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Dyshohesh për një vepër penale

Ju kanë arrestuar dhe po mbaheni në ndalim nga policia ose nga një 
shërbim tjetër hetimi. Ose ju kanë ftuar që të merreni në pyetje. Këto 
fletë informuese ju shpjegojnë të drejtat tuaja dhe se çfarë ndodh pas 
marrjes në pyetje.

Për çdo herë që përmendet “policia” në këtë fletë informuese, 
mund të nënkuptohet gjithashtu një shërbim tjetër hetimi.

Keni pyetje?

Ju lutemi që ta lexoni me kujdes këtë fletë informuese. Nëse keni 
pyetje pasi ta lexoni, bëjani pyetjet avokatit tuaj, policisë ose çdo 
shërbimi tjetër hetues që po trajton çështjen tuaj.

Për më shumë informacion, vizitoni faqen e internetit të Qendrës 
për Ndihmë dhe Këshillë Ligjore (www.juridischloket.nl, e dispo-
nueshme vetëm në holandisht) ose telefonojini në numrin 0900 
8020 (€0,10 në minutë). Mund t’i telefononi Qendrës për Ndihmë 
dhe Këshillë Ligjore nga e hëna në të premte, ndërmjet orës 9:00 PD 
dhe 5:00 MD. 

Nëse nuk kuptoni dhe flisni holandisht në 
nivelin e duhur
Nëse nuk kuptoni dhe flisni holandisht në nivelin e duhur, keni të 
drejtë që të merrni një përkthyes. Kjo do të jetë pa pagesë. 
Gjithashtu, keni të drejtë që të përktheni disa dokumente, si p.sh. 
urdhrin e ndalimit nga policia dhe thirrjet në gjykatë.

Nëse policia ju ka ftuar që të merreni në 
pyetje
Nëse policia ju ka ftuar që të merreni në pyetje, sepse dyshoheni se 
keni kryer një vepër penale, përpara marrjes në pyetje, do t’ju 
kërkohet që të identifikoheni. Kështu që do t’ju duhet që të merrni 
me vete një kartë identiteti, si p.sh. pasaportën ose kartën evropi-
ane të identitetit. 

Mund të kontaktoni me një avokat përpara se të merreni në pyetje. 
Avokati mund t’ju japë informacion dhe këshillë ligjore dhe mund 
të jetë gjithashtu i pranishëm gjatë intervistës. Kjo shpjegohet më 
hollësisht më poshtë. Nëse e siguroni vetë avokatin, kostot duhet t’i 
paguani ju.

Nëse jeni arrestuar nga policia dhe jeni 
dërguar në stacionin e policisë
Nëse jeni arrestuar nga policia për shkak se dyshoheni që keni kryer 
një vepër penale, do të merreni në pyetje nga policia. Kjo do të 
thotë se policia mund t’ju bëjë pyetje.
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Të drejtat tuaja:

•  Keni të drejtë që të dini se për çfarë vepre penale dyshoheni.
•  Keni të drejtë që të mos u përgjigjeni pyetjeve (e drejta për të mos 

folur).
•  Keni të drejtë që të flisni në konfidencë me një avokat, përpara 

marrjes në pyetje për herë të parë dhe seancave të tjera të 
pyetjeve.

•  Keni të drejtën e pranisë së një avokati gjatë marrjes në pyetje, në 
mënyrë që t’ju japë ndihmë ligjore. 

•  Nëse nuk arrini të kuptoni diçka, tregojani policisë. Gjithashtu, 
tregojini policisë nëse nuk ndiheni mirë, nëse dëshironi të 
konsultoheni me një doktor ose nëse ju nevojitet urgjentisht 
përkujdesje mjekësore ose ilaçe.

•  Nëse prokurori ose ndihmësprokurori vendos që duhet të 
qëndroni në stacionin e policisë, keni të drejtë që të njoftoni një 
të njohur (p.sh. një familjar ose bashkëjetues) se ju ka ndaluar 
policia. Në disa raste, prokurori ose ndihmësprokurori mund të 
vendosë që t’ju lirojë përkohësisht nga masa e ndalimit nga 
policia. Ai ose ajo do t’ju njoftojë më vonë rreth kësaj.

