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Ju jeni arrestuar në lidhje me një 
urdhër-arresti Evropian dhe jeni 
shoqëruar në një zyrë, rajon policie 
ose në një lokacion tjetër të marrjes 
në pyetje

Një nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian (BE) ka lëshuar një 
urdhër-arresti Evropian kundër jush. Kjo është arsyeja pse ju jeni 
arrestuar (nga policia, Policia Kufitare Mbretërore [KMAR] ose nga 
një shërbim tjetër hetimor holandez). Është me rëndësi që të 
kuptoni plotësisht se cilat janë të drejtat tuaja. Prandaj ju lutemi 
lexoni me kujdes këtë fletë informacioni.

Ecuria e procedurës
Ju jeni arrestuar dhe shoqëruar në një rajon policie. Prokurori ose 
ndihmësprokurori do të vendosë nëse tani duhet të mbaheni në 
këtë rajon policie. Në rajonin e policisë do të qëndroni më së 
shumti tre ditë. Në raste të caktuara, prokurori mund të vendosë që 
të mbaheni edhe tre ditë të tjera në rajonin e policisë.

Brenda tre ditësh (dhe maksimumi gjashtë ditësh) ju do të nxirreni 
para prokurorit ose gjyqtarit hetues në Amsterdam. Prokurori ose 
gjyqtari hetues vendos nëse do të mbaheni në paraburgim. Nëse po, 
ju do të transferoheni në një qendër paraburgimi.

Brenda gjashtëdhjetë (dhe maksimumi nëntëdhjetë) ditësh do të 
caktohet një seancë publike në gjykatë në Amsterdam. Në atë seancë 
do të shqyrtohet kërkesa për ekstradim e vendit anëtar të BE-së që ka 
lëshuar urdhër-arrestin. Ju mund të jeni të pranishëm (me avokatin 
tuaj), mirëpo ju gjithashtu mund të zgjidhni të mos merrni pjesë në 
këtë seancë. Avokati juaj mund t'ju përfaqësojë (dhe të flasë në 
emrin tuaj) me atë rast. Ju sidoqoftë keni dhe të drejtën të 
dëgjoheni në seancën publike nga gjykata në Amsterdam.

Gjykata në Amsterdam do të vendosë pas dy javësh nëse do ta lejojë 
kërkesën për ekstradim. Nëse ajo lejon ekstradimin, ju brenda 
dhjetë ditësh do t'i dorëzoheni vendit anëtar të BE-së që ka lëshuar 
urdhër-arrestin.

Procedurë e shkurtër
Ju gjithashtu mund të zgjidhni të bini dakord me kërkesën për 
ekstradim nga vendi anëtar i BE-së që ka lëshuar urdhër-arrestin. Në 
atë rast, ju nuk do të dëgjoheni në seancë publike në Gjykatën e 
Amsterdamit. Nëse jeni dakord me ekstradimin tuaj, procedura do 
të zhvillohet më shpejt. Më pas, brenda një afati të shkurtër, duhet 
të deklaroni përballë një gjyqtari se bini dakord me ekstradimin 
tuaj. Avokati juaj mund të jetë i pranishëm me këtë rast. Kjo quhet 
'procedurë e shkurtër'. Nëse gjykata lejon ekstradimin, ju brenda 
dhjetë ditësh do të transferoheni në vendin anëtar të BE-së që ka 
lëshuar urdhër-arrestin.

Nëse bini dakord me ekstradimin tuaj, kjo ka pasoja:

• Nëse përballë një gjyqtari keni deklaruar se bini dakord me 
ekstradimin tuaj, atëherë këtë dakordim nuk mund ta ktheni më 
mbrapa;

• Ju mund të ndiqeni penalisht në vendin kërkues anëtar të BE-së 
për vepra që nuk janë përmendur në Urdhër-arrestin Evropian. 
Përveçse nëse i ankimoni ato.

Është e rëndësishme të konsultoheni siç duhet me avokatin tuaj 
përpara se të zgjidhni të bini dakord me ekstradimin tuaj.
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Cilat janë të drejtat tuaja?

• Ju nuk jeni të detyruar t'u përgjigjeni pyetjeve (e drejta për të 
heshtur);

• Ju keni të drejtën e mbështetjes juridike nga një avokat;
• Ju keni të drejtë të ndihmoheni nga një përkthyes(e);
•  Ju keni të drejtë për kujdes mjekësor.

E drejta për të heshtur

Ju nuk jeni të detyruar të jepni ndonjë deklaratë në asnjë moment 
gjatë kësaj procedure. Ju nuk jeni të detyruar t'u përgjigjeni pyetjeve 
të punonjësve hetues, (ndihmës)prokurorit ose gjyqtarit.

