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شام به ارتکاب جرم متهم هستید

شام به عنوان متهم بازداشت شده و به ادارۀ پلیس آورده شده اید یا شام را دعوت کرده اند که بازجویی 
بشوید

شام بین 12 تا 18 سال سن دارید و کاری کرده اید که از نظر قانون مجاز نیست. برای مثال، 

خرابکاری، دزدی و یا کتک کاری. پلیس )یا ارگان تعقیب دیگر( شام را بازداشت کرده، به ادارۀ 

پلیس آورده اند و تحقیقات انجام می شود. یا از شام خواسته اند که به ادارۀ پلیس بیایید، زیرا 

پلیس می خواهد از شام بازجویی بکند. بازجویی به این معنی است که پلیس می خواهد با شام 

صحبت کرده و سئواالتی بکند. این مهم است که بدانید چه حقوقی دارید. به این دلیل این 

منت را خوب بخوانید. اگر پس از آن سئوالی داشتید، از وکیل خود و یا از پلیس بپرسید.

شام بازداشت شده و به اداره پلیس آورده شده اید

حقوق شام چیست؟

پلیس باید به شام بگوید که اتهام شام چیست.	 

 پلیس باید برای شام وکیل بگیرد. وکیل همیشه برای شام کار می کند و به پلیس وابسته 	 

نیست. اگر پلیس برای شام وکیل خرب کند، مشخصات شام )نام، آدرس، تاریخ تولد و غیره( 

را به شورای یاریهای حقوقی خواهد داد. شورا مشخصات شام را نگه داشته و در اختیار 

وکیل شام می گذارد.

اطالعات برای پدر و مادر، قیم یا مراقبت کننده 
فرزند شام متهم به ارتکاب جرم است. در این برگۀ آگاهی رسانی نوشته شده است که فرزند شام در زمان تحقیق پلیس چه حقوقی دارد. پلیس باید به آگاهی شام برساند که فرزندتان بازداشت 

شده و در ادارۀ پلیس به رس می برد. در کنار آن پلیس باید شام را در جریان پیرشفت تحقیق بگذارد. با پلیس در مورد تلفن کردن و مالقات با فرزندتان مشورت کنید. 

اطالعات بیشرت

برای اطالعات بیشرت به سایت www.juridischloket.nl مراجعه کنید و یا با شامره تلفن 8020 – 0900  متاس بگیرید )€ 0,25 در دقیقه(. 

Farsi

http://www.juridischloket.nl
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 شام را نزد جانشین دادستان دادگسرتی، رییس پلیس می برند. این را معرفی می نامیم. 	 

جانشین دادستان به شام می گوید که چه حقوقی دارید و می توانید سئوال بپرسید. شام 

الزم نیست به سئواالت پاسخ بدهید )البته اجازه دارید(. شام حق دارید سکوت کنید. این 

را حق سکوت می نامند. جانشین دادستان به شام می گوید که پس از این چه کارهایی 

انجام می شود و تصمیم می گیرد که شام باید در اداره پلیس مبانید یا نه. 

  یک پزشک یا فردی که برای پزشک کار می کند، می تواند بررسی کند که آیا شام به اندازه 	 

کافی سامل هستید که بازجویی بشوید یا شکل دیگری از تحقیق پلیس باید انجام بگیرد. 

اگر برای این دلیلی باشد، پلیس، وکیل شام، پدر و مادرتان )قیم یا مراقبت کننده( یا 

خودتان می توانید از پزشک سئوال کنید. پزشک می تواند اعالم کند که پلیس هنوز باید 

برای بازجویی یا تحقیق دیگر پلیسی صرب کند. پلیس الزم نیست این کار را بکند. معاینه 

پزشک رایگان است. 

 اگر شام زبان هلندی منی فهمید یا به آن حرف منی زنید، یا کمی متوجه می شوید، حق این 	 

را دارید که از کمک یک مرتجم )شفاهی( استفاده کنید. مرتجم رایگان است. 

 شام حق دارید مدارک پرونده )هر چیزی که پلیس دربارۀ مورد شام نوشته( را بخوانید. 	 

جانشین دادستان می تواند تصمیم بگیرد که به طور موقت اجازۀ آن را نداشته باشید. اگر 

زبان هلندی منی فهمید، یا اندکی می فهمید، این حق را دارید که مهمرتین بخشهای آن به 

زبان خودتان برای شام خوانده شود تا بتوانید متوجه بشوید. 

چه کار دیگری انجام می شود؟

 پلیس باید به پدر و مادر )قیم یا مراقبت کننده( بگوید که شام باید نزد پلیس مبانید. 	 