•  Nëse nuk jeni shtetas holandez, mund të kërkoni që të njoftohet 
konsullata ose ambasada e shtetit tuaj se ju ka ndaluar policia.

•  Keni të drejtë që të shihni dokumentacionin që disponohet për 
çështjen tuaj. Megjithatë, në disa raste, prokurori mund të 
vendosë që kjo nuk lejohet. Ai ose ajo do t’ju njoftojë më vonë 
rreth kësaj.

Sa kohë do t’ju mbajë të ndaluar policia?
•  Në varësi të veprës për të cilën dyshoheni, policia mund t’ju 

mbajë të ndaluar në stacionin e policisë deri në 90 orë (3 ditë dhe 
18 orë).

•  Nëse hetimi kërkon që ndalimi juaj nga policia të zgjatet në kohë, 
gjykata do të vendosë nëse duhet të zgjatet. Nëse nuk bini dakord 
me arrestin ose me vendimin e gjykatës për të zgjatur kohën e 
ndalimit nga policia, mund t’i kërkoni këshillë avokatit.

E drejta për ndihmë ligjore nga një avokat
Keni të drejtën e një takimi konfidencial me një avokat për 30 
minuta përpara se të merreni në pyetje nga policia. Nëse nevojitet, 
ky takim mund të zgjatet me 30 minuta. Caktimi i avokatit do të 
varet nga shkalla e veprës penale për të cilën dyshoheni.
•  Nëse dyshoheni për një vepër penale shumë të rëndë, të 

ndëshkueshme me heqje lirie prej 12 vjet ose më shumë (si vrasje 
me ose pa paramendim) ose nëse policia ju konsideron rast 
delikat, për shkak të gjendjes suaj mendore, juve do t’ju caktohet 
automatikisht një avokat që të flasë me ju. Kjo do të jetë pa 
pagesë.

•  Nëse nuk dëshironi që të takoheni me një avokat, ju lutemi t’ia 
qartësoni këtë avokatit.

•  Nëse dyshoheni për një vepër penale të rëndë – për të cilën mund 
të qëndroni i ndaluar përpara se të gjykoheni (si vjedhja me 
thyerje) – mund të zgjidhni që t’ju caktohet një avokat, me të cilin 
mund të flisni përpara se të merreni në pyetje nga policia.  
Nëse dëshironi, policia do t’ju caktojë një avokat. Kjo do të jetë 
pa pagesë.

•  Nëse dyshoheni për një vepër penale më pak të rëndë, mund të 
zgjidhni nëse dëshironi që të flisni me një avokat. Atëherë, do t’ju 
duhet që të kontaktoni personalisht me një avokat dhe të paguani 
kostot e takimit me këtë avokat.

Nëse nuk jeni i sigurt se cila nga këto situata vlen për ju, bëni pyetjet e 
mëposhtme:
•  A do të më caktohet automatikisht një avokat apo mund të zgjedh 

nëse dua të kem një avokat?
•   A do të paguhen nga unë kostot e ndihmës ligjore nga avokati?

Nëse njihni një avokat që dëshironi që t’ju ndihmojë, ju lutemi ta 
njoftoni policinë për këtë. Nëse avokati juaj nuk është i regjistruar 
në Bordin e Ndihmës Ligjore, do t’ju duhet që t’i paguani kostot 
vetë. Nëse i jepni të dhënat personale policisë që t’ju caktojë një 
avokat, këto të dhëna personale do të përpunohen nga Bordi i 
Ndihmës Ligjore.

Keni gjithashtu të drejtën e pranisë së një avokati gjatë marrjes në 
pyetje nga policia. Nëse dyshoheni për një vepër penale të rëndë, 
kjo ndihmë ligjore do të jetë pa pagesë. Nëse dyshoheni për një 
vepër penale më pak të rëndë, kostot e kësaj do të paguhen nga ju.

