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Jūs esate įtariamas nusikaltimo 
įvykdymu

Ikiteisminio tyrimo institucija (pavyzdžiui, policija) sulaikė jus kaip 
įtariamąjį arba jūs gavote šaukimą atvykti į apklausą. Kokios jūsų teisės ir 
kas jūsų laukia po apklausos?

Šiame informaciniame dokumente vartojama sąvoka „policija“ taip 
pat gali reikšti ir kitas ikiteisminio tyrimo institucijas.

Turite klausimų?

Įdėmiai perskaitykite šį informacinį dokumentą. Vis tiek kyla 
klausimų? Užduokite juos savo advokatui, policijos arba kitos 
ikiteisminio tyrimo institucijos atstovui, su kuriuo bendraujate.

Daugiau informacijos rasite www.juridischloket.nl arba skambin-
kite telefonu 0900 – 8020 (0,10 EUR/min). Skambinti galite nuo 
pirmadienio iki penktadienio, 9.00 - 17.00 val. 

Jei nepakankamai gerai mokate nyderlandų kalbą

Nepakankamai gerai mokate nyderlandų kalbą? Tokiu atveju turite 
teisę į vertėją žodžiu. Vertėjo paslaugos jums nieko nekainuos.  
Taip pat turite teisę gauti tam tikrus dokumentus (pavyzdžiui, 
įsakymą dėl suėmimo arba teismo šaukimą) išverstus raštu.

Policija iškvietė jus į apklausą

Jeigu policija pakvietė jus atvykti į apklausą, kadangi esate įtariamas 
nusikaltimo įvykdymu, turėsite pateikti asmens dokumentą. Todėl 
prašome atsinešti galiojantį asmens dokumentą, pavyzdžiui, pasą 
arba vairuotojo pažymėjimą. 

Prieš apklausą galite pasikonsultuoti su savo advokatu. Jis suteiks 
informacijos ir duos teisinių patarimų. Be to, advokatas gali 
dalyvauti jūsų apklausoje. Toliau paaiškinta plačiau apie advokato 
dalyvavimą procese. Jeigu advokatą susirasite savarankiškai, turėsite 
pats apmokėti jo paslaugas.

Policija jus sulaikė atvežė į policijos biurą

Jeigu policija sulaikė jus kaip asmenį, įtariamą nusikaltimo 
įvykdymu, jūs būsite apklaustas. Tai reiškia, kad policija užduos 
jums tam tikrus klausimus.

Jūsų teisės:

Jūs turite teisę žinoti, kokio nusikaltimo įvykdymu esate įtariamas.
• Jūs neprivalote atsakyti į klausimus (turite teisę tylėti).
•  Jūs turite teisę prieš (pirmą) apklausą konfidencialiai pasitarti su 

advokatu.
• Jūs turite teisę į advokato pagalbą apklausos metu. 
•  Jei ko nors nesuprantate, pasakykite apie tai policijos pareigūnui. 

Taip pat netylėkite, jei pasijutote blogai, norite pasikonsultuoti su 
gydytoju, jums reikalinga skubi medicininė pagalba arba vaistai.

•  Jei prokuroras (jo pavaduotojas) nuspręs, kad turite likti policijos 
biure, gali prašyti pranešti apie jūsų sulaikymą kitam asmeniui 
(pavyzdžiui, šeimos nariui ar kartu gyvenančiam asmeniu). 
Tačiau prokuroras (jo pavaduotojas) tam tikrais atvejais gali laikinai
neduoti leidimo tai padaryti. Jūs būsite apie tai informuotas.
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•  Nesate Nyderlandų pilietis? Tokiu atveju galite prašyti informuoti 
apie jūsų sulaikymą jūsų šalies konsulatą arba ambasadą.

•  Jūs turite teisę susipažinti su dokumentais, jei tokių yra. Tam 
tikrais atvejais prokuroras gali nuspręsti tokio leidimo neduoti. 
Jūs būsite apie tai informuotas.

Kuriam laikui galite būti sulaikytas?
•  Priklausomai nuo to, kuo esate įtariamas, galite būti sulaikytas 

policijos biure ne ilgiau nei 90 valandų (3 paroms ir 18 valandų).
•  Jeigu dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo reikia sulaikyti jus 

ilgesniam laikui, teismas priims atitinkamą sprendimą. 
Paklauskite savo advokato, ką turite daryti, jei nesutinkate su 
sulaikymu arba sulaikymo pratęsimu.

