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Sunteți suspectat(ă)  
de o infracțiune

Aveți între 12 și 18 ani și ați făcut un lucru interzis de lege - 
de exemplu, vandalism, furt sau agresiune. Poate că poliția 
(sau un alt serviciu de investigare) v-a arestat, v-a dus la o 
secție de poliție și efectuează o investigație. Sau vi s-a cerut 
să mergeți la o secție de poliție deoarece poliția dorește să vă 
interogheze. Altfel spus, poliția vrea să discute cu dvs. și să 
vă pună întrebări. Pentru dvs. este important să vă cunoașteți 
drepturile, deci citiți cu atenție acest text. Apoi, dacă aveți 
întrebări, întrebați-vă avocatul sau un ofițer de poliție. 

Dacă nu ați fost arestat(ă), dar poliția v-a solicitat să veniți la 
secția de poliție pentru interogatoriu, treceți mai departe la 
secțiunea de mai jos, „Când veți avea nevoie de un avocat?”.

Ați fost arestat(ă) și dus(ă) la o 
secție de poliție

Ce drepturi aveți?
•  Poliția trebuie să vă anunțe ce infracțiune suspectează că 

ați comis;
•  Poliția vă va face rost de un avocat;
•  În cazul în care v-ați gândit deja la un anumit avocat, 

anunțați poliția despre acesta.

•  Poliția va transmite datele dvs. (nume, adresa și data 
nașterii, etc.) către Consiliul olandez de asistență juridică 
(Raad voor Rechtsbijstand). Poliția îl va contacta pe 
avocat din partea dvs.;

• Avocatul va lucra doar pentru dvs., nu și pentru poliție. 

Informații pentru părinți, tutore sau 
persoanele care au grijă de dvs.

Copilul dvs. este suspectat(ă) de o infracțiune. Această 
fișă informativă vă prezintă drepturile pe copilului dvs. 
pe durata anchetei poliției. Poliția trebuie să vă anunțe 
că a fost arestat copilul și că este deținut în secția de 
poliție, sau că copilul dvs. a fost chemat la poliție pentru 
un interogatoriu. Poliția trebuie, de asemenea, să vă țină 
la curent cu ce anume va presupune restul investigației. 
Contactați poliția pentru a discuta posibilitățile de a-și 
suna sau vizita copilul.

Mai multe informații
Pentru mai multe informații, accesați site-ul web al 
Centrului pentru consultanță și asistență juridică 
(www.juridischloket.nl, disponibil doar în olandeză) 
sau sunați la Centru la numărul de telefon 0900 8020 
(0,10 euro / minutul). Program: de luni până vineri 
între 09.00 și 17.00.

Ați fost fie arestat(ă) și dus(ă) la o secție de poliție,  
fie ați fost chemat(ă) pentru interogatoriu.

Roemeens

http://www.juridischloket.nl
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•  Veți avea o întrevedere cu un procuror adjunct, o 
persoană care are un post de management în cadrul 
poliției. Această întrevedere ar putea avea loc și prin 
telefon sau apel video; noi numim această procedură 
aducerea în fața procurorului adjunct. Procurorul 
adjunct vă va anunța ce drepturi aveți și v-ar putea pune 
o serie de întrebări. Nu trebuie să răspundeți la aceste 
întrebări, dar puteți să faceți acest lucru, dacă doriți. Aveți 
dreptul să nu spuneți nimic, lucru pe care noi îl denumim 
dreptul de a păstra tăcerea. Procurorul adjunct vă va 
anunța, de asemenea, și evenimentele la care vă puteți 
aștepta în perioada următoare și va decide dacă puteți fi 
reținut(ă), deocamdată, la secția de poliție.

•  Un medic, sau o persoană care lucrează pentru un 
medic ar putea verifica dacă starea dvs. de sănătate 
este corespunzătoare pentru a putea fi interogat(ă) sau 
pentru a putea participa la o investigație a poliției. Dacă 
este necesar, poliția, sau avocatul, sau părinții dvs. (sau 
tutorele sau persoanele care au grijă de dvs.), sau chiar 
dvs. personal puteți cere să vă consulte medicul. Medicul 
poate decide că poliția trebuie să aștepte un timp pentru 
a vă intervieva sau pentru a începe orice altă investigație. 
Consultul medical este gratuit;

•  Dacă puteți să vorbiți și să înțelegeți doar într-o mică 
măsură sau deloc olandeza, aveți dreptul la asistență din 
partea unui translator (sau interpret). Asistența interpretului 
este gratuită. Veți avea dreptul să citiți dosarul cazului 
(dosarul creat de poliție în legătură cu cazul dvs.). Avocatul 
dvs. poate solicita acest dosar de la procuror, din partea 
dvs.; 

•  Dacă puteți să vorbiți și să înțelegeți doar într-o mică 
măsură sau deloc olandeza, aveți dreptul să citiți părțile 
importante ale documentelor în limba dvs. maternă, astfel 
încât să puteți înțelege.

