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Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (
) is onlangs gewijzigd.
Lets
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change
Verdachten (in strafzaken)
Deze informatiebladen informeren u over wat er gebeurt als u verdacht of beschuldigd wordt van een misdrijf waarvoor u voor de rechter moet verschijnen.
Zie informatieblad 5 voor informatie over lichte overtredingen zoals verkeersovertredingen, die meestal met een vaste straf zoals een boete afgehandeld
worden. Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u alle informatie over uw rechten hier vinden.
Samenvatting van de strafprocedure
Normaliter bestaat de strafprocedure uit de volgende fasen:
Onderzoek
Vervolging
Behandeling van de zaak in de rechtbank van eerste aanleg
Herziening van de zaak voor het hof van beroep
Herziening van de zaak voor het hooggerechtshof
Herziening van actuele rechterlijke uitspraken
Details over al deze fasen van het strafproces en over uw rechten kunt u vinden in de informatiebladen.
Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.
De rol van de Europese Commissie
NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze
informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.
Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt.
1 – Juridisch advies inwinnen
2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek
Onderzoek
Vervolging
Bepaalde procedurele handelingen
3 - Mijn rechten tijdens het proces
4 - Mijn rechten na het proces
5 - Verkeersovertredingen
Links
Wet inzake de strafprocedure
Strafwet
Landelijke politie-instanties
Openbaar ministerie
Orde van advocaten van Letland
Letse rechtbanken
Laatste update: 15/06/2020
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (
) is onlangs gewijzigd.
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
1 – Juridisch advies inwinnen
Het is belangrijk om onafhankelijk juridisch advies in te winnen als u op enigerlei wijze betrokken bent bij een strafprocedure. In de informatiebladen kunt u
lezen wanneer en in welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. Hierin staat ook wat een advocaat voor u kan doen. In
dit informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten voor de advocaat worden gedekt als u niet kunt betalen.
Een advocaat vinden
Neem contact op met de
Letse orde van advocaten als u een advocaat nodig hebt. Zij hebben een
lijst met rechtskundig adviseurs die in Letland het
beroep van advocaat uitoefenen.
U kunt de instantie die met de rechtsvervolging is belast (onderzoeker/aanklager/rechtbank), meedelen dat u juridisch advies wilt inwinnen. Het maakt daarbij
niet uit of u in verzekering bent gesteld of niet. U ontvangt dan informatie over piketadvocaten of een piketadvocaat wordt op de hoogte gebracht van het feit
dat u juridisch advies nodig hebt. Hij/zij zal u dit advies verstrekken.
Het beste is dat u of uw familieleden afspraken maken met een advocaat die uw zaak zolang als nodig zal behandelen.
De kosten van een advocaat betalen
Advocaten moeten betaald worden en de cliënt en de advocaat komen schriftelijk het honorarium overeen. Als er geen overeenstemming wordt bereikt met
een advocaat, zal de staat u het benodigde juridische advies verschaffen. De kosten daarvoor worden betaald uit de overheidsbegroting.
Links
Wet inzake de strafprocedure

Wet inzake de orde van advocaten
Wet inzake van staatswege toegekende rechtsbijstand
Verordening inzake van staatswege toegekende rechtsbijstand
Orde van advocaten van Letland
Instantie voor rechtsbijstand
Laatste update: 15/06/2020
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (
) is onlangs gewijzigd.
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
2 – Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak door de rechtbank wordt behandeld
Uit welke fasen bestaat het strafrechtelijk onderzoek (opsporingsonderzoek)?
Het doel van het vooronderzoek is:
vast te stellen of er een misdrijf is gepleegd;
wie een strafbaar feit ten laste moet worden gelegd;
of het mogelijk is de zaak te seponeren, te sluiten of voor de rechter te brengen.
Het vooronderzoek bestaat uit twee fasen – onderzoek en vervolging.
Het onderzoek wordt verricht door verschillende politiediensten, waaronder de
staatspolitie, de
staatsveiligheidspolitie, de
financiële politie, de
militaire politie, de
dienst gevangeniswezen, de het
bureau voor corruptiepreventie en -bestrijding, de
grenswachtbrigade, douane-instanties,
kapiteins van schepen op volle zee en commandanten van militaire eenheden van het nationale leger die in het buitenland zijn gestationeerd. De dienst in
het rechtsgebied waar het misdrijf is gepleegd, voert het onderzoek uit. Ook het
openbaar ministerie kan een onderzoek verrichten.
