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Jūs tiekat turēts aizdomās par 
noziedzīgu nodarījumu

Jūs esat arestēts kā aizdomās turētais/-ā un jūs ir aizturējis kāds  
no izmeklēšanas dienestiem, piemēram, policija. Vai arī jūs esat 
uzaicināts/-a uz nopratināšanu. Kādas ir jūsu tiesības un kas notiek 
pēc nopratināšanas?

Šajā informācijas lapā, atsauce uz “policiju”,  nozīmē arī citus 
izmeklēšanas dienestus.

Jautājumi?

Lūdzu uzmanīgi izlasiet šo informatīvo dokumentu. Ja jums rodas 
papildu jautājumi, lūdzu sazinieties ar savu advokātu, policiju vai 
citu izmeklēšanas dienestu, ar kuru jūs esat nonākuši kādā saskarē.

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni www.juridischloket.nl 
vai zvaniet uz tālruņa numuru 0900-8020 (EUR 0,10/min.). Zvanus 
pieņemam no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9:00 līdz 17:00.

Jūsu nīderlandiešu valodas zināšanas ir 
nepietiekamas 
Jūs nepietiekami pārzināt nīderlandiešu valodu? Tad jums ir tiesības 
piesaistīt tulku. Tulka pakalpojumi ir par brīvu. Jums ir tiesības 
pieprasīt arī dažu dokumentu, piemēram, aizturēšanas rīkojuma un 
pavēstes tulkojumus.

Policija jūs ir uzaicinājusi uz nopratināšanu

Ja policija jūs ir uzaicinājusi uz nopratināšanu, jo tiekat turēts/-a 
aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, pirms 
nopratināšanas jums ir sevi jāidentificē. Jums ir jāierodas uz 

nopratināšanu, ņemot līdzi derīgu personu apliecinošu  
dokumentu, piemēram, pasi vai autovadītāja apliecību.

Pirms nopratināšanas jums ir tiesības sazināties ar savu advokātu. 
Viņš jūs informēs un sniegs juridiska rakstura konsultāciju. 
Advokāts var arī klātienē piedalīties nopratināšanā. Turpmāk 
atspoguļota sīkāka informācija par to. Ja pats/pati nolīgstat 
advokātu, tad izmaksas sedzat jūs pats/pati.

Policija jūs ir aizturējusi un nogādājusi uz 
iecirkni
Ja policija jūs ir aizturējusi kā aizdomās turēto personu par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, tad noteikti sekos 
nopratināšana. Tas nozīmē, ka policija var jums uzdot jautājumus.

Jūsu tiesības:

•  jums ir tiesības zināt, par kādu nodarījumu jūs tiekat turēts/-a 
ai zdomās;

•  jums nav obligāti jāatbild uz jautājumiem (varat izmantot savas 
tiesības klusēt);

•  jums ir tiesības pirms (pirmās) nopratināšanas konfidenciāli 
runāt ar advokātu/juristu;

•  jums ir tiesības uz advokāta klātbūtni nopratināšanas laikā, 
lai viņš/viņa jūs nepieciešamības gadījumā aizstāvētu;

•  ziņojiet policijai, ja kaut ko nesaprotat. Informējiet policijas 
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darbinieku arī tad, ja jūtaties slikti, vēlaties apmeklēt ārstu vai 
jums ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība vai 
medikamenti;

•  ja prokurora (palīgs) nolemj, ka jums jāpaliek (policijas) iecirknī, 
jūs varat lūgt informēt trešo personu (piemēram, ģimenes locekli 
vai mājas biedru), ka esat aizturēts/-a. Ir iespējamas situācijas,  
kad  prokurora (palīgs) var nolemt, ka tas uz konkrēto brīdi nav 
atļauts. Par to jūs tiekat informēts/-a;

•  jums nav Nīderlandes pilsonības? Jums ir tiesības lūgt informēt 
savas valsts konsulātu vai vēstniecību, ka esat aizturēts/-a;

