
1 | 22402696 Informatieblad U wordt verdacht (Sorani (Centraal Koerdisch))

شما مظنون )متهم( به یک جرم کیفری هستید 
 شما به عنوان مظنون دستگیر شده اید و یک سرویس تحقیقاتی مانند پلیس شما را با 

خود برده است. یا شما برای بازجویی دعوت شده اید. حقوق قانونی شما چیست و بعد 
از بازجویی چه اتفاقی می افتد؟

در این برگه توضیحات، هنگامی که از »پلیس« نامبرده می شود، ممکن 
است منظور سرویس تحقیقاتی دیگری نیز باشد.

سوالی دارید؟ 
لطفا این برگه توضیحات را با دقت مطالعه کنید. بعد از این سوالی دارید؟ 

سوال خود را از وکیل خود، پلیس یا سرویس تحقیقاتی دیگری که با آنها در 
ارتباط قرار گرفتید، مطرح کنید. 

برای اطالعات بیشتر، از www.juridischloket.nl دیدن کنید یا با شماره 
8020 – 0900 )0.10 یورو هر دقیقه( تماس بگیرید. می توانید روزهای 

دوشنبه تا جمعه از ساعت 09:00 تا 17:00 تماس حاصل کنید.

اگر به اندازه کافی زبان هلندی صحبت نمی 
کنید یا نمی فهمید  

آیا به اندازه کافی هلندی صحبت نمی کنید یا نمی فهمید؟ پس شما حق 
داشتن یک مترجم را دارید. این هیچ هزینه ای برای شما نخواهد داشت. 
شما همچنین حق دارید برخی از اسناد مانند دستور بازداشت دادستانی و 

احضاریه را ترجمه کنید.
 

شما توسط پلیس برای بازجویی دعوت شده اید 
اگر به دلیل مظنون بودن به جرم کیفری توسط پلیس برای بازجویی دعوت 
شده اید، باید قبل از بازجویی احرازهویت خود را )مدرک شناسایی( انجام 
دهید. پس یک مدرک معتبر مانند پاسپورت یا گواهینامه رانندگی به همراه 

داشته باشید.

قبل از اینکه از شما بازجویی شود، می توانید خودتان با یک وکیل تماس 
بگیرید. وکال می توانند به شما اطالعات یا مشاوره حقوقی بدهند. وکیل نیز 

ممکن است در بازجویی حضور داشته باشد. در ادامه متن می توانید در این 
مورد بیشتر بخوانید. اگر خودتان وکیل بگیرید، هزینه های آن به حساب شما 

است.

شما توسط پلیس دستگیر و به اداره پلیس منتقل 
شدید 

اگر توسط پلیس به عنوان مظنون یک جرم کیفری دستگیر شده اید، در این 
مورد از شما بازجویی می شود. این بدان معناست که پلیس می تواند از شما 

سوال بپرسد. 
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حقوق شما: 
شما حق دارید بدانید که مظنون )متهم( به ارتکاب چه جرمی هستید.  •

شما مجبور نیستید به سواالت پاسخ دهید )حق سکوت(.  •
•  شما حق دارید قبل از بازجویی )اول( به طور محرمانه با یک وکیل 

صحبت کنید.
•  شما حق دارید تا یک وکیل در طول بازجویی برای کمک به شما حضور 

داشته باشد.
•  اگر مطلبی را متوجه نشدید به پلیس بگویید.همچنین اگر احساس بیماری 
می کنید، می خواهید با یک پزشک صحبت کنید یا به مراقبت های پزشکی 

فوری یا دارو نیاز دارید، پلیس را در جریان بگذارید.
•  اگر )معاون( دادستان تصمیم بگیرد که شما باید دراداره )پلیس( بمانید، 

شما این امکان را دارید که درخواست کنید تا به شخص ثالث )مثالً یکی 
از اعضای خانواده یا هم خانه( اطالع دهند که شما در بازداشت هستید. 
)معاون( دادستان ممکن است در بعضی مواقع تصمیم بگیرد که این کار 

موقتا مجاز نباشد. در اینصورت او شما را درجریان قرار خواهد داد.
•  آیا ملیت هلندی ندارید؟ پس از این امکان برخوردارید تا بخواهید به 

کنسولگری یا سفارت کشورتان اطالع دهند که در حال بازداشت هستید.
•  شما حق دارید محتویات )پرونده( را در صورت موجود مشاهده کنید. در 
برخی موارد، دادستان ممکن است تشخیص دهد که این کار مجاز نیست. 