De
vervolgingsinstanties voeren de gerechtelijke vervolging uit.
Mijn rechten tijdens het onderzoek
Klik op onderstaande links voor meer informatie over uw rechten tijdens het vooronderzoek van het strafproces.
Onderzoek (1)
Vervolging (2)
Bepaalde procedurele handelingen (3)
Onderzoek (1)
Het doel van het onderzoek
Het doel van een onderzoek is vast te stellen of er een misdrijf is gepleegd, wie een strafbaar feit ten laste moet worden gelegd en of de zaak kan worden
geseponeerd.
Een opsporingsambtenaar (gewoonlijk een politiefunctionaris) gaat uw zaak onderzoeken. Tijdens het onderzoek kunt u 48 uur worden vastgehouden en met
het oog op de veiligheid in verzekering worden gesteld.
Hoeveel tijd er beschikbaar is voor het onderzoek en de vervolging, hangt af van de ernst van het feit waarvan u wordt verdacht (van 6 tot 22 maanden met
mogelijke verlenging van nog eens 6 maanden). Als deze termijnen niet in acht worden genomen, moeten alle veiligheidsmaatregelen en beperkingen van
uw eigendomsrechten ongedaan worden gemaakt.
Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?
De politiefunctionaris die het onderzoek verricht, zal u vertellen wat er gebeurt.
Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?
U krijgt een tolk toegewezen; de politiefunctionaris of openbare aanklager zal daarvoor zorgen. De tolk zal alles vertalen wat van belang is – documenten,
wat door de opsporingsambtenaar en de advocaat wordt gezegd, en uw getuigenis.
Tijdens welke fase zal ik met een advocaat kunnen spreken?
Als u de lokale taal niet spreekt, hoeft u geen advocaat in de arm te nemen, maar het is wel aan te raden dat te doen, omdat u wellicht niet vertrouwd bent
met de plaatselijke situatie en wetten. U kunt zelf een advocaat kiezen of de opsporingsambtenaar verzoeken een piketadvocaat voor u aan te wijzen.
Als u wordt vastgehouden, wordt binnen 48 uur een advocaat verzocht u te vertegenwoordigen. Voor een buitenlandse advocaat die aan de gerechtelijke
procedure deelneemt, is het raadzaam daarbij met een lokale advocaat samen te werken.
Er zal zo spoedig mogelijk een tolk beschikbaar worden gesteld; zijn/haar aanwezigheid is nodig om u de situatie uit te leggen en bij het verhoor.
Wordt mij om informatie gevraagd? Moet ik informatie verstrekken?
U hebt het recht om informatie te verschaffen maar dat is geen verplichting. U hebt het recht om te zwijgen en dat kan niet tegen u worden gebruikt of
worden beschouwd als een weigering om aan het onderzoek mee te werken.
Wat gebeurt er als ik iets zeg dat nadelig is voor mijn zaak?
Uw bewijzen worden beoordeeld in samenhang met ander bewijsmateriaal in de zaak. U hoeft zichzelf niet te beschuldigen. U hebt het recht om elke
verklaring af te leggen die u nodig acht. U hebt het recht om niet te getuigen.
Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden?
Als u wordt vastgehouden, hebt u het recht om de opsporingsambtenaar te vragen uw naaste familie, andere familieleden, uw werkplek of onderwijsinstelling
enz. daarvan op de hoogte te brengen.
Mag ik een dokter raadplegen als dat nodig is?
Ja. Het onderzoek wordt verricht met inachtneming van de mensenrechten.
Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?
U hebt het recht om te verzoeken dat uw ambassade/consulaat wordt geïnformeerd.
Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?
U moet tijdens het onderzoek aanwezig zijn. De opsporingsambtenaar bepaalt of het mogelijk is via een videoverbinding of telefonische vergadering aan het
onderzoek deel te nemen.

Kan ik naar mijn eigen land worden teruggestuurd?