E drejta për një avokat

Ju keni të drejtë për mbështetje juridike nga një avokat. Policia 
zotohet që ju të vini në kontakt me një avokat sa më shpejt të jetë e 
mundur pas arrestimit tuaj. Nëse ju vetë njihni ndonjë avokat me të 
cilin dëshironi të konsultoheni, kjo gjithashtu është e mundur. 
Tregojini policisë sa më shpejt që të jetë e mundur se keni një 
avokat që preferoni. Avokatit tuaj të preferuar mund t’i duhet pak 
kohë deri sa të vijë në komisariat. Ai duhet të vijë në komisariat 
brenda dy orësh, por kjo nuk është çdoherë e arritshme. 

Me avokatin tuaj ju gjithmonë mund të flisni në konfidencë. 
Avokatit tuaj nuk i lejohet të flet për çështjen tuaj me të tjerët pa i 
dhënë ju leje. Ju mund të konsultoheni me avokatin tuaj për më së 
shumti gjysmë ore para se (ndihmës)prokurori të vendosë që ju 
duhet të mbaheni në rajonin e policisë. Avokati mund të jetë i 
pranishëm gjatë marrjes në pyetje nga (ndihmës)prokurori.

Ju nuk është e nevojshme ta paguani vetë avokatin. Por nëse 
zgjidhni vetë një avokat, nën rrethana të caktuara duhet të paguani 
atë vetë. Të dhënat tuaja personale do t'i kalohen Këshillit për 
Mbështetje Juridike [Raad voor de Rechtsbijstand] dhe do të 
regjistrohen në administratën e tyre.

Ju gjithashtu mund t'i kërkoni prokurorit ndihmën e një avokati në 
vendin anëtar të BE-së që ka lëshuar urdhër-arrestin Evropian 
kundër jush. Ai avokat mund të informojë avokatin tuaj holandez 
për procedurat në vendin anëtar të BE-së që ka lëshuar Urdhër-
arrestin Evropian kundër jush.

Autoritetet e Vendit Anëtar të BE-së që ka lëshuar urdhër-arrestin 
Evropian kundër jush mund t'ju informojnë në lidhje me 
mundësinë e angazhimit të një avokati atje. Ju këtë duhet ta 
rregulloni vetë, por avokati juaj holandez mund t'ju ndihmojë me 
këtë proces.

Çfarë bën avokati?
Avokati juaj mbron interesat tuaja dhe ju mbështet gjatë gjithë 
procedurës së ekstradimit (gjatë marrjes në pyetje nga policia, 
sjelljes para prokurorit ose gjyqtarit hetues dhe gjatë shqyrtimit në 
seancë publike në gjykatë në Amsterdam).

Avokati:

• ju shpjegon se si zhvillohet kjo procedurë;
• ju shpjegon cilat janë të drejtat dhe detyrimet tuaja;
• ju këshillon në lidhje me 'procedurën e shkurtër';
• ju jep këshilla ligjore;
• informon familjen, miqtë ose punëdhënësin për situatën tuaj 

(nëse këtë e doni);
• kontakton avokatin tuaj në vendin që ka kërkuar ekstradimin 

tuaj.

E drejta për një përkthyes

Ju keni të drejtë të ndihmoheni nga një përkthyes(e) nëse nuk e 
flisni ose nuk e kuptoni (sa duhet) gjuhën holandeze. Edhe nëse 
flisni dhe/ose kuptoni pak gjuhën holandeze, keni të drejtë për 
ndihmë nga një përkthyes. Tregojini policisë se nuk i merrni vesh 
ato ose nuk i kuptoni mirë, atëherë mund të thirret një përkthyes(e) 
për ju. Përkthyesi gjithashtu do t’ju ofrojë mbështetje  gjatë 
bisedave me avokatin tuaj. Përkthyesi nuk lejohet të flet për 
çështjen tuaj pa lejen tuaj. Ju nuk është e nevojshme ta paguani vetë 
përkthyesin.

E drejta për kujdes mjekësor

Ju keni të drejtë për kujdes mjekësor. Tregojini policisë nëse ndiheni 
të sëmurë, dëshironi të vizitoheni nga një mjek ose nëse keni nevojë 
për kujdes mjekësor. Tregojini gjithashtu policisë nëse përdorni 
ilaçe (dhe ju duhen ato).

Të drejta të tjera

Ju keni të drejtë të keni një kopje të urdhër-arrestit Evropian. Nëse 
urdhër-arresti Evropian është përpiluar në një gjuhë që ju nuk e 
kuptoni, ju keni të drejtë të kërkoni përkthimin e pjesëve kryesore 
të atij urdhër-arresti.

Nëse nuk keni shtetësi holandeze, mund t'i kërkoni oficerit hetues 
të informojë konsullatën ose ambasadën e vendit tuaj të origjinës se 
jeni duke u mbajtur mbyllur.

Pyetje?
A keni akoma pyetje? I shtroni atëherë ato avokatit tuaj holandez 
ose oficerit hetues.
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Detajet e publikimit
Kjo fletë informacioni është publikim i 
Ministrisë së Drejtësisë dhe Sigurisë
Kutia Postare 20301 | 2500 EH Hagë

Dhjetor 2022 | 22408855

Asnjë e drejtë nuk mund të rrjedhë nga përmbajtja e kësaj flete informacioni.
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