وی شما را در جریان خواهد گذاشت.

پلیس تا کی می تواند شما را در بازداشت نگه دارد؟ 
•  بستگی به موارد اتهام شما دارد، شما می توانید حداکثر 90 ساعت 
)3 روز و 18 ساعت( در اداره پلیس در بازداشت نگه داشته شوید.

•  اگر برای تحقیقات الزم باشد که مدت بیشتری در بازداشت باشید، قاضی 
در این مورد تصمیم می گیرد. از وکیل خود سوال کنید شما زمانیکه شما 
با دستگیری موافق نباشید یا با تصمیمی که برای مدت طوالنی تری شما 

را در بازداشت نگه دارند، مخالفت دارید، چه کارمی توانید انجام دهید.

حق کمک گرفتن از یک وکیل 
قبل از بازجویی توسط پلیس، شما حق دارید به مدت نیم ساعت به صورت 
محرمانه با یک وکیل صحبت کنید.در صورت لزوم می توان این مدت را 
نیم ساعت تمدید کرد. این مسئله که آیا در صورت دستگیری به یک وکیل 

اطالع داده شود بستگی به جدیت پرونده. 
•  آیا شما مظنون به یک جرم بسیار جدی با خطرمحکومیت به 12 سال 

حبس یا بیشتر )شامل قتل، قتل عمد( هستید یا با توجه به وضعیت روحی 
خود از نظر پلیس آسیب پذیر هستید؟ در این صورت، طبق معیارهای 
استاندارد یک وکیل برای صحبت با شما فراخوانده می شود. این هیچ 

هزینه ای برای شما نخواهد داشت.
•  اگر نیازی به صحبت با وکیل ندارید، باید این موضوع را برای وکیل 

روشن کنید.
•  اگر مظنون به یک جرم کیفری جدی هستید - جرایمی که می توانید برای 

محاکمه آنها نیز بازداشت شوید  )به عنوان مثال سرقت( - می توانید 
انتخاب کنید که آیا می خواهید قبل از بازجویی با یک وکیل صحبت کنید یا 
خیر. سپس پلیس ترتیبی می دهد که یک وکیل برای شما فراخوانده شود. 

این هیچ هزینه ای برای شما نخواهد داشت.
•  اگر مظنون به جرم خفیف هستید، می توانید انتخاب کنید که با یک وکیل 

صحبت کنید یا خیر. در اینصورت باید خودتان با یک وکیل تماس بگیرید 
و هزینه های مشاوره با وکیل را بپردازید.

 

اگر مشخص نیست که کدام وضعیت برای شما صدق می کند، بپرسید: 
•  آیا در مورد پرونده شما یک وکیل به طور خودکار دعوت می شود، یا 

اینکه شما شخصا می توانید در این مورد تصمیم بگیرید؟
•  آیا شما شخصا باید دستمزد وکیلی که به شما کمک می کند را پرداخت 

کنید؟

اگر شخصا وکیلی را می شناسید که ترجیح می دهید به شما کمک کند، لطفاً 
این موضوع را به پلیس گزارش دهید. اگر وکیل شما در«هیئت کمک های 
حقوقی«  ثبت نام نکرده باشد، باید هزینه ها را خودتان بپردازید. اگر پلیس 
اطالعات شخصی شما را برای فراخواندن یک وکیل در اختیار هیئت کمک 

حقوقی قرار دهد، این اطالعات در دفترهیئت کمک حقوقی ثبت می شوند.

شما همچنین حق دارید تا یک وکیل در طول بازجویی برای کمک به شما 
حضور داشته باشد.اگر مظنون به یک جرم کیفری جدی هستید، این برای 

شما هیچ هزینه ای ندارد. اگر مشکوک به جرم خفیف هستید، این هزینه ها 
به حساب خودتان است.

عالوه بر این :  
•  اگر ابتدا اعالم کردید که به کمک وکیل نیاز ندارید، همیشه می توانید بعداً 

در تصمیم خود تجدیدنظر کنید.
•  اگر اعالم کرده اید که می خواهید از حق خود برای کمک گرفتن از 

یک وکیل استفاده کنید، پلیس اجازه ندارد قبل از اینکه شما با وکیل خود 
صحبت کرده باشید از شما بازجویی کند. مگر اینکه نیاز فوری برای این 
امر وجود داشته باشد، مانند یک وضعیت )حیاتی( که جان کسی در خطر 

باشد.

