساعت 09:00 و 17:00 می توانید تماس بگیرید.

اگر به زبان هلندی صحبت نمی کنید یا به اندازه 
کافی متوجه این زبان نمی شوید 

آیا به خوبی به زبان هلندی صحبت نمی کنید یا متوجه آن نمی شوید؟ آنگاه 
می توانید مترجم داشته باشید. خدمات ترجمه برای شما هزینه ای در بر 
نخواهد داشت. همچنین از این حق برخوردار هستید که بعضی اسناد را 

ترجمه نمایید، مانند حکم بازداشت و احضاریه. 

پلیس برای بازجویی شما را احضار کرده است 
اگر به این دلیل که مضنون به جرمی هستید، برای بازجویی توسط پلیس 

احضار شده اید، باید بتوانید پیش از بازجویی هویت خود را بشناسانید. 
بنابراین مدرک شناسایی معتبری مانند پاسپورت یا گواهینامه رانندگی همراه 

داشته باشید.

پیش از بازجویی شدن، خود شما می توانید با وکیل تماس بگیرید. او می 
توانند اطالعات و مشاوره قانونی به شما بدهد. همچنین وکیل ممکن است 

در طول بازجویی حضور داشته باشد. بعدها می توانید در این باره مطالعه 
بیشتری داشته باشید. اگر خود شما وکیل بگیرید، هزینه ها به عهده شما 

هستند.

شما توسط پلیس بازداشت شده و به ایستگاه 
پلیس برده شده اید 

اگر بعنوان مضنون به ارتکاب جرمی توسط پلیس دستگیر شده اید، درباره 
آن از شما بازجویی خواهد شد. این یعنی اینکه پلیس می تواند سواالتی از 

شما بپرسد. 

Farsi



حقوق شما: 
شما حق دارید بدانید که مضنون ارتکاب به چه جرمی هستید.  •

شما مجبور نیستید به سواالت پاسخ دهید )حق سکوت(.  •
شما حق دارید پیش از )اولین( بازجویی با وکیل محرمانه صحبت کنید.  •

•  شما حق دارید که در طول بازجویی بخواهید وکیلتان حضور داشته باشد 
تا به شما کمک نماید.

•  اگر چیزی متوجه نمی شوید به پلیس اطالع دهید. همچنین اگر احساس 
می کنید که حالتان خوب نیست، بخواهید پزشک را ببینید یا به مراقبت 

پزشکی فوری یا دارو نیاز دارید، آن را گزارش نمایید.
•  اگر )کمک( دادستان عمومی تصمیم بگیرد که شما باید در ایستگاه )پلیس( 

بمانید، شاید بخواهید درخواست کنید به شخص سومی )مانند عضوی از 
خانواده یا هم خانه( اطالع دهید که بازداشت شده اید. گاهی ممکن است 

)کمک( دادستان عمومی تصمیم بگیرد که بطور موقت اجازه این کار را 
ندارید. آنگاه او به شما اطالع خواهد داد.

•  آیا هویت شما هلندی نیست؟ پس شاید بخواهید درخواست کنید که به 
کنسولگری یا سفارت کشورتان اطالع دهید که بازداشت شده اید.

•  شما از این حق برخوردارید که اسناد را، در صورت وجود، بررسی 
کنید. در بعضی پرونده ها، ممکن است دادستان عمومی تعیین کند که 

اجازه این کار وجود ندارد. آنگاه او به شما اطالع خواهد داد.

پلیس برای چه مدتی می تواند شما را نگه دارد؟ 
•  بسته به جرمی که مضنون آن هستید، برای حداکثر 90 ساعت )3 روز و 

18 ساعت( می توانید در ایستگاه پلیس نگه داشته شوید.
•  اگر برای رسیدگی الزم باشد که مدت طوالنی تری در بازداشت بمانید، 
آنگاه قاضی در این رابطه تصمیم خواهد گرفت. اگر با بازداشتتان یا با 
تصمیم تمدید بازداشتتان مخالف هستید، از وکیل خود بپرسید که باید چه 

کاری انجام شود.

حق دریافت کمک از وکیل 
پیش از بازجویی شدن توسط پلیس، شما این حق را دارید که به مدت نیم 

ساعت با وکیل محرمانه صحبت کنید. در صورت لزوم می توان این زمان 
را نیم ساعت بیشتر کرد. به جدیت پرونده بستگی دارد که وکیل در جریان 

دستگیری درگیر پرونده شود. 
•  آیا مضنون جرم بسیار جدی هستید که محکومیت 12 سال یا بیشتر را به 

همراه دارد )از جمله قتل، قتل غیر عمد( یا آیا با توجه به وضعیت روحی 
خود از نظر پلیس آسیب پذیر هستید؟ در این صورت، طبق استاندارد 

وکیل احضار می شود تا با شما صحبت کند. این هزینه ای برای شما در 
بر نخواهد داشت.

•  اگر احساس نمی کنید که نیاز دارید با وکیل صحبت کنید، این را باید 
واضح به وکیل اطالع دهید.

