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Teid on vahistatud seoses Euroopa 
vahistamismäärusega ja te olete 
viidud jaoskonda, politseisse või 
mujale ülekuulamiseks

Mingi Euroopa Liidu (EL) liikmesriik on väljastanud teie suhtes 
Euroopa vahistamismääruse. Sel põhjusel on politsei, Hollandi 
Kuninglik Marechaussee (KMar) või mingi muu Hollandi uurimista-
litus võtnud teid vahi alla. On tähtis, et tunneksite täielikult oma 
õigusi, mistõttu lugege see teabeleht tähelepanelikult läbi. 

Menetluse käik 
Teid on vahistatud ja te olete viidud politseijaoskonda. Nüüd 
otsustab prokurör või abiprokurör, kas peate politseijaoskonda 
jääma. Jääte sinna maksimaalselt 3 päevaks. Teatud asjaoludel võib 
prokurör otsustada jätta teid politseijaoskonda veel 3 päevaks.

3 päeva jooksul – kuid kindlasti 6 päeva jooksul – tuuakse teid 
Amsterdami prokuröri või eeluurimiskohtuniku ette. Prokurör või 
eeluurimiskohtunik otsustab, kas jääte vahi alla. Kui jääte, viiakse 
teid kinnipidamiskeskusse.

Avalik istung Amsterdami ringkonnakohtus määratakse 60, kuid 
mitte hiljem kui 90 päeva jooksul. Selle istungi eesmärk on hinnata 
määruse väljastanud EL-i liikmesriigi väljaandmistaotlust. Teil on 
võimalus osaleda koos oma advokaadiga, kuid võite ka otsustada sel 
istungil mitte osaleda. Sel juhul võib teie advokaat teid esindada ja 
rääkida teie nimel. Ükskõik, mida te otsustate, on teil alati õigus 
olla Amsterdami ringkonnakohtus ära kuulatud.

Amsterdami ringkonnakohus teeb väljaandmistaotluse rahuldamise 
kohta otsuse 2 nädala jooksul. Kui kohus otsustab taotluse 
rahuldada, antakse teid 10 päeva jooksul määruse väljastanud EL-i 
liikmesriigile välja.

Lühendatud menetlus
Teil on võimalus määruse väljastanud EL-i liikmesriigi esitatud 
väljaandmistaotlusega nõustuda. Sel juhul teid Amsterdami 
ringkonnakohtu avalikul istungil ei kuulata. Menetlus on kiirem, 
kui annate väljaandmiseks nõusoleku. Selleks peate lühikese aja 
jooksul ilmuma kohtu ette ja teatama, et nõustute väljaandmisega. 
Teie advokaat võib kohal viibida. Seda tuntakse kui lühendatud 
menetlust. Kui kohus otsustab teid välja anda, toimetatakse teid 10 
päeva jooksul määruse väljastanud EL-i liikmesriiki. 

Kui nõustute väljaandmisega, on sellel järgmised tagajärjed.

• Kui olete kohtus teatanud, et nõustute enda väljaandmisega, 
ei saa te oma otsust tühistada.

• Määruse väljastanud EL-i liikmesriik võib teid süüdistada 
rikkumistes, mida pole Euroopa vahistamismääruses loetletud, 
välja arvatud juhul, kui esitate selle kohta apellatsiooni.

Enne väljaandmisega nõustumist on tähtis asja üksikasjalikult 
advokaadiga arutada.

Millised on teie õigused? 
• Te pole kohustatud küsimustele vastama (teil on õigus vaikida).
• Teil on õigus saada advokaadilt õigusabi.
• Teil on õigus saada tõlgi abi.
• Teil on õigus saada arstiabi.

Ests
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Õigus vaikida 

Te pole kohustatud selle menetluse mis tahes hetkel mingit väidet 
esitama. Te pole kohustatud vastama ei uurijate, prokuröri, 
abiprokuröri ega kohtu küsimustele. 