به خاطر داشته باشید که ممکن است مدتی طول بکشد تا وکیل درمحل 
حاضر شود. اصوالً وکیل باید حداکثر تا دو ساعت پس از گزارش دادن 

پلیس حضور داشته باشد. 

وکیل قبل از بازجویی چه کاری می تواند برای شما انجام دهد؟ 
قبل از اینکه از شما بازجویی شود، یک وکیل می تواند کارهای زیر را 

برای شما انجام دهد: 
در ارتباط با جرمی که به آن متهم شده اید به شما توضیح بدهد؛   •

به شما مشاوره حقوقی بدهد؛  •
در مورد روال کار بازجویی پلیس به شما توضیح بدهد؛  •

توضیح بدهد در بازجویی چه حقوق و تکالیفی دارید؛  •
•  با خانواده شما یا صاحب کار شما تماس بگیرد تا آنها را در جریان 

وضعیت شما قرار دهد. البته اگر شما این را بخواهید.

وقتی با وکیل خود صحبت می کنید، پلیس حرفهای شما را گوش نمی دهد. 
هر چیزی که به وکیل خود بگویید محرمانه است. وکیل شما نباید بدون 

اجازه شما در مورد آنچه به او گفته اید با کسی صحبت کند. حتی با پلیس یا 
دادستان. 

وکیل در حین بازجویی چه کاری می تواند برای شما انجام دهد؟ 
•  در ابتدا و در پایان بازجویی، وکیل می تواند نظرات خود را بیان کند یا 

از افسر مسئول بازجویی سوال بپرسد.
•  در طول بازجویی، شما یا وکیلتان ممکن است درخواست کنید که 

بازجویی برای مشاوره قطع شود. اگر این کار را زیاد تکرار کنید، افسر 
تحقیق ممکن است این درخواست را رد کند.

•  اگر سؤاالت یا نظرات را متوجه نمی شوید، اگر در بازجویی تحت 
فشار قرار می گیرید یا به دلیل وضعیت سالمتی نمی توانید بیشتر مورد 

بازجویی قرار بگیرید، وکیل این امکان را دارد تا این موضوع را به 
بازپرس گوشزد کند.
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وکیل بعد از بازجویی چه کاری می تواند برای شما انجام دهد؟  
•  پس از بازجویی، شما و وکیلتان می توانید گزارش بازجویی )که به عنوان 
گزارش رسمی نیز شناخته می شود( را مالحظه کنید و اظهار کنید که آیا 

این گزارش حاوی اشتباه است یا خیر.
•  وکیل همچنین می تواند به شما بگوید، در صورتیکه شما با تصمیم مدت 

بیشتری در بازداشت ماندن، موافق نباشید چه کاری می توانید انجام دهید.

بعد از بازجویی چه اتفاقی می افتد؟ 
پس از بازجویی، یک دادستان تعیین خواهد کرد که با پرونده شما چه اتفاقی 
خواهد افتاد. پرونده شما به روش های مختلفی می تواند مورد رسیدگی قرار 

بگیرد. 

عدم پیگرد قضایی 
پرونده شما می تواند شامل عدم پیگرد قضایی شود. یعنی شما تحت پیگرد 

قانونی قرار نخواهید گرفت. ممکن است شرایطی )محدودیت( به تصمیم عدم 
پیگرد تعلق گیرد که شما باید از آنها پیروی کنید.

به عنوان مثال، ممنوعیت تماس با قربانی و/یا نظارت مددکار اجتماعی قضایی 
با شرایط خاص. اگر این شرایط را رعایت نکنید یا مرتکب جرم کیفری 
دیگری شوید؟ آنوقت شما همچنان می توانید برای این پرونده احضار )به 
دادگاه( شوید. در واقع شما مجبور به حضور در مقابل قاضی خواهید شد.

قرار )تصمیم( جزایی
اگر دادستان تشخیص دهد که شما مجرم هستید، می تواند قرار جزایی برای 

شما صادر کند. برای مثال، قرار جزایی ممکن است شامل جریمه نقدی 
یا مجازات کاری باشد. قرار جزایی همچنین ممکن است شامل ممنوعیت 

رانندگی )در این صورت شما مجاز به رانندگی با وسیله نقلیه نیستید( و/یا 
یک اقدام رفتاری )مثالً ممنوعیت تماس یا تماس اجباری با مددکار اجتماعی 

قضایی( باشد.