Ju lutemi të mbani parasysh gjithashtu:
•  Nëse jeni shprehur se nuk dëshironi ndihmë ligjore nga një 

avokat, mund ta ndryshoni mendjen në çdo kohë;
•  Nëse jeni shprehur se dëshironi ndihmë ligjore nga një avokat, 

policia nuk lejohet që ta fillojë marrjen në pyetje, përpara se të 
keni folur me avokatin tuaj. I vetmi përjashtim për këtë është kur 
marrja në pyetje duhet të kryhet urgjentisht, p.sh. në një situatë 
kur ka kërcënim për jetën.

Ju lutemi të mbani parasysh që ardhja e avokatit mund të zgjasë pak. 
Si rregull, avokati duhet të mbërrijë brenda dy orësh pas kërkimit të 
një avokati nga policia.

Çfarë mund të bëjë avokati për ju, përpara marrjes në pyetje nga policia?
Përpara se të merreni në pyetje, avokati mund t’ju ndihmojë me sa 
më poshtë:
•  t’ju shpjegojë se çfarë përfshin vepra penale për të cilën 

dyshoheni;
• t’ju japë këshillë ligjore;
• t’ju shpjegojë procesin e marrjes në pyetje nga policia;
• t’ju shpjegojë të drejtat dhe detyrimet gjatë marrjes në pyetje;
•  të kontaktojë me familjen ose punëdhënësin tuaj për t’i njoftuar 

rreth situatës suaj, nëse e dëshironi këtë.

Policia nuk do të dëgjojë gjatë takimit me avokatin tuaj. Çdo gjë që 
diskutoni me avokatin është konfidenciale. Avokatit tuaj nuk i 
lejohet që të flasë me policinë, me prokurorin ose me dikë tjetër për 
gjërat që keni diskutuar, përveçse kur i jepni leje. 
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Çfarë mund të bëjë avokati për ju gjatë marrjes në pyetje nga policia?
•  Avokati mund t’i bëjë komente ose pyetje oficerit pyetës, në fillim 

dhe në fund të marrjes në pyetje.
•  Gjatë marrjes në pyetje, ju ose avokati juaj mund të kërkoni që 

marrja në pyetje të ndalet në mënyrë që të konsultoheni me 
avokatin tuaj. Nëse këtë e bëni shpesh, oficeri që ju merr në pyetje 
mund t’jua refuzojë këtë kërkesë.

•  Nëse nuk i kuptoni pyetjet ose komentet, nëse ndieni presion 
gjatë marrjes në pyetje ose nëse nuk mund të vazhdoni me 
marrjen në pyetje për arsye shëndetësore, avokati mund ta 
njoftojë për këtë oficerin që ju merr në pyetje.

Çfarë mund të bëjë avokati për ju pas marrjes në pyetje nga policia?
•  Pas marrjes në pyetje, ju dhe avokati juaj mund të shihni raportin 

zyrtar të marrjes në pyetje dhe ta njoftoni policinë nëse ka 
pasaktësi në raport.

•  Përveç kësaj, avokati mund t’ju njoftojë se çfarë të bëni nëse nuk 
bini dakord me vendimin e zgjatjes së ndalimit tuaj nga policia.

Çfarë ndodh pas marrjes në pyetje?

Pas marrjes në pyetje, prokurori do të vendosë se çfarë do të bëjë me 
çështjen tuaj. Prokurori mund të marrë një nga vendimet e 
mëposhtme.

Pushimi i çështjes
Çështja juaj mund të pushohet. Kjo do të thotë që ju nuk do të 
procedoheni. Kur çështja juaj pushohet, mund të ketë disa kushte të 
caktuara që duhet t’i plotësoni.
Për shembull, mund t’ju ndalohet që ta kontaktoni viktimën dhe/
ose të vendoseni nën mbikëqyrje prove me kushte speciale. Nëse 
nuk plotësoni këto kushte ose kryeni një vepër tjetër penale, ju do 
të thirreni në gjykatë për çështjen e pushuar. 