•  jums ir tiesības iepazīties ar lietas dokumentiem, ja tādi uz doto 
brīdi ir. Dažos gadījumos prokurors var noteikt, ka tas nav atļauts. 
Par to jūs tiekat informēts/-a;

Cik ilgi policija jūs var turēt apcietinājumā?
•  atkarībā no tā, par ko jūs tiekat apsūdzēts/-a, jūs var turēt 

apcietinājumā ne ilgāk kā 90 stundas (3 dienas un 18 stundas);
•  ja izmeklēšanas gaitā nepieciešams, lai jūs tiktu paturēts/-a 

apcietinājumā ilgāk, tad par to lemj tiesnesis. Jautājiet savam 
advokātam, kā rīkoties, ja nepiekrītat jūsu aizturēšanai vai 
lēmumam jūs ilgāk turēt apcietinājumā.

Tiesības uz advokāta palīdzību
Pirms nopratināšanas policijā jums ir tiesības pusstundu 
konfidenciāli runāt ar savu advokātu. Ja nepieciešams, sarunu ar 
advokātu var pagarināt par papildu pusstundu. Tas, vai aizturēšanas 
gadījumā ir iesaistāms advokāts, ir atkarīgs no lietas nopietnības.
•  ja jūs tur aizdomās par ļoti smagu noziedzīga nodarījuma 

izdarīšanu, kuram piespriests 12 gadu vai ilgāks sods 
apcietinājumā (ieskaitot slepkavības izdarīšanu ar nodomu, 
slepkavības izdarīšanu bez iepriekšēja nodoma), vai arī policija 
jūs uzskata par ievainojamu personu jūsu garīgā stāvokļa dēļ? 
Šādos gadījumos parasti tiks piesaistīts jurists/advokāts, lai ar 
jums apspriestos. Šis pakalpojums ir par brīvu;

•  ja nejūtat vajadzību runāt ar advokātu, tādā gadījumā jums tas ir 
skaidri jāpasaka advokātam;

•  ja jūs tiekat turēts/-a aizdomās par smagu noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanu – noziegumiem, par kuriem jūs arī varētu tikt 
aizturēts/-a, lai veiktu tiesas procesu (piemēram, zādzība), jums ir 
tiesības izvēlēties, vai vēlaties runāt ar advokātu pirms 
nopratināšanas. Tādā gadījumā policija organizēs advokāta 
piesaisti. Šis pakalpojums ir par brīvu;

•  ja tiekat turēts/-a aizdomās par mazāk smagu pārkāpumu, jums 
ir tiesības izvēlēties, vai vēlaties runāt ar advokātu. Šajā gadījumā 
jūs pats/pati piesaistāt savu advokātu un arī pats/pati sedzat šī 
advokāta izmaksas.

Ja jums nav skaidrs, kura no minētajām situācijām attiecas uz jums, jautājiet:
•  vai jūsu gadījumā advokāts tiek pieaicināts automātiski, vai arī jūs 

varat izvēlēties to darīt pats/pati;
•  vai jums pašam/pašai ir jāsedz izdevumi par advokāta 

pakalpojumiem.

Ja pazīstat kādu advokātu, kurš vēlētos jums palīdzēt, lūdzu, ziņojiet 
par to policijai. Ja jūsu advokāts nav reģistrēts Juridiskās palīdzības 
padomē, izmaksas būs jāsedz pašam/pašai. Ja policija nodos jūsu 
personas datus Juridiskās palīdzības pārvaldei saistībā ar advokāta 
piesaisti, tie tiks apstrādāti Pārvaldes administrācijā.

Jums ir arī tiesības uz advokāta klātbūtni nopratināšanas laikā.  
Ja jūs tiekat turēts/-a aizdomās par smagu noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanu, tad advokāta pakalpojumi jums ir par brīvu. Ja jūs tur 
aizdomās par mazāk nopietnu pārkāpumu, šīs izmaksas sedzat jūs 
pats/pati.