•  اگر مضنون جرمی جدی هستید – جرم هایی که به خاطر آنها ممکن است 
تا زمان دادگاهتان نیز در بازداشت نگه داشته شوید )مانند دزدی از منزل 

یا مکانی دیگر( – می توانید انتخاب کنید که آیا پیش از بازجویی می 
خواهید با وکیل صحبت کنید یا خیر. سپس پلیس ترتیبی می دهد تا وکیل 

درگیر پرونده شود. این برایتان هزینه ای نخواهد داشت.
•  اگر مضنون جرمی هستید که خیلی جدی نیست، می توانید انتخاب کنید که 

آیا می خواهید با وکیل صحبت کنید یا خیر. سپس خود شما باید به وکیل 
مراجعه کنید و هزینه های مشاوره با وکیل را پرداخت نمایید.

اگر مشخص نیست که کدام وضعیت درباره شما صدق می کند، بپرسید: 
•  که آیا درباره پرونده شما وکیلی بطور خودکار احضار می شود، یا آیا 

خود شما می توانید انتخاب کنید که این کار را انجام دهید؛
یا اینکه خود شما باید هزینه های کمک وکیل را پرداخت کنید.  •

اگر وکیلی می شناسید که مایل است به شما کمک کند، لطفا این را به 
پلیس اطالع دهید. اگر وکیل در هیئت کمک حقوقی ثبت نشده باشد، خود 

شما باید هزینه ها را پرداخت کنید. اگر پلیس داده های شخصی شما را به 
هیئت کمک حقوقی تحویل دهد تا وکیلی درگیر پرونده شود، این داده ها در 

مدیریت هیئت پردازش خواهند شد.

همچنین از حق حضور وکیل برای کمک به شما در طول بازجویی 
برخوردار هستید. اگر مضنون جرمی جدی هستید، این هزینه ای برایتان 
نخواهد داشت. اگر مضنون جرمی سبک تر هستید، این هزینه ها به عهده 

شما خواهند بود.

بعالوه، اگر چنین است که: 
•  ابتدا مشخص کرده اید که کمک وکیل را نمی خواهید، بعدها همیشه می 

توانید خواسته خود را تغییر دهید.
•  اگر مشخص کرده اید که مایلید از حق خود در دریافت کمک از سوی 

وکیل استفاده نمایید، پلیس تا زمانیکه با وکیلتان صحبت نکرده اید 
بازجویی را شروع نخواهد کرد. مگر اینکه نیاز فوری باشد، مانند 

موقعیتی که زندگی کسی را تهدید می کند.

به یاد داشته باشید که حضور وکیل در محل می تواند کمی زمان ببرد. 
اصوال، وکیل باید تا دو ساعت از زمان گزارش پلیس حاضر شود.

وکیل پیش از بازجویی چه کاری می تواند برای شما انجام دهد؟ 
پیش از اینکه بازجویی شوید، وکیل می تواند کارهای زیر را برایتان انجام 

دهد: 
جرمی که به آن مضنون هستید را به شما توضیح دهد؛  •

مشاوره حقوقی دهد؛  •
به شما بگوید که بازجویی پلیس چگونه پیش می رود؛  •

به شما بگوید که در طول بازجویی چه حقوق و تعهداتی دارید؛  •
•  با خانواده یا کارفرمای شما تماس بگیرد تا درباره وضعیتتان به آنها 

اطالع دهد. اگر تمایل دارید.

پلیس به صحبت های شما و وکیلتان گوش نمی دهد. هر چه به وکیل خود 
بگویید محرمانه است. وکیلتان بدون اجازه شما نباید درباره آنچه گفتید با 

کسی صحبت کند. نه حتی با پلیس یا دادستان عمومی. 

وکیل در طول بازجویی چه کاری می تواند برایتان انجام دهد؟ 
•  وکیل می تواند در شروع و پایان بازجویی از افسر بازجویی سواالتی 

بپرسد و نظراتی بدهد.
•  در طول بازجویی، شما یا وکیلتان می توانید درخواست دهید که بازجویی 
برای مشاوره مدتی متوقف شود. اگر این کار را مرتبا تکرار کنید، ممکن 

است افسر بازجویی درخواستتان را رد کند.
•  اگر سواالت و نظرات را متوجه نمی شوید، اگر در طول بازجویی تحت 
فشار قرار می گیرید، یا اگر به دلیل وضعیت سالمتیتان بازجویی بیشتر 
از شما امکان پذیر نیست، وکیل می تواند این را به بازجو گوشزد نماید.

2 | 22402696 Informatieblad U wordt verdacht (Farsi)



وکیل پس از بازجویی چه کاری می تواند برای شما انجام دهد؟ 
•  پس از آن، شما و وکیلتان می توانید گزارش بازجویی )که به گزارش 

رسمی نیز معروف است( را بررسی کنید و مشخص کنید که آیا اشتباهی 
در آن وجود دارد یا خیر؛

•  همچنین وکیل می تواند به شما بگوید که اگر با تصمیم بازداشت طوالنی 
تر خود مخالف هستید، چه کاری باید انجام دهید.

پس از بازجویی چه می شود؟ 
پس از بازجویی، دادستان عمومی تعیین می کند که چه اتفاقی برای پرونده 

شما رخ خواهد داد. پرونده شما به چند شیوه قابل رسیدگی است. 

