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Ju dyshoheni se keni kryer një 
vepër penale
Ju jeni arrestuar si i dyshuar dhe jeni çuar në komisariatin e policisë ose 
jeni ftuar të intervistoheni.

Ju jeni të moshës ndërmjet 12 dhe 18 vjeç dhe keni bërë 
diçka që është kundër ligjit. Për shembull, keni kryer një 
akt vandalizmi, vjedhjeje ose sulmi. Policia (ose ndonjë 
shërbim apo autoritet tjetër hetues) ju ka arrestuar, ju ka 
çuar në komisariatin e policisë dhe po e hetojnë çështjen. 
Ose ju është kërkuar të vini në komisariatin e policisë 
sepse policia do t’ju intervistojë. Një intervistë do të thotë 
që policia dëshiron të flasë me ju dhe do t’ju bëjë pyetje. 
Është e rëndësishme që ju të dini se cilat janë të drejtat 
tuaja. Prandaj duhet ta lexoni me kujdes këtë 
informacion. Çdo pyetje tjetër që keni, mund t’ia bëni 
avokatit tuaj ose policisë.

Ju jeni arrestuar dhe jeni çuar në 
komisariatin e policisë

Cilat janë të drejtat tuaja?

• Policia duhet t’ju tregojë se për çfarë dyshoheni.
• Policia duhet të organizojë një përfaqësues ligjor – një 

avokat – për ju. Avokati punon gjithmonë vetëm në emrin 
tuaj dhe nuk ka lidhje me policinë Nëse policia organizon 
një avokat që do të vijë, ata do t’ia japin detajet tuaja 
(emrin, adresën, datën e lindjes, etj.) Bordit të Ndihmës 
Juridike (Raad voor Rechtsbijstand). Bordi i Ndihmës Juridike i 
regjistron të dhënat tuaja dhe ia kalon ato avokatit tuaj.

Informacion për prindërit, mbikëqyrësit ose kujdestarët
Fëmija juaj dyshohet se ka kryer një vepër penale. Kjo fletë me informacion shpjegon se çfarë të drejtash ka fëmija juaj 
gjatë hetimit të policisë. Policia duhet t’ju informojë se fëmija juaj është arrestuar dhe po mbahet në komisariatin e 
policisë. Policia duhet t’ju informojë edhe për ecurinë e mëtejshme të hetimit. Ju mund të organizoni me policinë që ta 
telefononi dhe vizitoni fëmijën tuaj.

Informacion shtesë
Për më shumë informacion vizitoni www.juridischloket.nl ose telefoni 0900 – 8020 (thirrjet paguhen 0.25 € për minutë).

Albanees
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• Ju do të silleni para një ndihmës prokurori publik 
(hulpofficier van justitie), i cili është një figurë e lartë 
brenda policisë. Ai ose ajo do t’ju thonë se cilat janë të 
drejtat tuaja dhe mund t’ju bëjnë pyetje. Ju nuk jeni të 
detyruar t’i përgjigjeni pyetjeve (edhe pse mund t’i 
përgjigjeni atyre, nëse dëshironi). Ju keni të drejtën të 
qëndroni të heshtur. Ndihmës prokurori publik do t’ju 
thotë se çfarë do të ndodhë më pas dhe do të vendosë nëse 
duhet të qëndroni në komisariatin e policisë apo jo.

• Një mjek, ose dikush që punon për një mjek, mund të 
kontrollojë nëse gëzoni shëndet të mirë për t’u intervistuar 
ose për t’iu nënshtruar një hetimi tjetër të policisë. Nëse ka 
një arsye të fortë, policia, avokati juaj, prindërit tuaj 
(mbikëqyrësi ose kujdestarët) ose ju mund të kërkoni këtë 
mjek. Mjeku mund të thotë se policia duhet të presë një 
farë kohe para intervistimit ose kryerjes së një hetimi tjetër 
policor. Policia nuk ka nevojë ta bëjë këtë. Kontrolli nga 
mjeku është pa pagesë.

• Nëse nuk flisni ose nuk kuptoni holandisht, ose kuptoni e 
flisni vetëm pak, ju keni të drejtën të ndihmoheni nga një 
përkthyes(e). Përkthyesi(ja) është pa pagesë.

• Ju keni të drejtën të lexoni dokumentet e çështjes (çfarë ka 
shkruar policia për çështjen tuaj). Sidoqoftë, ndihmës 
prokurori publik mund të vendosë që ju nuk lejoheni ta 
bëni këtë menjëherë. Nëse nuk kuptoni holandisht, ose 
kuptoni vetëm pak, keni të drejtën të lexoni pjesët më të 
rëndësishme në gjuhën tuaj në mënyrë që të kuptoni se 
çfarë është shkruar.

Çfarë ndodh tjetër?

