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Jūs esat arestēts saistībā ar Eiropas 
apcietināšanas orderi un nogādāts 
policijas iecirknī vai citā nopratinā-
šanas vietā

Viena no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm ir izdevusi Eiropas 
apcietināšanas orderi pret jums. Tāpēc jūs arestēja policija, 
Nīderlandes Karaliskā Žandarmērija (Marechaussee) vai cits 
Nīderlandes izmeklēšanas dienests. Ir svarīgi, lai jūs skaidri izprastu 
savas tiesības. Tāpēc jums rūpīgi jāizlasa šī informācijas lapa. 

Procedūras gaita
Jūs esat arestēts un nogādāts policijas iecirknī. Prokurors vai 
prokurora palīgs izlemj, vai jums būs jāpaliek policijas iecirknī. Jūs 
uzturēsieties policijas iecirknī ne ilgāk kā trīs dienas. Atsevišķos 
gadījumos prokurors var nolemt, ka uzturēsieties vēl papildus trīs 
dienas policijas iecirknī.

Trīs dienu laikā (un ne ilgāk kā sešu dienu laikā) jūs nogādās pie 
prokurora vai izmeklēšanas tiesneša Amsterdamā. Prokurors vai 
izmeklēšanas tiesnesis izlems, vai jūs paliksiet ieslodzījumā.  Šajā 
gadījumā jūs pārvietos uz ieslodzījuma vietu. 

Atklāta sēde Amsterdamas tiesā notiks 60 dienu laikā (un maksimāli 
90 dienas). Šajā sēdē tiks izvērtēts izsniegšanas ES dalībvalsts 
iesniegtais nodošanas lūgums. Jūs varat būt klāt (kopā ar advokātu), 
taču jūsu piedalīšanās šajā tiesas sēdē nav obligāta. Jūsu advokāts 
var pārstāvēt jūs (un runāt jūsu vārdā). Jebkurā gadījumā jums ir 
tiesības tikt uzklausītam atklātā tiesas sēdē Amsterdamas tiesā.

Pēc divām nedēļām Amsterdamas tiesa lems, vai apmierināt 
nodošanas lūgumu. Ja tā piekritīs nodošanai, 10 dienu laikā jūs 
tiksiet nodots ES dalībvalstij, kas izsniegusi orderi.

Īsā procedūra
Jūs varat arī izvēlēties piekrist izsniegšanas ES dalībvalsts nodošanas 
lūgumam. Šajā gadījumā jūs netiksiet uzklausīts Amsterdamas tiesas 
atklātā sēdē. Ja piekritīsiet jūsu nodošanai, procedūra notiks ātrāk. 
Īsā laikā Jums būs jāinformē tiesnesis, ka piekrītat savai nodošanai. 
Šajā procesā var piedalīties jūsu advokāts. To sauc par "īso procedū-
ru". Ja tiesnesis piekritīs jūsu nodošanai, jūs 10 dienu laikā tiksiet 
pārsūtīts uz ES dalībvalsti, kas izsniegusi orderi. 

Ja piekritīsiet savai nodošanai, tam būs šādas sekas:

• Ja esat informējis tiesnesi, ka piekrītat savai nodošanai, jūs vairs 
nevarat to atsaukt;

• Izsniegšanas ES dalībvalstī jūs var saukt pie kriminālatbildības par 
nodarījumiem, kas nav minēti Eiropas apcietināšanas orderī, ja 
vien jūs pret to nepaužat iebildumu.

Pirms jūs pieņemat lēmumu piekrist savai nodošanai, ir svarīgi 
sīkāk konsultēties ar savu advokātu.

Kādas ir jūsu tiesības?
• Jums nav jāatbild uz jautājumiem (tiesības klusēt);
• Jums ir tiesības uz advokāta juridisko palīdzību;
• Jums ir tiesības uz tulka palīdzību;
• Jums ir tiesības saņemt medicīnisko aprūpi.
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Tiesības klusēt

Jums nav pienākuma izteikties nevienā šīs procedūras brīdī. Jums 
nav jāatbild uz izmeklēšanas darbinieku, prokurora, prokurora 
palīga vai tiesneša jautājumiem. 

Tiesības uz advokātu

Jums ir tiesības uz advokāta palīdzību. Pēc iespējas ātrāk pēc jūsu 
aizturēšanas policija nodrošinās, ka ar jums sazināsies advokāts. Ja 
jau pazīstat kādu advokātu, ar kuru vēlaties konsultēties, ir 
iespējams lūgt šo advokātu. Cik drīz vien iespējams, paziņojiet 
policijai, ka vēlaties kādu konkrētu advokātu. Var paiet zināms laiks, 
līdz jūsu advokāts varēs ierasties policijas iecirknī. Viņam jāierodas 
policijas iecirknī divu stundu laikā, taču tas ne vienmēr ir iespējams.