ابطال 
ممکن است پرونده شما رد شود. یعنی شما تحت پیگرد قانونی قرار نخواهید 

گرفت. ممکن است شروطی به تصمیم رد پرونده ضمیمه شوند که باید از آنها 
پیروی کنید.

برای مثال، ممنوعیت تماس با قربانی و/یا نظارت مشروط با شرایط خاص. از 
شرایط پیروی نمی کنید یا جرم دیگری مرتکب می شوید؟ آنگاه باز هم ممکن 

است برای این پرونده احضار شوید. در این صورت باز هم باید در دادگاه 
حاضر شوید.

قرار کیفری 
اگر دادستان عمومی دریابد که شما گناهکار هستید، می تواند قرار کیفری 

برای شما صادر نماید. قرار کیفری می تواند، برای مثال، شامل جریمه 
یا خدمات اجتماعی باشد. همچنین حکم جریمه می تواند شامل ممنوعیت 
رانندگی )که در آن صورت اجازه رانندگی ندارید( و/یا اقدامات نظارت 

رفتاری باشد )برای مثال، ممنوعیت تماس یا تماس اجباری با خدمات 
نظارت بر مجرمان(.

شما می توانید هر گونه جریمه را مستقیما در ایستگاه پلیس پرداخت نمایید. 
این تنها در صورتی امکان پذیر است که پیشتر توانسته باشید در این باره با 
وکیل صحبت کنید. آیا فورا جریمه را پرداخت می کنید؟ بنابراین پرونده در 

نهایت مختومه می شود.

آیا دادستان عمومی تصمیم می گیرد که بعنوان حکم به مجازات، قرار 
خدمات اجتماعی یا ممنوعیت رانندگی برای شما صادر کند؟ بنابراین اولین 

بار در طول جلسه استماع دادرسی در این مورد به شما گوش داده می شود. 
برای این جلسه استماع می توانید با وکیل مشورت کنید. این شخص نیز می 
تواند در جلسه استماع حضور داشته باشد. در صورت لزوم، جلسه استماع 
می تواند در زمانی دیگر تشکیل شود. امکان استفاده از تماس ویدیویی در 

جلسه استماع نیز وجود دارد.

تبادل 
دادستان عمومی می تواند به شما پیشنهاد تبادل نیز دهد. شرایط خاصی برای 

تبادل تعیین می شود. اگر از این شرایط پیروی کنید، از پیگردهای قانونی 
دیگر اجتناب خواهید کرد. مثال های تبادل عبارتند از: پرداخت مبلغی پول، 

جبران خسارت قربانی، یا واگذاری چیزهایی که توقیف شده اند. آیا واجد 
شرایط این شروط تبادل نیستید، یا نمی توانید به موقع آنها را انجام دهید؟ 
بنابراین باز هم باید در دادگاه حاضر شوید. همچنین می توانید بالفاصله 
پیشنهاد تبادل را پرداخت نمایید. برای مثال، اگر منزل یا محل مسکونی 

دائمی شناخته شده ای در هلند ندارید. 

قاضی 
ممکن است دادستان عمومی تصمیم بگیرد که پرونده شما را به دادگاه ارجاع 
دهد. در آن صورت از سوی خدمات دادستانی عمومی احضاریه ای دریافت 
می کنید. این احضاریه جرمی که به آن مضنون هستید و نیز تاریخ، زمان و 

مکان استماع به پرونده جنایی شما را شرح می دهد. 

 MijnOverheid صندوق پیام
می توانید انتخاب کنید که از خدمات دادستانی عمومی نامه دیجیتالی در 

 MijnOverheid مورد پرونده جنایی خود در صندوق پیام های خود در
دریافت کنید. آیا مایلید این آگهی را در صندوق پیام های خود دریافت نمایید؟ 

در این صورت قسمت »خدمات دادستانی عمومی« در حساب خود در 
MijnOverheid را عالمت بزنید. 

با سابقه کیفری یا بدون سابقه کیفری؟ 
آیا قرار کیفری را می پذیرید؟ یا آیا پیشنهاد تبادل را از سوی دادستان 

عمومی می پذیرید؟ آنگاه – درست مانند محکومیت توسط قاضی – 
یادداشتی در اسناد قضایی ایجاد می شود )سابقه کیفری(. این می تواند به 

این معنا باشد که شما گواهی عدم سوء پیشینه (VOG) که شاید برای شغلی 
جدید یا کارورزی مورد نیاز باشد را دریافت نخواهید کرد. وکیل می تواند 

در این باره به شما اطالع دهد. همچنین پوشه ای مجزا از پلیس بخواهید که 
نتایج را شرح می دهد. برای اطالعات بیشتر، به سایت زیر مراجعه کنید: 

 .www.justis.nl/producten/vog
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این برگه اطالعات توسط نهاد زیر منتشر شده است:
 Ministry of Justice and Security

PO Box 20301 | 2500 EH  The Hague

مارس 2022 | 22402696

از محتویات این برگه اطالعات نمی توانید حقوقی را استخراج نمایید.
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