• Policia duhet t’u thotë prindërve tuaj (mbikëqyrësit ose 
kujdestarëve) se jeni arrestuar nga policia. Nëse nuk keni 
prindër (mbikëqyrës ose kujdestarë) ose ata nuk mund të 
kontaktohen, policia do t’ju kërkojë emrin e një të rrituri 
që mund ta telefonojnë. Nëse nuk ka të rritur që mund të 
telefonojnë, policia do të kontaktojë Këshillin e Kujdesit 
dhe Mbrojtjes së Fëmijëve (Raad voor de Kinderbescherming).

• Bordi për Kujdesin dhe Mbrojtjen e Fëmijëve mund të 
shqyrtojë gjithashtu se çfarë është dënimi dhe / ose 
ndihma e duhur për ju. Duke vepruar kështu, ata do të 
marrin në konsideratë situatën tuaj, atë që keni bërë dhe 
seriozitetin e asaj që keni bërë.

• Prindërit (mbikëqyrësit ose kujdestarët) mund t’ju 
telefonojnë dhe t’ju vizitojnë në komisariatin e policisë.

• Nëse nuk keni shtetësi holandeze, ju mund t’i kërkoni 
policisë të kontaktojë ambasadën e shtetit tuaj.

Arrestimi nga policia

• Nëse dyshoheni për një shkelje të vogël, si p.sh., gjuhë 
fyese, ju mund të mbaheni në polici deri në 6 orë. Kjo nuk 
përfshin orët e natës (ndërmjet orës 00:00 dhe orës 09:00). 
Pas kësaj, policia duhet t’ju lirojë.

• Nëse dyshoheni për një shkelje të rëndë, (p.sh. vandalizëm, 
vjedhje ose sulm) ju mund të mbaheni në polici deri në 9 
orë. Kjo po ashtu nuk përfshin orët e natës (ndërmjet orës 
00:00 dhe orës 09:00). Pas kësaj, do të vendoset nëse 
duhet të mbaheni më gjatë të ndaluar. Periudha 
maksimale e këtij ndalimi të zgjatur është 3 ditë (ky njihet 
si paraburgim në polici (inverzekeringstelling)).

• Nëse arrestoni në mbrëmje, policia mund të vendosë t’ju 
intervistojë më vonë. Më pas policia do të caktojë një 
takim me ju dhe prindërit tuaj (mbikëqyrësin ose 
kujdestarët) për të nesërmen në komisariatin e policisë. Ju 
duhet të paraqiteni në këtë takim.

• Nëse jeni të paraburgosur në polici, ndonjëherë mund t’ju 
lejohet të flini diku tjetër, për shembull në shtëpi. Ju do të 
mbaheni ende në komisariatin e policisë gjatë ditës. 
Policia dhe prokurori publik vendosin nëse kjo është e 
mundur. Një vendim për t’ju mbajtur në arrest më gjatë 
duhet të merret nga një magjistar.

• Ju duhet të pyesni avokatin tuaj se çfarë duhet të bëni nëse 
nuk pajtoheni me arrestimin tuaj ose me mbajtjen më gjatë 
në arrest.

• Nëse nuk ndiheni mirë, duhet t’i tregoni avokatit tuaj ose 
policisë. Policia do të organizojë që ju të kontrolloheni nga 
një mjek ose t’ju jepen barna.

• Kur të mos jetë më e nevojshme që ju të qëndroni në 
paraburgim, duhet të liroheni.

Avokati

• Nëse jeni të ndaluar në komisariatin e policisë, policia do 
të organizojë që ju të keni një avokat. Avokati është për ju 
dhe bën vetëm atë që keni diskutuar së bashku.

• Nëse njihni një avokat dhe dëshironi të flisni me të, duhet 
të informoni policinë. Ata më pas do ta kontaktojnë 
avokatin në emrin tuaj.

• Avokati do të vijë për t’ju këshilluar sa më parë që të jetë e 
mundur. Ju do të duhet të prisni për avokatin: kjo mund të 
zgjasë rreth 2 orë. Policia nuk ju dëgjon kur flisni me 
avokatin tuaj. Avokati nuk mund të diskutojë asnjë detaj të 
bisedës tuaj me të tjerë, duke përfshirë edhe policinë. 
Avokati do ta bëjë këtë vetëm me lejen tuaj. Nëse një 
përkthyes ju ndihmon kur bisedoni me një avokat, ai ose 
ajo nuk mund të diskutojë asnjë detaj me policinë.

• Nëse jeni arrestuar nga policia, avokati zakonisht është pa 
pagesë. Nëse nuk jeni arrestuar, por ju është kërkuar të vini 
në komisariatin e policisë për të ndihmuar policinë me pyetjet e 
tyre, avokati nuk është pa pagesë. Pyeteni gjithmonë avokatin 
tuaj nëse ai ose ajo është në dispozicion për ju pa pagesë.
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Intervista

Kur flisni me policinë

• Policia do të bisedojë me ju dhe mund t’ju bëjë pyetje. Kjo 
njihet si intervistë.

• Nuk jeni të detyruar t’i përgjigjeni pyetjeve të policisë 
(edhe pse mund t’i përgjigjeni atyre, nëse dëshironi). Ju 
keni të drejtën të qëndroni të heshtur. 