Ce altceva se va mai întâmpla?
•  Poliția trebuie să îi anunțe pe părinții dvs. (sau pe tutore, 

sau pe persoanele care au grijă de dvs.) că vă aflați într-o 
secție de poliție și că veți fi reținut(ă) acolo, deocamdată. 
Dacă nu aveți părinți (sau tutore, sau persoane care 
au grijă de dvs.), sau dacă poliția nu poate contacta pe 
niciunul dintre aceștia, poliția vă va întreba ce adult poate 
contacta. Dacă nu există niciun adult pe care să doriți 
să-l contactați, poliția va contacta Consiliul de asistență și 
îngrijire a copilului (Raad voor de Kinderbescherming);

•  Consiliul de asistență și îngrijire a copilului este organizația 
care stabilește ce pedepse și/sau ce ajutor sunt potrivite 
pentru dvs. Consiliul analizează situația dvs., faptele dvs. 
și gravitatea faptelor dvs.;

•  Părinții dvs. (sau tutorele, sau persoanele care au grijă de 
dvs.) vor avea permisiunea de a vă suna și de a vă vizita 
la secția de poliție.

•  Dacă nu locuiți în Olanda, puteți solicita poliției să 
contacteze ambasada țării dvs.

Reținerea într-o secție de poliție
•  Dacă sunteți suspect(ă) de o infracțiune minoră, cum ar fi 

o insultă, poliția vă poate reține într-o secție de poliție timp 
de maximum 6 ore, excluzând orele din timpul nopții (între 
00.00 și 09.00). Prin urmare, poliția trebuie să vă elibereze 
după maximum 6 ore;

•  Dacă sunteți suspect(ă) de o infracțiune gravă, cum ar fi 
vandalism, furt sau agresiune, poliția vă poate reține într-o 
secție de poliție timp de maximum 9 ore, excluzând orele 
din timpul nopții (între 00.00 și 09.00). După ce au trecut 
cele 9 ore, poliția poate decide să vă rețină mai mult timp 
în secția de poliție. Poliția poate lua o astfel de decizie 
pentru încă maximum 3 zile. În anumite situații există 
posibilitatea ca poliția să vă rețină pentru încă 3 zile, cel 
mult. Prin urmare, în cel mai rău caz, veți fi reținut(ă) în 
secția de poliție timp de 6 zile. Numim această situație 
stare de reținere în arestul poliției;

•  Dacă ați fost arestat(ă) în timpul serii, poliția ar putea 
decide să amâne interogarea dvs. În această situație, 
poliția va stabili o oră la care dvs. și părinții dvs. (sau 
tutorele, sau persoanele care au grijă de dvs.) să reveniți 
la secția de poliție pentru interogatoriu, în ziua următoare; 
vi se va permite să mergeți acasă, dar trebuie să reveniți 
la secția de poliție în ziua următoare.

•  Dacă poliția decide să vă rețină în arest, în anumite situații 
vi se va permite să dormiți în altă parte (de exemplu, 
acasă). Totuși, pe parcursul zilei veți fi reținut(ă) în arestul 
poliției. Poliția și procurorul vor stabili aceste situații; 

•  Dacă procurorul consideră că trebuie prelungită starea de 
detenție, tribunalul va decide dacă este posibil acest lucru. 
În această situație veți fi trimis(ă) la un centru de detenție 
a minorilor și nu veți mai fi reținut(ă) în arestul poliției;

•  Dacă nu sunteți de acord cu starea de arest sau cu decizia 
curții de prelungire a reținerii în arestul poliției, puteți cere 
consiliere din partea avocatului dvs.;

•  Dacă reținerea în arestul poliției nu mai este necesară, 
poliția trebuie să vă elibereze.