Turklāt:
•  ja vispirms esat norādījis/-usi, ka nevēlaties advokāta palīdzību, 

bet vēlāk tomēr pārdomājat, tad jums ir tiesības mainīt savu 
viedokli;

•  ja esat norādījis/•usi, ka vēlaties izmantot savas tiesības uz 
advokāta palīdzību, policija nedrīkst sākt jūs nopratināt, pirms 
neesat runājis/-usi ar savu advokātu, protams, ja vien nav radusies 
steidzama nepieciešamība, piemēram, dzīvībai bīstama situācija.

Ņemiet vērā, ka var paiet zināms laiks, līdz advokāts ierodas 
nopratināšanas vietā. Principā advokātam ir jāierodas divu stundu 
laikā pēc policijas ziņojuma saņemšanas.

Ko advokāts var darīt jūsu labā pirms nopratināšanas?
Pirms jūs tiekat nopratināts/-a, advokāts var veikt šādas darbības:
•  paskaidrot, par kādu noziedzīgo nodarījumu jūs tiekat turēts/-a 

aizdomās;
• sniegt juridisku konsultāciju;
• izskaidrot, kā notiek policijas nopratināšana;
• norādīt jūsu tiesības un pienākumus pratināšanas laikā;
•  sazināties ar jūsu ģimeni vai darba devēju, lai informētu viņus par 

esošo situāciju, ja jūs to vēlaties. 

Policija nenoklausās jūsu sarunu ar savu advokātu. Viss, ko sakāt 
savam advokātam, ir konfidenciāli. Jūsu advokātam nav tiesību ne 
ar vienu trešo personu runāt par jūsu teikto bez jūsu atļaujas - pat ne 
ar policiju vai prokuratūru.

Ko advokāts var darīt jūsu labā nopratināšanas laikā?
•  pratināšanas sākumā un beigās advokāts var izteikt komentārus 

vai uzdot jautājumus pratinātājam;
•  pratināšanas laikā jūs vai jūsu advokāts varat lūgt pārtraukt 

pratināšanu pārrunu nolūkos tomēr, ja jūs pārāk bieži pārtraucat 
pratināšanu, tad pratinātājs var to atteikt;

•  ja nesaprotat jautājumus vai komentārus, ja uz jums tiek izdarīts 
spiediens pratināšanas laikā vai ja veselības stāvokļa dēļ jūs 
nevarat tikt tālāk pratināts, tad advokātam ir tiesības par šādu 
rīcību norādīt/aizrādīt pratinātāju.
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Ko advokāts var darīt jūsu labā pēc nopratināšanas?
•  pēc pratināšanas jūs un jūsu advokāts varat iepazīties ar 

pratināšanas protokolu (sauktu arī par dienesta ziņojumu) un 
pārliecināties, vai tajā nav neprecizitātes;

•  advokāts var arī paskaidrot, kā rīkoties, ja nepiekrītat lēmumam, 
ka tiksiet aizturēts uz ilgāku laika periodu.

Kas notiek pēc nopratināšanas?

Pēc nopratināšanas prokurors noteiks, kas tālāk notiks ar jūsu lietu. 
Jūsu lietu var izskatīt dažādos veidos.

Lietas atcelšana
Jūsu lietu var izbeigt. Tas nozīmē, ka jūs netiekat saukts/-a pie 
atbildības.  Prokurors  pie lēmuma par lietas atcelšanu var pievienot 
nosacījumus, kas jums ir obligāti jāievēro.
Piemēram, aizliegumu sazināties ar cietušo un/vai noteikt 
probācijas uzraudzību uz īpašiem nosacījumiem. Ja jūs neievērojat 
šos nosacījumus vai izdarāt citu noziedzīgu nodarījumu, tad lieta 
tiek atkal atvērta un jūs varat tikt saukts/-a pie atbildības par šo 
lietu. Šajā gadījumā jums būs jāierodas tiesā.

Sods
Ja prokurors atzīs, ka esat vainīgs/-a, viņš var jums piemērot sodu. 
Sods var būt, piemēram, naudas sods vai piespiedu darbs. Sods var 
ietvert arī transportlīdzekļa vadīšanas aizliegumu (tādā gadījumā 
nedrīkst vadīt transportlīdzekli) un/vai uzvedības pasākumu 
(piemēram, konkrētu kontaktu aizliegumu vai obligātu sazināšanos 
ar probācijas dienestu).