پدر و مادر )قیم یا مراقبت کننده( ندارید و یا قابل دسرتسی نیستند؟ در اینصورت پلیس 

می پرسد که به چه فرد بزرگسالی می تواند زنگ بزند. اگر این هم نباشد، پلیس با شورای 

حامیت از کودکان متاس خواهد گرفت.

 شورای حامیت از کودکان هم می تواند تحقیق کند که چه نوع مجازاتی / یا کمکی برای 	 

شام مناسب است. آنان در این زمینه  رشایط شام، کاری که انجام داده اید و سنگینی 

جرمی که مرتکب شده اید را در نظر خواهند گرفت. 

 پدر و مادر )قیم یا مراقبت کننده( اجازه دارند به شام زنگ بزنند و یا در ادارۀ پلیس به 	 

مالقات شام بیایند.

 تابعیت هلند را ندارید؟ در آنصورت می توانید از پلیس بخواهید که با سفارت کشورتان 	 

متاس بگیرد.

ماندن نزد پلیس
 

 اگر به ارتکاب جرم سبک، مثل توهین، متهم هستید، در اینصورت حداکرث باید 6 ساعت 	 

در ادارۀ پلیس مبانید. ساعت در شب )بین 00.00 تا 09:00( محسوب منی شود. پس از آن 

پلیس باید شام را آزاد کند.

 اگر به ارتکاب جرم سنگین )مثل خرابکاری، دزدی یا کتک کاری( متهم باشید باید حداکرث 	 

9 ساعت نزد پلیس مبانید. اینجا نیز ساعت های شب )بین 00.00 تا 09:00 ( محسوب 

منی شود. پس از آن تصمیم گرفته می شود که آیا باید بیشرت مبانید یا نه. اگر چنین باشد، 

باید حداکرث 3 روز مبانید )این را ادامۀ بازداشت می نامیم(.  

 اگر در شب بازداشت بشوید، پلیس می تواند بازجویی را به تأخیر بیاندازد. پلیس با شام 	 

و پدر و مادر )قیم یا مراقبت کننده( برای روز بعد در ادارۀ پلیس قرار می گذارد. شام 

وظیفه دارید که این قرار را رعایت کنید. 

 در صورت ادامه بازداشت اجازه دارید گاهی در جای دیگر، مثالً در خانه بخوابید. در 	 

روز به ادارۀ پلیس می آیید. پلیس و جانشین دادستان دادگسرتی در این زمینه تصمیم 

می گیرند. اگر باید مدت بیشرتی مبانید، قاضی در این مورد تصمیم خواهد گرفت.

 اگر موافق بازداشت و یا ماندن برای مدت بیشرت نیستید از وکیل بپرسید که چه می توانید 	 

بکنید. 

 حالتان خوب نیست؟ این را به وکیل یا پلیس بگویید. پلیس خواهد کوشید که یک پزشک 	 

بیاید یا دارو دریافت کنید. 

 وقتی دیگر الزم نباشد که نزد پلیس مبانید، باید آزاد بشوید.	 

وکیل

اگر باید در ادارۀ پلیس مبانید، پلیس می کوشد که یک وکیل داشته باشید. وکیل برای 	 

شامست و تنها در صورتی که با شام مشورت کرده باشد، کاری انجام خواهد داد.

خودتان وکیلی می شناسید و می خواهید که او بیاید؟ این را به پلیس بگویید. آنان برای 	 

شام با وکیل متاس خواهند گرفت.

وکیل هرچه زودتر خواهد آمد که با شام مشورت کند. شام باید منتظر وکیل مبانید. این 	 

حدود 2 ساعت طول خواهد کشید. پلیس به صحبت های شام با وکیل گوش نخواهد داد. 

وکیل اجازه ندارد دربارۀ این صحبت به دیگران چیزی بگوید، حتی به پلیس. وکیل تنها با 

اجازۀ شام این کار را می کند. اگر مرتجمی زمان صحبت با وکیل به شام کمک کرده باشد، او 

نیز اجازۀ گفنت آن به پلیس را ندارد.

اگر توسط پلیس بازداشت شده باشید، اغلب وکیل رایگان است. اگر بازداشت نشده 	 

باشید، اما از شام خواسته باشند که به ادارۀ پلیس مراجعه کنید، وکیل رایگان نخواهد بود. 

همیشه از وکیل بپرسید که آیا رایگان است یا نه.
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بازجویی

صحبت با پلیس

پلیس با شام صحبت کرده و سئواالتی خواهد پرسید. اسم این بازجویی است.	 

 شام الزم نیست به سئواالت پلیس پاسخ بدهید )البته اجازه دارید(. شام حق دارید 	 

سکوت کنید. به این حق سکوت می گویند. 