Când aveți nevoie de avocat?
•  Dacă urmează să fiți interogat(ă) de către poliție, 

personalul acesteia se va asigura că primiți asistența 
unui avocat. Avocatul vă va reprezenta și orice acțiune va 
întreprinde acesta o va face doar după ce o va discuta cu 
dvs. Avocatul dvs. se supune clauzelor de confidențialitate 
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a discuțiilor cu clientul. Cu alte cuvinte, orice lucru pe care 
îl discutați cu avocatul dvs. rămâne confidențial. Avocatul 
nu are voie să transmită nimănui lucrurile aflate de la dvs., 
în afara cazului în care îi permiteți acest lucru; 

•  Dacă ați fost arestat(ă), dacă știți vreun avocat și vreți 
să vină la secția de poliție, anunțați poliția. Poliția îl va 
contacta pe avocat din partea dvs.; 

•  Dacă ați fost chemat(ă) de către poliție pentru 
interogatoriu, și în acest caz vi se va face rost de un 
avocat. Scrisoarea de chemare la poliție trimisă la adresa 
reședinței dvs. vă indică ce trebuie făcut dacă aveți deja 
un avocat care doriți să vă reprezinte;

•  De obicei, avocatul este gratuit. Poliția vă anunța atunci 
când serviciile acestuia nu sunt gratuite.

Interogatoriul poliției: o discuție cu poliția
•  Unul sau mai mulți ofițeri de poliție vor discuta cu dvs. și 

vă vor pune întrebări. 

Înainte de interogatoriul poliției

•  Dacă ați fost arestat(ă), un avocat vă va consilia cât mai 
repede cu putință. Ofițerii de poliție vă pot interoga doar 
după ce ați discutat cu un avocat. Avocatul va sosi la 
secția de poliție după un anumit interval de timp - acesta 
poate fi de aproximativ două ore;

•  Dacă ați fost arestat(ă), înainte de interogatoriul poliției 
veți discuta cu un avocat. Avocatul vă va cere să explicați 
ce s-a întâmplat și vă va comunica la ce să vă așteptați. 
Aceste lucruri vor dura aproximativ jumătate de oră, dar ar 
putea fi necesar mai mult timp;

• Poliția nu va asculta discuția dvs. cu avocatul.
•  Dacă este necesar, veți primi un interpret pentru a vă ajuta 

în cadrul discuției dvs. cu avocatul. Dacă aveți, într-adevăr, 
nevoie de un interpret, acestuia nu i se va permite să 
divulge nimic din informațiile aflate în timpul întâlnirii dvs. 
cu poliția;

•  Dacă poliția v-a chemat la interogatoriu, discutați cu un 
avocat înainte de a merge la secția de poliție. Avocatul va 
cunoaște ora interogatoriului și se va asigura că ajunge la 
timp la secția de poliție; 

•  Avocatul vă va explica ce implică interogatoriul poliției și 
va discuta cu dvs. cum este cel mai bine să vă comportați 
și ce informații să dați poliției. De asemenea, avocatul vă 
poate contacta familia, șeful sau firma la care lucrați pentru 
a-i anunța că vă aflați la secția de poliție. Avocatul va face 
acest lucru doar dacă doriți.

În timpul interogatoriului poliției

•  După ce a început interogatoriul, ofițerul(ii) de poliție vă 
poate(pot) pune întrebări;

•  Nu trebuie să răspundeți la aceste întrebări (dar puteți să 
faceți acest lucru, dacă doriți). Aveți dreptul să păstrați 
tăcerea; 

•  Dacă nu înțelegeți ce spun ofițerii de poliție, nu ezitați să 
le spuneți acest lucru. În acest caz, ei trebuie să vă explice 
cu alte cuvinte lucrurile pe care le au de spus;

•  Dacă este necesar, veți primi un interpret pentru a vă ajuta 
în cadrul interogatoriului poliției.

Avocatul în timpul interogatoriului poliției
Avocatul dvs. va sta lângă dvs. în camera de interogare din 
secția de poliție și are voie să:
• stea în cameră pe toată durata interogatoriului poliției;
•  facă comentarii la începutul și la terminarea interogatoriului 

poliției;
• pună întrebări ofițerului(ilor) de poliție;
• vă întrebe dacă înțelegeți lucrurile care se discută;
• se asigure că nu sunteți forțat(ă) să vorbiți;
• se asigure că nu vă este teamă de ofițerul(ii) de poliție;
•  solicite oprirea temporară a interviului, pentru o anumită 

perioadă de timp. Apoi avocatul va putea să discute cu 
dvs. în particular. Și dvs. puteți solicita să discutați în 
particular cu avocatul dvs. Dacă solicitați prea des acest 
lucru, ofițerul(ii) de poliție v-ar putea refuza.