1. Para intervistës

• Para se policia t’ju pyesë çdo pyetje, së pari ju keni 
mundësinë të diskutoni me avokatin tuaj se çfarë ka 
ndodhur. Ju mund të bisedoni me avokatin tuaj për rreth 
gjysmë ore. Mund t’ju jepet më shumë kohë, nëse është e 
nevojshme.

• Nëse është e nevojshme mund t’ju ndihmojë një përkthyes 
kur flisni me avokatin tuaj, 

• Avokati do t’ju tregojë se çfarë duhet të prisni gjatë 
intervistës dhe do t’ju këshillojë se çfarë të bëni ose t’i 
thoni policisë. Avokati gjithashtu mund të kontaktojë 
familjen tuaj, shefin tuaj në vendin e punës ose vendin tuaj 
të punës, për t’u treguar atyre se ju jeni arrestuar nga 
policia. Avokati do ta bëjë këtë vetëm me lejen tuaj.

2. 2. Gjatë intervistës

• Shprehuni nëse nuk e kuptoni policinë. Policia duhet t’ua 
shpjegojë atë që ju ka thënë në mënyrë të qartë duke 
përdorur fjalë të tjera.

• Nëse është e nevojshme, gjatë intervistës mund t’ju 
ndihmojë një përkthyes.

Avokati i pranishëm gjatë intervistës

Një avokat qëndron pranë jush në dhomën e intervistës dhe 
mund:
• të jetë i pranishëm gjatë intervistës;
• të bëjë komente në fillim dhe në fund të intervistës;
• t’i bëjë policisë pyetje;
• t’ju pyesë nëse e kuptoni se çfarë po thuhet;
• të sigurohet që nuk jeni të detyruar të thoni asgjë;
• të sigurohet që policia të mos ju trembë;
• të kërkojë që intervista të pezullohet. Kjo i lejon kohë 

avokatit që të flasë vetëm me ju. Ju gjithashtu mund të 
kërkoni të flisni vetëm me avokatin tuaj. Nëse e kërkoni 
këtë shumë shpesh, policia mund të refuzojë.

Filmimi ose incizimi i intervistës

• Policia duhet ndonjëherë që ta filmojë një intervistë duke 
përdorur një kamera dhe / ose mikrofon. Për shembull, në 
rastet e veprave të rënda penale që përfshijnë lëndime 
serioze të një personi ose disa personave. Kjo rregullohet 
nga një sërë rregullash. Policia duhet t’ju tregojë në fillim 
të intervistës nëse ata kanë ndërmend të bëjnë filmime dhe 
incizime.

Personi i besuar i pranishëm gjatë intervistës

• Një person që ju e besoni (një person i besuar) mund të 
jetë gjithashtu i pranishëm në çdo intervistë që bën policia 
me ju. Për shembull, babai ose nëna juaj ose një i rritur 
tjetër. Tregojini avokatit tuaj dhe policisë nëse doni që një 
person i besuar të jetë i pranishëm. Nuk është e 
detyrueshme të kërkohet që një person i besuar të jetë i 
pranishëm gjatë intervistës.

• Personi i besuar mundet vetëm të dëgjojë. Ai ose ajo mund 
të ulen pranë jush, por nuk mund të thonë asgjë. Personi i 
besuar duhet të jetë 18 vjeç ose më i madh në moshë dhe 
nuk mund të ketë asnjë përfshirje në veprën penale për të 
cilën jeni të dyshuar.

• Ngandonjëherë policia mund ta refuzojë që një person i 
besuar të jetë i pranishëm gjatë intervistës. Në rast të tillë, 
policia duhet së pari të pyesë prokurorin publik nëse ai ose 
ajo pajtohet me këtë.

Raporti

• Pas intervistës bëhet një raport. Ai njihet si një raport i 
policisë (procesverbali). Këto janë shënime të rëndësishme 
të asaj që i keni thënë policisë gjatë intervistës. Ky është 
tregimi (deklarata) juaj i/e asaj që ka ndodhur.

• Prokurori publik, i ndjekur nganjëherë edhe nga një 
gjykatës ose magjistrat, e lexojnë më pas se çfarë i keni 
thënë policisë. Prandaj është e rëndësishme që të lexoni 
me kujdes atë që është shkruar. Nëse keni vështirësi në 
leximin, kërkoni nga policia t’ua lexojë atë.

• Nëse pajtoheni se raporti është një procesverbal i saktë i 
asaj që keni thënë, policia do t’ju kërkojë të vendosni 
emrin dhe nënshkrimin tuaj nën të. Nëse nuk pajtoheni se 
raporti është një procesverbal i saktë i asaj që keni thënë, 
ju mund t’i kërkoni policisë ta ndryshojë atë dhe të 
shënojë komentin tuaj së bashku me ndryshimin. Avokati 
gjithashtu mund të kontrollojë nëse policia e ka shkruar 
me saktësi atë që keni thënë dhe ju ndihmon për këtë.
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