In de wet is een dergelijke eis niet voorzien, maar uitzetting uit de Republiek Letland vormt een mogelijke straf. Daarvoor is wel een rechterlijke uitspraak
nodig.
Word ik in verzekering gesteld of vrijgelaten?
De onderzoeksrechter neemt binnen 48 uur na uw aanhouding een besluit over uw detentie. U kunt in hechtenis worden gehouden als er een
gevangenisstraf wordt voorzien voor het misdrijf dat u hebt gepleegd en als geen andere veiligheidsmaatregel ervoor kan zorgen dat:
u zich niet aan het onderzoek, de gerechtelijke procedure of de tenuitvoerlegging van de uitspraak zult onttrekken;
u het verloop van het onderzoek niet zult belemmeren;
u geen ander misdrijf zult plegen.
De onderzoeksrechter zal u eerst horen voordat hij/zij het besluit over uw detentie neemt. U hebt het recht om documenten te overleggen waaruit kan
worden opgemaakt dat detentie niet redelijk zou zijn. Hierbij zullen een advocaat en een tolk aanwezig zijn.
Mag ik het land verlaten tijdens het onderzoek?
U mag het land verlaten met toestemming van de opsporingsambtenaar (gewoonlijk schriftelijk).
Zal ik worden gevraagd om vingerafdrukken, monsters van mijn DNA (zoals haar of speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen af te staan?
Klik op de link voor informatie over uw rechten.
Mag de politie mij fouilleren?
Klik op de link voor informatie over uw rechten.
Mogen mijn woning, bedrijfspand, auto en dergelijke worden doorzocht?
Klik op de link voor informatie over uw rechten.
Kan ik hoger beroep instellen?
U hebt het recht om bij de president van de rechtbank hoger beroep in te stellen tegen het besluit van de onderzoeksrechter. U hebt het recht om tegen
maatregelen van de opsporingsambtenaar en de openbare aanklager beroep in te stellen bij de toezichthoudende aanklager of een senior aanklager.
U hebt tien dagen de tijd om een klacht in te dienen tegen besluiten van de opsporingsambtenaar, de openbare aanklager of de onderzoeksrechter, maar u
kunt zich tijdens het gehele onderzoeksproces beklagen over de maatregelen die zij treffen.
U kunt de klacht indienen in een taal die u kent. De klacht moet binnen tien dagen na ontvangst worden beoordeeld. Als de klacht niet in de officiële taal is
geschreven, gaat deze termijn in vanaf de datum waarop de vertaling beschikbaar komt; u wordt daarvan op de hoogte gebracht.
Kan ik vóór het proces schuld bekennen aan alle of enkele beschuldigingen?
U hebt het recht om tijdens de fasen van onderzoek en vervolging schuld te bekennen aan alle of enkele beschuldigingen of één beschuldiging.
Als u schuld bekent, wordt dat als een verzachtende omstandigheid beschouwd die tot een minder zware straf of beëindiging van de strafrechtelijke
procedure kan leiden. Als u met de opsporingsambtenaar of openbare aanklager meewerkt, kan dat wellicht leiden tot minder strenge veiligheidsmaatregelen
of tot vrijlating.
Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?
De tenlastelegging tegen u kan worden gewijzigd als de openbare aanklager aanvullend bewijs heeft verkregen. De oorspronkelijke tenlastelegging tegen u
moet worden gewijzigd als deze onjuist blijkt te zijn. De openbare aanklager zal dan de vervolging op dit punt beëindigen. De nieuwe tenlastelegging zal u
worden meegedeeld.
Kan ik worden aangeklaagd voor een strafbaar feit waarvoor ik al in een andere lidstaat ben aangeklaagd?
Er kunnen beschuldigingen tegen u worden ingebracht maar u kunt niet berecht en veroordeeld worden als u reeds voor hetzelfde feit in een andere staat
bent berecht of vrijgesproken.
Krijg ik te horen wie er tegen mij getuigt?
U krijgt informatie over personen die tegen u getuigen. De openbare aanklager geeft u het dossier nadat het onderzoek van de zaak is afgerond en voordat
het dossier naar de rechtbank wordt gestuurd. U kunt dan kennis nemen van de getuigenverklaringen.
