Aţi fost arestat(ă) în cadrul unui
mandat european de arestare și aţi
fost condus(ă) la oficiul (de poliţie)
sau într-un alt loc pentru a fi
interogat(ă)

Roemeens

Care sunt drepturile dvs.?

Un stat membru al Uniunii Europene a solicitat ministerului
public olandez să procedeze la extrădarea dvs. Iată de ce Poliţia
militară regală a Ţărilor de Jos sau un alt serviciu de poliţie
judiciară v-a arestat. Este important să știţi care vă sunt drepturile și îndatoririle. Prin urmare, citiţi cu atenţie această fișă
informativă.

Derularea procedurii ulterioare arestării dvs.
și drepturile dvs.
După arestarea dvs., procurorul (adjunct) va decide dacă trebuie să
rămâneţi la oficiul (de poliţie). Nu sunteţi obligat(ă) să răspundeţi la
întrebările acestuia.

Dreptul la un avocat
Ofiţerul de poliţie judiciară se va ocupa de convocarea unui avocat
olandez în cel mai scurt timp cu putinţă după arestarea dvs. Acest
avocat vă va contacta ulterior. Dacă cunoașteţi un avocat și doriţi să
discutaţi cu acesta, acest lucru este, de asemenea, posibil.
Nu trebuie decât să semnalaţi acest fapt ofiţerului de poliţie.

prezinte în interval de două ore din momentul în care a fost
convocat de poliţie.
În mod normal, intervenţia unui avocat olandez este gratuită, cu
excepţia cazului în care dvs. vă alegeţi propriul dvs. avocat, care nu
este înscris în Biroul olandez de asistenţă judiciară, caz în care va
trebui să plătiţi dvs. onorariul acestuia.
Dacă, pentru convocarea unui avocat, organismul de poliţie judiciară transmite
datele dvs. personale Biroului olandez de asistenţă judiciară, acestea vor fi
introduse în sistemul administrativ al Biroului.
Alegerea unui avocat din străinătate
Puteţi, de asemenea, apela la serviciile unui avocat stabilit într-o
ţară membră a Uniunii Europene care a solicitat extrădarea dvs.
Acest avocat îi poate furniza informaţii și recomandări avocatului
dvs. olandez, cu privire la procedura de extrădare. Totuși, reţineţi
faptul că este posibil să fiţi nevoit să suportaţi cheltuielile de
intervenţie ale acestuia. Dacă doriţi să folosiţi acest serviciu,
procurorul va comunica imediat cererea dvs. autorităţilor din ţara
care a solicitat extrădarea dvs.

Aveţi dreptul să discutaţi cu avocatul dvs. în deplină
confidenţialitate. Înainte de a fi luat(ă) în custodie, puteţi discuta cu
avocatul dvs. timp de maxim 30 de minute. Acesta poate fi prezent și
în timpul interogatoriului dvs. și vă poate asista.

Autorităţile ţării care a solicitat extrădarea dvs. vă vor furniza
informaţii cu privire la posibilităţile de angajare a unui avocat în
această ţară. În acest caz, vă revine misiunea de a-l contacta pe acest
„al doilea avocat“. Avocatul dvs. olandez vă poate ajuta în aceste
demersuri.

Reţineţi că este posibil să treacă o perioadă de timp până la sosirea
avocatului la faţa locului. În principiu, avocatul trebuie să se

În continuare găsiţi informaţii mai detaliate privind serviciile pe
care le puteţi obţine de la un avocat.
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Dreptul la un interpret
Dacă nu vorbiţi sau nu înţelegeţi limba olandeză, sau nu o stăpâniţi
suficient, aveţi dreptul de a fi asistat de un interpret. Dacă este
cazul, vă rugăm să îi comunicaţi procurorului că nu înţelegeţi ceea
ce spune. Acesta va avea grijă să vă cheme un interpret.
Acesta din urmă vă poate ajuta în timpul discuţiilor cu avocatul dvs.
Intervenţia unui interpret este gratuită.

La oficiul (de poliţie)
Puteţi fi deţinut(ă) la oficiul de poliţie timp de maxim trei zile. Dacă
este important să fiţi deţinut(ă) mai mult timp, procurorul poate
decide reţinerea dvs. la oficiu timp de maxim trei zile suplimentare.
Îi puteţi solicita ofiţerului de poliţie judiciară să anunţe un terţ (un
membru al familiei dvs. sau un partener de convieţuire de exemplu)
cu privire la faptul că vă aflaţi în detenţie.
Dacă nu aveţi naţionalitate olandeză, îi puteţi solicita ofiţerului de
poliţie să informeze consulatul sau ambasada din ţara dvs. de
origine.