Filmarea sau înregistrarea unui interogatoriu
•  În unele cazuri, poliția este obligată să înregistreze 

interogatoriul cu camera video și/sau cu microfonul. Acest 
lucru este valabil în cazul în care infracțiunea gravă a avut 
ca rezultat vătămarea gravă a unei persoane. În cazul 
filmării sau înregistrării unui interogatoriu sunt valabile 
anumite reguli. Dacă poliția filmează sau înregistrează 
sonor, ofițerii trebuie să vă anunțe acest lucru la începerea 
interogatoriului.

Adultul acceptat la interogatoriul poliției
•  Dacă urmează să fiți interogat(ă) de către poliție, aveți 

dreptul ca alături de dvs. în camera interogatoriului să 
se afle o persoană în care aveți încredere (un adult 
acceptat). Acest adult poate fi tatăl dvs., mama dvs., sau 
un alt adult. Dacă doriți să fie prezent un adult pe care să-l 
acceptați, spuneți-i acest lucru avocatului dvs. și poliției. 
Nu este obligatoriu să aveți alături de dvs. un adult;
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Nu există drepturi care să decurgă din conținutul acestei fișe informative.

•  Adultului acceptat i se permite doar să asculte. Cu alte 
cuvinte, adultului i se permite să stea lângă dvs. dar nu are 
voie să vorbească absolut deloc. Adultul acceptat trebuie 
să aibă cel puțin 18 ani și nu trebuie să fi fost implicat în 
infracțiunea pe care sunteți suspectat(ă) că ați comis-o;

•  În anumite situații, poliția ar putea refuza să asiste la 
interogatoriul dvs. un adult acceptat. Totuși, poliția nu 
are voie să refuze participarea adultului fără permisiunea 
procurorului.

Raportul
•  În urma interogării dvs. se va redacta un raport. Îl numim 

raport oficial. Acest raport important este o mărturie 
a lucrurilor pe care le-ați spus în timpul interogatoriului 
poliției. Este descrierea dvs. a faptelor petrecute;

•  Lucrurile pe care le-ați relatat vor fi citite de către procuror 
și, câteodată, și de către un tribunal. De aceea este 
important să citiți cu atenție ce s-a scris în raport. Dacă nu 
puteți citi bine, cereți ofițerului(ofițerilor) de poliție să vi-l 
citească;

•  Dacă sunteți de acord cu raportul, ofițerul(ofițerii) de poliție 
vă vor cere să vă scrieți în partea de jos a acestuia numele 
complet și să îl semnați. Dacă nu sunteți de acord cu 
raportul, cereți ofițerului(ofițerilor) de poliție să îl modifice. 
De asemenea, avocatul vă poate ajuta să verificați 
corectitudinea raportului.

După interogatoriul poliției

•  După terminarea interogatoriului poliției și atunci când 
nu mai este necesară reținerea dvs. în secția de poliție, 
vi se va permite să mergeți acasă. În anumite situații va 
fi necesar să așteptați câtva timp deoarece este posibil 
ca poliția să vrea să vă mai pună câteva întrebări. Dacă 
trebuie să rămâneți, poliția vă va ține la curent cu ce 
anume urmează să se întâmple. În anumite situații va 
interveni un alt interogatoriu al poliției; 

•  Dacă trebuie să rămâneți, veți primi, de asemenea, 
vizita unui angajat al Consiliului de asistență și îngrijire a 
copilului. Acesta va verifica starea dvs. și va constata dacă 
aveți nevoie de ajutor. Consiliul vă va analiza, pe dvs. și 
situația dvs. și îl va sfătui pe procuror sau tribunalul cu 
privire la pedeapsa (sau ajutorul) care vi se potrivesc cel 
mai bine; 

•  Procurorul va decide dacă veți fi eliberat(ă) sau dacă veți fi 
reținut(ă) mai mult timp. Instanța de familie va decide dacă 
acest lucru înseamnă că veți fi reținut(ă) încă 3 zile, plus 
o posibilă prelungire cu încă 3 zile (reținere în arestul 
poliției). Acest interval este separat de reținerea dvs. în 
arestul poliției;

•  Poliția vă va ține la curent cu privire la decizia procurorului, 
imediat ce este posibil acest lucru. Este posibil ca decizia 
să nu fie luată imediat și ar putea dura câtva timp până 
când vă va fi comunicată;

•  Dacă ați fost arestat(ă) și vi se permite să mergeți acasă, 
poliția îi va suna pe părinții dvs. (sau pe tutore sau pe 
persoanele care au grijă de dvs.) și le va cere să vină la 
secție pentru a vă prelua.
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