Ar advokātu vienmēr varat runāt konfidenciāli. Bez jūsu atļaujas 
advokāts nedrīkst runāt ar citiem par jūsu lietu. Jūs varat konsultē-
ties ar advokātu ne ilgāk kā pusstundu, pirms prokurors, vai tā 
palīgs izlems, ka jums jāpaliek policijas iecirknī. Prokurora 
(prokurora palīga) nopratināšanā var piedalīties advokāts. 

Jums pašam nav jāmaksā par advokātu. Tomēr, ja advokātu izvēlaties 
pats, noteiktos apstākļos jums pašam būs jāmaksā. Jūsu personas 
dati tiks nodoti Juridiskās palīdzības padomei (Raad voor de 
Rechtsbijstand) un apstrādāti tās reģistros. 

Jūs arī varat lūgt prokuroru, lai jums palīdz advokāts tajā ES 
dalībvalstī, kas izdevusi Eiropas apcietināšanas orderi pret jums. Šis 
advokāts var informēt jūsu Nīderlandes advokātu par tiesvedību ES 
dalībvalstī, kas izdevusi Eiropas apcietināšanas orderi pret jums.

Tā ES dalībvalsts iestāde, kura ir izdevusi Eiropas apcietināšanas 
orderi pret jums, var jūs informēt par iespēju izmantot advokāta 
pakalpojumus šajā valstī. Jums tas ir jānokārto pašam, bet jūsu 
Nīderlandes advokāts var jums palīdzēt. 

Ko dara advokāts?
Advokāts pārstāvēs jūsu intereses un palīdzēs jums visas nodošanas 
procedūras laikā (policijas nopratināšanā, kad tiekat nogādāts pie 
prokurora vai izmeklēšanas tiesneša un atklātā tiesas sēdē 
Amsterdamas tiesā). 

Advokāts

• izskaidro, kā šī procedūra norisinās;
• izskaidro jūsu tiesības un pienākumus;
• sniedz ieteikumus par “īso procedūru”;
• sniedz juridisku konsultāciju;
• informē jūsu ģimeni, draugus vai darba devēju par jūsu situāciju 

(ja vēlaties);
• sazinās ar jūsu advokātu valstī, kas pieprasījusi nodošanu.

Tiesības uz tulku

Jums ir tiesības saņemt tulka palīdzību, ja jūs nerunājat labi vai 
nesaprotat nīderlandiešu valodu. Pat ja tikai nedaudz runājat un/vai 
saprotat nīderlandiešu valodu, jums ir tiesības saņemt tulka 
palīdzību. Paziņojiet policijai, ka jūs viņus nesaprotat vai nesaprotat 
labi, un jums var izsaukt tulku. Tulks sniegs palīdzību arī sarunās ar 
advokātu. Tulks nedrīkst runāt par jūsu lietu bez jūsu atļaujas. Jums 
pašam nav jāmaksā par tulka pakalpojumiem. 

Tiesības saņemt medicīnisko aprūpi

Jums ir tiesības saņemt medicīnisko aprūpi. Paziņojiet policijai, ja 
jūtaties slikti, vēlaties sarunāties ar ārstu vai jums ir nepieciešama 
medicīniskā palīdzība. Paziņojiet policijai arī ja lietojat (un jums ir 
nepieciešami) medikamenti. 

Pārējās tiesības

Jums ir tiesības saņemt Eiropas apcietināšanas ordera kopiju. Ja 
Eiropas apcietināšanas orderis ir sastādīts valodā, kuru nesaprotat, 
jums ir tiesības saņemt šī ordera svarīgāko daļu tulkojumu. 

Ja jums nav Nīderlandes pilsonības, varat lūgt izmeklētāju informēt 
jūsu izcelsmes valsts konsulātu vai vēstniecību, ka esat aizturēts.

Vai jums ir jautājumi?
Ja jums vēl ir jautājumi, lūdzu sazinieties ar Nīderlandes advokātu 
vai izmeklēšanas dienesta operatīvo ierēdni.
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Kolofons
Šī informācijas lapa ir Tieslietu un drošības ministrijas publikācija
Postbus 20301 | 2500 EH Den Haag
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Par šīs informācijas lapas saturu nevar izvirzīt nekādas pretenzijas.
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