Teisė į advokato pagalbą
Jūs turite teisę prieš policijos apklausą pusvalandį konfidencialiai 
pasikalbėti su advokatu. Pasitarimas su advokatu gali būti pratęstas 
dar pusvalandžiui. Viskas priklauso nuo nusikaltimo rimtumo, taip 
pat nuo to, ar advokatas dalyvavo sulaikymo metu.
•  Esate įtariamas labai sunkiu nusikaltimu, už kurį numatyta ne 

trumpesnė nei 12 metų laisvės atėmimo bausmė (pavyzdžiui, 
nužudymu) arba dėl savo psichinės būklės esate policijos 
laikomas pažeidžiamu asmeniu? Tokiu atveju advokatas yra 
būtinai iškviečiamas konsultacijai. Jo paslaugos jums nieko 
nekainuos.

• Jeigu nenorite kalbėtis su advokatu, turite jam tai aiškiai pasakyti.
•  Jei esate įtariamas sunkiu nusikaltimu (kai gali būti taikomas 

kardomasis įkalinimas, pavyzdžiui, esate įtariamas įsilaužimu), 
neprivalote prieš apklausą būtinai pasikonsultuoti su advokatu. 
Jei pageidausite advokato, policija jį iškvies. Jo paslaugos jums 
nieko nekainuos.

•  Jei esate įtariamas apysunkiu nusikaltimu, neprivalote prieš 
apklausą būtinai pasikonsultuoti su advokatu. Tačiau jei 
nuspręsite pasinaudoti šia teise, turėsite pats jį išsikviesti ir 
apmokėti jo išlaidas.

Jei jums neaišku, kokiai įtariamųjų kategorijai priklausote, paklauskite:
•  ar jūsų atveju advokatas iškviečiamas automatiškai, ar galite pats 

pasirinkti advokatą;
•  ar turėsite savo lėšomis padengti advokato išlaidas.

Jei žinote, kokį advokatą norėtumėte iškviesti, informuokite apie tai 
policijos pareigūnus. Kai advokatas nėra įtrauktas į Teisinės 
pagalbos tarybos registrą, įtariamasis turi savo lėšomis apmokėti jo 
išlaidas. Jeigu policija pati iškviečia advokatą ir dėl to perduoda jūsų 
asmens duomenis Teisinės pagalbos tarybai, juos tvarko minėtos 
tarybos administracija.

Jūs taip pat turite teisę į advokato dalyvavimą jūsų apklausos metu. 
Jeigu esate įtariamas sunkiu nusikaltimu, ši advokato paslauga jums 
nieko nekainuos. Tačiau jei esate įtariamas apysunkio nusikaltimo 
įvykdymu, turėsite pats padengti advokato išlaidas.

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad:
•  net jei iš pradžių nurodėte nepageidaujantis advokato, turite teisę 

bet kada persigalvoti;
•  jei pranešėte pageidaujantis pasinaudoti teise į advokato pagalbą, 

policija negali pradėti apklausos tol, kol nepasikalbėsite su 
advokatu. Pastaroji nuostata negalioja ypatingos skubos 
reikalaujančiais atvejais, pavyzdžiui, kai kyla grėsmė gyvybei.

Nepamirškte, kad gali šiek tiek užtrukti, kol advokatas atvyks.  
Iš esmės advokatas turi atvykti pas jus per dvi valandas nuo policijos 
pranešimo gavimo.

Kuo advokatas gali būti naudingas prieš apklausą?
Prieš jūsų apklausą advokatas gali:
• paaiškinti, kuo esate įtariamas;
• duoti teisinį patarimą;
• papasakoti, kaip vyksta policijos apklausa;
• paaiškinti jūsų teises ir pareigas apklausos metu;
•  susisiekti su jūsų giminaičiais arba darbdaviu ir informuoti apie 

jūsų situaciją. Jei to norite.

Policija nesiklauso jūsų pokalbio su advokatu. Viskas, ką pasakysite 
advokatui, bus laikoma paslaptyje. Advokatas negali be jūsų 
sutikimo pasakoti kitiems asmenims, apie ką kalbėjosi su jumis.  
Tai reiškia, kad jis nieko nepapasakos nei policijai, nei prokurorui.

Kuo advokatas gali būti naudingas apklausos metu?
•  Advokatas gali apklausos pradžioje arba pabaigoje užduoti 

klausimų apklausą atliekančiam pareigūnui arba išsakyti jam savo 
pastabas.

•  Jūs arba jūsų advokatas gali apklausos metu prašyti pertraukos, 
kad galėtumėte tarpusavyje pasitarti. Pareigūnas gali atsisakyti 
suteikti pertraukėlę, jei jos per dažnai prašoma.

•  Jeigu nesuprantate klausimų arba pastabų, jei apklausos metu 
jaučiate spaudimą arba dėl sveikatos būklės nebegalite tęsti 
apklausos, advokatas gali atkreipti į tai pareigūno dėmesį.

Kuo advokatas gali būti naudingas po apklausos?
•  Po apklausos jūs ir advokatas galite susipažinti su apklausos 

ataskaita (taip pat vadinama protokolu) ir nurodyti galimus 
netikslumus.