Naudas sodu varat samaksāt policijas iecirknī. Tas ir iespējams tikai 
tad, ja iepriekš to esat apspriedis ar advokātu. Samaksājāt uzreiz 
policijas iecirknī? Tad lieta ir izbeigta.

Ja prokurors nolemj jums kā sodu piemērot transportlīdzekļa 
vadīšanas aizliegumu vai piespiedu sabiedrisko darbu, tad vispirms 
uzklausīs jūsu apsvērumus uzklausīšanas sēdē. Par šo sēdes norisi 
varat konsultēties ar advokātu. Advokāts drīkst arī piedalīties 
uzklausīšanas  sēdē. Ja nepieciešams, lietas izskatīšanu var nolikt uz 
citu laiku. Uzklausīšanas laikā var izmantot arī video savienojumu.

Darījums
Prokurors var arī piedāvāt jums konkrētu darījumu. Darījumam tiek 
noteikti specifiski nosacījumi. Ja jūs tos ievērojat, tad jūs izvairāties 
no turpmākas kriminālvajāšanas. Darījuma priekšlikuma piemēri ir 
šādi: soda naudas samaksa, kompensācija cietušajam vai atteikšanās 
no konfiscētiem priekšmetiem. Ja jūs neievērojat šos darījuma 
nosacījumus vai neizpildāt tos laicīgi, tad lieta tiek nodota tālāk un 
jums tomēr būs jāierodas tiesā. Ja jums tiek piedāvāts šāds darījums, 
tad  naudas apmēru jūs varat apmaksāt nekavējoties. Piemēram, ja 
jums nav pastāvīgas dzīvesvietas vai deklarētas dzīvesvietas 
Nīderlandē.

Tiesnesis
Prokurors var nolemt nodot jūsu lietu tiesai. Par to jūs saņemsiet 
Valsts prokuratūras pavēsti. Tajā ir norādīts noziedzīgais 
nodarījums, par kuru jūs tiekat turēts/- aizdomās, kā arī datums, 
laiks un vieta, kur tiks izskatīta jūsu krimināllieta.

Ziņojumu kastīte Mana valdība (MijnOverheid)
Sava profila “MijnOverheid” ziņojumu kastītē varat izvēlēties 
saņemt digitālo pastu no prokuratūras par savu krimināllietu. Ja 
vēlaties saņemt šo ziņu savā ziņojumu kastītē, tad atzīmēt ar ķeksīti 
sava profila “MijnOverheid”  lauciņu “Prokuratūra” (“Openbaar 
Ministerie”).

Vai jums ir vai nav sodāmības?
Vai jūs pieņemat jums uzlikto sodu, vai arī jūs pieņemat prokurora 
darījuma priekšlikumu? Tad tāpat kā tiesas sprieduma gadījumā, arī 
šajos gadījumos tiek izdarīta atzīme tiesas dokumentācijā 
(sodāmības reģistrā). Tas nozīmē, ka pastāv iespēja, ka jūs 
nesaņemsiet izziņu no Sodu reģistra (VOG)  • bez sodāmības, kuru 
jums varētu pieprasīt jaunais darba devējs vai kas jums ir 
nepieciešama prakses uzsākšanai. Advokāts var jūs par to informēt. 
Lūdziet arī policijai, lai jums izsniedz visus dokumentus, kuros 
norādītas visas iespējamās sekas. Lai iegūtu papildinformāciju, 
apmeklējiet vietni: www.justis.nl/producten/vog.

http://www.justis.nl/producten/vog


22402696 Informatieblad U wordt verdacht (Lets) | 4

Publikācija no:
Tieslietu un drošības ministrijas,  
PO Box 20301 | 2500 EH | Hāga, Nīderlande

2022. gada marts   | 22402696

Šis dokuments ir informatīvs un nav tiesību atsaukties uz to tiesā