Alte drepturi
Veţi primi o copie a mandatului european de arestare. Dacă
mandatul european de arestare este redactat într-o limbă pe care
dvs. nu o înţelegeţi, aveţi dreptul să solicitaţi o traducere a
principalelor elemente din mandatul de arestare.
Vă sfătuim să îl informaţi pe ofiţerul de poliţie dacă nu vă simţiţi
bine, dacă doriţi să fiţi consultat de un medic sau dacă necesitaţi
îngrijiri medicale de urgenţă, cum ar fi, de exemplu, administrarea
anumitor medicamente.

Ce acţiuni va întreprinde avocatul?

Un avocat intervine pentru a vă apăra interesele. Avocatul dvs.
olandez poate:
• să vă explice desfășurarea procedurii;
• să vă ofere sfaturi de natură juridică;
• să vă explice drepturile și obligaţiile dvs.;
• să vă detalieze avantajele și inconvenientele acceptării extrădării
de către dvs. și implicaţiile acesteia pentru dvs. (a se vedea mai
jos);
• să vă contacteze familia sau angajatorul pentru a-i informa cu
privire la situaţia dvs.;
• să vă contacteze avocatul din ţara care a solicitat extrădarea dvs.;
• să vă asiste atât înainte și în timpul interogatoriului dvs. cu
ofiţerul de poliţie judiciară, cât și în cursul procedurilor care vor
urma în faţa tribunalului dacă refuzaţi să fiţi extrădat(ă) în ţara
care a emis mandatul (a se vedea și în continuare).
Dacă alegeţi să discutaţi cu un avocat, aceasta nu înseamnă că
sunteţi considerat vinovat(ă).
Tot ceea ce îi veţi spune avocatului dvs. va rămâne confidenţial.
Ofiţerul de poliţie nu vă va asculta conversaţiile. Fără
consimţământul dvs., avocatul nu poate discuta despre dosarul dvs.

cu alte persoane, inclusiv cu ofiţerul de poliţie judiciară. Aceeași
regulă de confidenţialitate se aplică interpretului, care este posibil
să vă asiste în timpul discuţiilor cu avocatul dvs.
Dacă, la cererea dvs., un avocat din Statul membru care a solicitat
extrădarea dvs. intervine, de asemenea, în dosarul dvs., acest „al
doilea“ avocat poate da sfaturi și informaţii avocatului dvs. olandez,
pe care le va putea folosi în cadrul procedurii de extrădare. Avocatul
olandez rămâne în continuare cel care va interveni pentru dvs. pe
toată durata procedurii de extrădare.

Ce se întâmplă în continuare?

Dacă sunteţi deţinut(ă) în Olanda, în alt loc decât Amsterdam, veţi fi
adus(ă) la Amsterdam după perioada dvs. de custodie provizorie.
Acolo, procurorul sau judecătorul delegat va decide dacă trebuie să
rămâneţi mai mult timp în detenţie. După caz, veţi fi plasat(ă) în
penitenciar. Întrebaţi-vă avocatul despre opţiunile pe care le aveţi
dacă nu sunteţi de acord să fiţi deţinut(ă) pe o perioadă mai
îndelungată.
Dacă vă opuneţi extrădării, judecătorul este cel care va decide dacă
veţi fi extrădat(ă) în Statul membru care a emis mandatul de
arestare. Judecătorul vă va adresa mai multe întrebări cu ocazia unei
audieri în acest sens. În timpul acestei audieri, aveţi, de asemenea,
dreptul de a fi însoţit(ă) și asistat(ă) de un avocat olandez. Puteţi, de
asemenea, refuza să vă prezentaţi la audierea în faţa judecătorului și
să decideţi să fiţi reprezentat(ă) de către avocatul dvs.

Consimţământul la extrădare

Dacă nu aveţi obiecţii în ceea ce privește extrădarea dvs. în Statul
membru care a emis mandatul de arestare, vă puteţi accepta
extrădarea. Această decizie poate permite accelerarea procedurilor.
Totuși, reţineţi că, dacă acceptaţi să fiţi extrădat(ă):
• nu veţi mai putea reveni ulterior asupra deciziei dvs.;
• nu veţi mai fi audiat(ă) de judecător;
• procurorul și nu judecătorul se va pronunţa în privinţa extrădării
dvs.;
• procedând astfel, renunţaţi la principiul specialităţii, ceea ce
înseamnă că, după extrădarea dvs. în celălalt Stat membru, veţi
putea fi urmărit(ă) pentru alte fapte în afara celor menţionate în
mandatul european de arestare.
Avocatul dvs. olandez vă poate oferi informaţii mai ample pe
această temă.
Dacă consimţiţi la extrădare, trebuie să daţi o declaraţie în acest
sens în faţa procurorului sau a judecătorului delegat. Îi puteţi
solicita avocatului dvs. olandez să fie prezent.

Aveţi întrebări?

Dacă aveţi întrebări, adresaţi-vă avocatului dvs. olandez sau
ofiţerului de poliţie judiciară.
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