•  Advokatas taip pat gali paaiškinti jums, ką reikia daryti,  
jei nesutinkate su sprendimu pratęsti sulaikymą.

Kas vyksta po apklausos?

Po apklausos prokuroras priima sprendimą dėl tolesnės tyrimo 
eigos. Jis gali rinktis iš kelių variantų.

Bylos nutraukimas
Jūsų byla gali būti nutraukta. Tai reiškia, kad bet kokie įtarimai bus 
panaikinti. Sprendimas dėl bylos nutraukimo gali būti susietas su 
tam tikrais reikalavimais, kuriuos privalėsite vykdyti.
Pavyzdžiui, jums gali būti uždrausta bendrauti su nukentėjusiuoju ir 
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(arba) skirta socialinė reabilitacija su priežiūra (taip pat gal būti 
nustatytos papildomos sąlygos). Nevykdysite reikalavimų arba iš 
naujo nusikalsite? Byla gali būti atnaujinta. Tokiu atveju reikės 
atvykti į teismą.

Baudžiamasis sprendimas
Prokuroras, nustatęs jūsų kaltumą, gali priimti baudžiamąjį 
sprendimą. Tai reiškia, kad jis gali skirti piniginę baudą arba viešųjų 
darbų. Taip pat baudžiamuoju sprendimu gali būti atimta teisė 
vairuoti ir (arba) pritaikyta tam tikrus veiksmus ribojanti priemonė 
(pavyzdžiui, draudimas bendrauti su kitu asmeniu arba privalomas 
dalyvavimas socialinės reabilitacijos programoje).
Jei bus skirta bauda, ją galėsite iš karto sumokėti policijos biure. Tai 
padaryti galima tik iš anksto pasitarus su advokatu. Sumokėjote iš 
karto? Vadinasi, byla baigta. 

Prokuroras atėmė teisę vairuoti arba skyrė viešųjų darbų? Tokiu 
atveju pirmiausia įvyks posėdis, kurio metu bus išklausyta jūsų 
nuomonė. Prieš posėdį galite pasitarti su advokatu. Jis taip pat gali 
dalyvauti posėdyje. Jei reikia, posėdis gali būti atidėtas. Posėdis gali 
vykti ir nuotoliniu būdu (vaizdo ryšiu).

Taikos sutartis
Prokuroras gali pasiūlyti sudaryti taikos sutartį. Taikos sutartyje 
numatomos tam tikros sąlygos. Jas vykdydamas išvengsite tolesnio 
baudžiamojo persekiojimo. Pavyzdžiui, tai gali būti tam tikros 
pinigų sumos sumokėjimas, žalos atlyginimas nukentėjusiajam, 
policijos paimtų daiktų atsisakymas. Kas bus, jei nevykdysite taikos 
sutarties sąlygų arba pavėluosite jas įvykdyti? Tokiu atveju turėsite 
atvykti į teismą. Pasiūlymą dėl taikos sutarties sudarymo galite 
priimti iš karto. Pavyzdžiui, jei neturite nuolatinės gyvenamosios 
arba registracijos vietos Nyderlanduose.

Teismas
Prokuroras gali nuspręsti perduoti jūsų bylą nagrinėti teismui. 
Tokiu atveju gausite iš Generalinės prokuratūros kaltinamąjį aktą. 
Jame bus nurodyta nusikalstama veika, kurios įvykdymu esate 
kaltinamas, teismo posėdžio data ir vieta. 

„MijnOverheid“ pranešimai
Jūs galite nurodyti, kad visus Generalinės prokuratūros pranešimus, 
susijusius su jūsų baudžiamąja byla, pageidaujate gauti elektroniniu 
būdu, tai yra į savo paskyrą „MijnOverheid“. Norite gauti 
pranešimus į savo paskyrą? Prisijunkite prie savo paskyros 
„MijnOverheid“ ir uždėkite varnelę ties užrašu „Generalinė 
prokuratūra“. 

Ar informacija apie skirtą bausmę bus įtraukta į registrus?
Buvo priimtas baudžiamasis įsakymas? Sutikote su prokuroro 
pasiūlymu dėl taikaus susitarimo? Tokiu atveju bus padarytas 
atitinkamas įrašas teisėsaugos registruose (kaip ir teismo sprendimo 
atveju). Tai reiškia, kad prireikus galite negauti pažymos apie 
neteistumą, kuri gali būti reikalinga naujame darbe arba atliekant 
praktiką. Daugiau informacijos apie tai suteiks advokatas. Taip pat 
paprašykite policijos bukleto apie teistumo pasekmes. Daugiau 
informacijos: www.justis.nl/producten/vog.

http://www.justis.nl/producten/vog
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Informacinį dokumentą parengė:
Teisingumo ir saugumo ministerija,  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
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Su šio dokumento turiniu negalima sieti jokių teisių.