Urdhri i dënimit
Nëse prokurori përcakton që ju jeni fajtor, ai mund të lëshojë një 
urdhër dënimi. Nëse ju jepet një urdhër dënimi, kjo mund të 
nënkuptojë që do të gjobiteni ose do t’ju kërkohet që të kryeni 
shërbim për komunitetin. Ose mund të ndaloheni që të drejtoni një 
automjet dhe/ose mund t’ju vendoset një masë sjelljeje (p.sh. 
ndaloheni që të kontaktoni viktimën ose ju kërkohet që të qëndroni 
në kontakt me shërbimin e provës).
Nëse merrni gjobë, mund ta paguani gjobën menjëherë, ndërkohë 
që jeni ende në stacionin e policisë. Megjithatë, mund ta paguani 
gjobën vetëm pasi të keni pasur mundësinë që ta diskutoni këtë me 
një avokat. Nëse e paguani gjobën menjëherë, kjo do të thotë që 
çështja juaj mbyllet. 

Nëse prokurori vendos që t’ju japë një urdhër dënimi që vendos një 
ndalim drejtimi të mjetit ose shërbim për komunitetin, fillimisht do 
të ketë një seancë dëgjimi me prokurorin. Përpara kësaj seance 
dëgjimi mund të konsultoheni me një avokat dhe avokati mund të 
jetë gjithashtu i pranishëm gjatë seancës së dëgjimit. Nëse nevoji-
tet, seanca e dëgjimit mund të caktohet për më vonë, që t’i jepet 
mundësi avokatit që të jetë i pranishëm. Seanca e dëgjimit mund të 
kryhet edhe përmes një lidhjeje me video.

Zgjidhja jashtë gjykatës
Në disa raste, prokurori mund t’ju ofrojë një zgjidhje jashtë 
gjykatës. Zgjidhja jashtë gjykatës ka disa kushte. Nëse pajtoheni me 
këto kushte, do të shmangni procedime penale të mëtejshme. 
Zgjidhja jashtë gjykatës mund të përfshijë ndonjë nga më poshtë: 
pagesën e një shume, kompensimin monetar të viktimës ose heqjen 
dorë nga zotërimi i sendeve të sekuestruara nga policia. Nëse nuk 
pajtoheni me ndonjë nga kushtet përpara afatit në fuqi, do t’ju 
duhet që të paraqiteni në gjykatë. Zgjidhja jashtë gjykatës mund të 
paguhet edhe menjëherë te stacioni i policisë. Kjo mund të jetë me 
leverdi, për shembull nëse nuk keni adresë të përhershme ose të 
përkohshme në Holandë.

Çështja në gjykatë
Prokurori mund të vendosë që ta çojë çështjen tuaj në gjykatë.  
Më pas, ju do të merrni një thirrje për gjykatë nga Shërbimi i 
Prokurorisë. Thirrja për gjykatë do të tregojë se për cilën vepër 
akuzoheni dhe kohën dhe vendndodhjen e seancës së dëgjimit në 
gjykatë. 

Marrja e korrespondencës në mënyrë dixhitale nëpërmjet 
mijn.overheid.nl
Mund të zgjidhni që ta merrni në mënyrë dixhitale, të gjithë 
korrespondencën rreth çështjes suaj nga Shërbimi i Prokurorisë, 
nëpërmjet mijn.overheid.nl, faqja e internetit e qeverisë holandeze. 
Nëse dëshironi që këtë korrespondencë ta merrni në mënyrë 
dixhitale, identifikohuni në llogarinë tuaj të Berichtenbox në mijn.
overheid.nl me DigiD tuaj, shkoni te ‘Instellingen’ (cilësimet) dhe 
vendosni shenjë te kutia për ‘Openbaar Ministerie’ (Shërbimi i 
Prokurorisë). 

A do të regjistrohet vepra penale
Nëse pranoni urdhrin e dënimit ose një zgjidhje jashtë gjykatës që ju 
ofrohet nga prokurori, kjo do të regjistrohet në regjistrat gjyqësorë, 
që do të thotë se ju regjistrohet vepra penale. Si rezultat i kësaj, 
mund të mos jeni në gjendje të merrni certifikatë për sjellje të mirë 
(VOG), e cila kërkohet për disa pozicione pune dhe stazhi. Avokati 
mund t’ju informojë më hollësisht rreth kësaj. Përveç kësaj,  
në stacionin e policisë gjendet një broshurë që përshkruan pasojat.  
Për më shumë informacion rreth VOG, vizitoni:  
www.justis.nl/producten/vog.
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