1. قبل از بازجویی

 قبل از آنکه پلیس از شام سئوال کند، اول با وکیل در مورد اتفاقی که افتاده صحبت 	 

می کنید. حدود نیم ساعت با وکیل حرف می زنید. اگر وقت بیشرتی الزم باشد، امکانپذیر 

است. 

 اگر الزم باشد، از کمک مرتجم در زمان صحبت استفاده خواهید کرد. 	 

 وکیل به شام می گوید که بازجویی چگونه پیش می رود و اینکه بهرت است چه کاری 	 

در برابر پلیس بکنید و یا به پلیس چه بگویید. وکیل می تواند با خانواده، صاحبکار یا 

مرکز کارآموزی شام متاس بگیرد و بگوید که شام نزد پلیس هستید. وکیل تنها در صورت 

موافقت شام این کار را خواهد کرد. 

در زمان بازجویی  .2

 اگر منظور پلیس را متوجه منی شوید، این را بیان کنید. پلیس باید با کلامت دیگر به شام 	 

توضیح بدهد.

اگر الزم باشد، از کمک مرتجم در زمان صحبت استفاده خواهید کرد. 	 

حضور وکیل در زمان بازجویی

وکیل در زمان بازجویی کنار شام می نشیند و مجاز است:

در زمان بازجویی حضور داشته باشد؛	 

در رشوع و پایان بازجویی نظرش را بیان کند؛	 

از پلیس سئوال کند؛	 

از شام بپرسد که آیا متوجه صحبت ها شده اید؛	 

نظارت کند که شام مجبور به بیان چیزی نشوید؛	 

نظارت کند که شام از پلیس نرتسید؛	 

بخواهد که صحبت به طور موقت متوقف شود. بعد وکیل می تواند با شام حرف بزند. 	 

خود شام هم می توانید درخواست کنید که تنها با وکیل حرف بزنید. اگر زیاد این درخواست 

را بکنید، پلیس می تواند ›نه‹ بگوید.

فیلم- یا صدابرداری از بازجویی

 پلیس گاهی می تواند از بازجویی با دوربین یا میکروفون تصویر یا صدابرداری کند. برای 	 

مثال اگر جرم سنگین باشد و یا کسی به صورت شدید زخمی شده باشد. در این زمینه 

مقرراتی هست. اگر پلیس تصویر- یا صدابرداری کند، باید این را در آغاز بازجویی به شام 

بگوید. 

حضور فرد معتمد در بازجویی

 اگر پلیس بخواهد از شام بازجویی کند، اجازه هست که فرد مورد اعتامد شام )معتمد( 	 

در مان بازجویی حضور داشته باشد. برای مثال پدر یا مادر یا یک بزرگسال دیگر. اگر 

بخواهید، این را به وکیل و پلیس بگویید. اجباری نیست که حضور فرد معتمد در 

بازجویی درخواست بشود.

 فرد معتمد تنها باید گوش بدهد. او اجازه دارد کنار شام بنشیند، اما اجازه ندارد چیزی 	 

بگوید. فرد معتمد باید 18 ساله یا بزرگرت باشد و نباید دخالتی در جرمی داشته باشد که 

شام به ارتکاب آن متهم هستید.

 گاهی پلیس می تواند حضور فرد معتمد در بزجویی را رد کند. پلیس باید اول از جانشین 	 

دادستان دادگسرتی بپرسد که آیا با این امر موافق است یا نه.

گزارش

 از بازجویی گزارش تهیه می شود. این را صورتجلسه می نامیم. این گزارش مهمی است که 	 

در آن نوشته شده شام در زمان بازجویی به پلیس چه گفته اید. این حرفهای )اظهارات( 

شام است دربارۀ اتفاقی که افتاده است.

 دادستان دادگسرتی و گاهی اوقات قاضی می توانند بعد از آن حرفهای شام را بخوانند. به 	 

این دلیل مهم است که خوب بخوانید چه نوشته شده است. اگر نتوانید خوب بخوانید، از 

پلیس بخواهید که گزارش را برای شام بخواند.

 فکر می کنید خوب نوشته شده است؟ در اینصورت پلیس از شام می خواهد که زیر آن 	 

را امضا کنید. با آنچه نوشته شده موافق نیستید؟ از پلیس بخواهید که آن را تغییر داده 

و نظر شام را کنار آن بنویسند. وکیل هم می تواند ببیند که آیا پلیس حرفهای شام خوب 

نوشته است و می تواند در این زمینه به شام کمک کند. 

شناسه

این منت نوشته شده است توسط:

وزارت دادگسرتی و امنیت
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