شما می توانید جریمه احتمالی را مستقیماً دراداره پلیس پرداخت کنید. این 
تنها در صورتی امکان پذیر است که قبالً توانسته باشید در این مورد با یک 

وکیل صحبت کنید. آیا بالفاصله پرداخت می کنید؟ در اینصورت پرونده 
بطور قطعی حل و فصل می شود.

آیا دادستان تصمیم به صدورقرارمنع رانندگی یا خدمات عام المنفعه )کار( 
به عنوان مجازات برای شما دارد؟ در اینصورت  در یک جلسه حضوری 
در مورد این موضوع با شما صحبت خواهد شد. برای این جلسه می توانید 

با یک وکیل مشورت کنید. این وکیل نیز می تواند در جلسه حضورداشته 
باشد. درصورت لزوم، جلسه رسیدگی به این امر می تواند در زمان دیگری 
برگزار شود. همچنین ممکن است در جلسه دادرسی از یک ارتباط ویدیویی 

)تصویری( استفاده شود.

معامله / توافق 
دادستان همچنین می تواند معامله / توافقی را به شما پیشنهاد دهد. برای چنین 

توافقی شرایط خاصی در نظر گرفته می شود. در صورت رعایت کردن 
این موارد، شما از قرارگرفتن پیگرد قانونی بیشتر جلوگیری خواهید کرد. 
نمونه هایی از معامالت عبارتند از: پرداخت مبلغی پول، غرامت یا جبران 

خسارت برای قربانی یا واگذاری اشیای ضبط شده. آیا این شرایط معامله 
را انجام نمی دهید یا به موقع آنها را برآورده نمی کنید؟ آنوقت شما باید در 

دادگاه حاضر شوید. همچنین شما می توانید بالفاصله به معامله  پیشنهاد  شده 
عمل کنید. به عنوان مثال، اگر آدرس مشخص اقامت دائم یا محل سکونت 

در هلند ندارید.

قاضی 
دادستان عمومی ممکن است تصمیم بگیرد که پرونده شما را به دادگاه 

بکشاند. آنوقت شما احضاریه ای از دادستانی دریافت خواهید کرد. در این 
احضاریه / کیفرخواست آمده است که شما به چه جرمی متهم شده اید و 

همچنین تاریخ، زمان و مکان رسیدگی به پرونده کیفری شما در آن درج شده 
است. 

صندق پیام MijnOverheid )دولت من( 
شما می توانید انتخاب کنید که نامه دیجیتالی را از سرویس دادستان عمومی 

در مورد پرونده کیفری خود در صندق پیام خود در MijnOverheid دریافت 
کنید. آیا می خواهید این پست را در صندق پیام خود دریافت کنید؟ 

پس در اکانت خود در )سایت( MijnOverheid، »خدمات دادستانی 
عمومی‘Openbaar Ministerie’ « را کلیک کنید.

 

داشتن یا عدم سابقه محگومیت 
آیا قرار جزایی را قبول دارید؟ یا پیشنهاد معامله / توافق از سوی دادستان 

را می پذیرید؟ بنابراین - مانند محکومیت قاضی - این قرار دراسناد قضایی 
)سابقه کیفری( قید خواهد شد. این ممکن است به این معنی باشد که شما 

گواهی مبنی برعدم سوء پیشینه (VOG) را که ممکن است برای استخدام یک 
کار جدید یا کارآموزی به آن نیاز داشته باشید، دریافت نخواهید کرد. یک 
وکیل می تواند در این مورد به شما اطالعات الزم را بدهد. همچنین می 

توانید از پلیس یک بروشور جداگانه بخواهید که در آن عواقب این موضوع 
 www.justis.nl/producten/vog توضیح داده شده. برای اطالعات بیشتر به

مراجعه کنید.
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تنظیم شده توسط:
وزارت دادگستری و امنیت 

 Ministry of Justice and Security
PO Box 20301 | 2500 EH  The Hague

مارچ 2022 | 22402696

محتویات این برگه صرفا جنبه اطالعاتی داشته و هیچ ارزش قانونی دیگری 
ندارد.
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