Õigus õigusalasele esindusele

Teil on õigus saada advokaadilt õigusabi. Politsei viib teid pärast 
vahistamist esimesel võimalusel advokaadiga kokku. Kui teate ise 
mingit advokaati, kellega soovite rääkida, võite küsida seda 
advokaati. Kui soovite kohtuda mingi konkreetse advokaadiga, 
teatage sellest politseile võimalikult kiiresti. Võib kuluda veidi aega, 
enne kui teie advokaat saab tulla politseijaoskonda. Teie advokaat 
peab saabuma kahe tunni jooksul, kuid see ei ole alati võimalik.

Te saate alati rääkida oma advokaadiga konfidentsiaalselt. Advokaat 
tohib teie asja teistega arutada ainult teie nõusolekul. Teil on 
lubatud advokaadiga nõu pidada maksimaalselt 30 minutit, enne 
kui prokurör või abiprokurör otsustab, kas peate politseijaoskonda 
jääma. Teie advokaat tohib juures viibida, kui vestlete prokuröri või 
abiprokuröriga. 

Te ei pea selle advokaadi eest maksma. Kui aga valite ise advokaadi, 
peate teatud asjaoludel need kulud ise tasuma. Teie isikuandmed 
edastatakse õigusabiametile (Raad voor de Rechtsbijstand), kelle 
valduses neid töödeldakse. 

Samuti võite paluda prokuröril korraldada teie jaoks Euroopa 
vahistamismääruse väljastanud EL-i liikmesriigi advokaadi abi. See 
advokaat võib teie Hollandi advokaati nõustada menetluse osas teie 
kohta Euroopa vahistamismääruse väljastanud EL-i liikmesriigis.

Teie kohta Euroopa vahistamismääruse väljastanud EL-i liikmesriigi 
ametiasutused võivad teile öelda, et teil on võimalus abi saada selle 
riigi advokaadilt. Selle peate korraldama teie ise, kuid teie Hollandi 
advokaat võib aidata teil seda teha. 

Mida teie advokaat teeb?
Teie advokaat esindab teie huve ja abistab kogu väljaandmismenet-
luse vältel – politseiküsitlusel, kui teid tuuakse prokuröri või 
eeluurimiskohtuniku ette, ja Amsterdami ringkonnakohtu avalikul 
istungil. 

Teie advokaat

• selgitab, millistest etappidest menetlus koosneb
• selgitab, millised on teie õigused ja kohustused
• annab nõu lühendatud menetluse osas
• annab teile õigusalast nõu
• teatab teie olukorrast teie perekonnale, sõpradele või tööandjale, 

kui seda soovite
• võtab ühendust teie advokaadiga riigis, kes on teie väljaandmist 

taotlenud.

Õigus saada tõlgi abi

Kui te ei räägi või ei mõista hollandi keelt üldse või hästi, on teil 
õigus saada tõlgi abi. Teil on õigus saada tõlgi abi ka siis, kui räägite 
ja/või mõistate hollandi keelt pisut. Öelge politseis, et teil on 
arusaamisega raskusi, siis teatakse kutsuda teile tõlk. Tõlk aitab teil 
ka vestelda advokaadiga. Tõlk ei tohi rääkida teie asjast ilma teie 
loata. Te ei pea selle tõlgi eest maksma. 

Õigus saada arstiabi

Teil on õigus saada arstiabi. Öelge politseis, kui tunnete end 
halvasti, soovite arstiga rääkida või vajate arstiabi. Samuti öelge 
politseis, kas tarvitate ja vajate ravimeid. 

Muud õigused

Teil on õigus saada Euroopa vahistamismääruse koopia. Kui 
Euroopa vahistamismäärus on kirjutatud teile tundmatus keeles, on 
teil õigus saada tõlge määruse põhiosadest. 

Kui te pole Hollandi kodanik, võite paluda uurijal teatada teie riigi 
konsulaadile või saatkonnale, et olete politseis vahi all.

Kas on küsimusi?
Kui teil on küsimusi, pöörduge oma Hollandi advokaadi või uurija 
poole.
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Selle teabelehe sisust ei tulene mingeid õigusi.
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