Zal ik worden geïnformeerd over ander bewijs dat tegen mij is verzameld?
U ontvangt het dossier, dat al het bewijsmateriaal bevat dat de openbare aanklager in de rechtbank tegen u zal gebruiken. De openbare aanklager geeft u
kopieën van het dossier.
Ik ben al eerder voor hetzelfde misdrijf in een andere lidstaat veroordeeld. Wat gebeurt er nu?
U kunt voor hetzelfde feit niet in Letland worden berecht. Het ne bis in idem-beginsel geldt voor alle EU-lidstaten.
Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?
Er zal naar uw strafblad worden geïnformeerd.
Vervolging (2)
Het doel van de vervolgingsfase
Het doel van de vervolging is vast te stellen of er sprake is van een strafbaar feit, te bepalen wie van dat feit moet worden beschuldigd en te bepalen of de
zaak kan worden geseponeerd of gesloten of voor de rechter kan worden gebracht. De
openbare aanklager werkt met u samen.
Hoeveel tijd er beschikbaar is voor het onderzoek en de vervolging, hangt af van de ernst van het feit waarvan u wordt verdacht (van 6 tot 22 maanden met
mogelijke verlenging van nog eens 6 maanden). Als deze termijnen niet in acht worden genomen, moeten alle veiligheidsmaatregelen en beperkingen van
eigendomsrechten ongedaan worden gemaakt.
Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?
De openbare aanklager die de onderzoeksmaatregelen uitvoert (waarschijnlijk dezelfde maatregelen als tijdens het onderzoek), zal u vertellen wat er gebeurt.
Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?
U krijgt een tolk toegewezen; de openbare aanklager zal daarvoor zorgen. De tolk zal alles vertalen wat van belang is – documenten, wat door de openbare
aanklager en de advocaat wordt gezegd, en uw bewijs.
Tijdens welke fase zal ik met een advocaat kunnen spreken?
Als u de lokale taal niet spreekt, is het raadzaam een advocaat in de arm te nemen omdat u wellicht niet vertrouwd bent met de plaatselijke situatie en
wetten. Voor een buitenlandse advocaat die aan de gerechtelijke procedure deelneemt, is het raadzaam daarbij met een lokale advocaat samen te werken.
U kunt zelf een advocaat kiezen of u kunt de openbare aanklager verzoeken een piketadvocaat voor u aan te wijzen.
Er zal zo spoedig mogelijk een tolk beschikbaar worden gesteld; zijn/haar aanwezigheid is nodig om u de situatie uit te leggen, bij het verhoor, enz.
Wordt mij om informatie gevraagd? Moet ik informatie verstrekken?
U hebt het recht om informatie te verschaffen maar dat is geen verplichting. U hebt het recht om te zwijgen en dat kan niet tegen u worden gebruikt of
worden beschouwd als een weigering om mee te werken.

Wat gebeurt er als ik iets zeg wat tegen mij kan worden gebruikt?
Uw bewijzen worden beoordeeld in samenhang met ander bewijsmateriaal in de zaak. U hoeft zichzelf niet te beschuldigen. U mag elke verklaring afleggen
die u nodig acht. U hebt het recht om niet te getuigen.
Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden?
Als u wordt vastgehouden, hebt u het recht om de openbare aanklager te vragen uw naaste familie, andere familieleden, uw werkplek of onderwijsinstelling
enz. daarvan op de hoogte te brengen.
Mag ik een dokter raadplegen als dat nodig is?
Ja. De strafrechtelijke vervolging vindt plaats met inachtneming van de mensenrechten.
Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?
U hebt het recht om te verzoeken dat uw ambassade/consulaat wordt geïnformeerd.
Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?
U moet tijdens de vervolgingsfase aanwezig zijn. De openbare aanklager bepaalt of het mogelijk is via een videoverbinding of telefonische vergadering aan
het onderzoek deel te nemen.
Kan ik naar mijn eigen land worden teruggestuurd?
In de wet is een dergelijke eis niet voorzien, maar een aanvullende straf is mogelijk, namelijk uitzetting uit de Republiek Letland. Daarvoor is wel een
rechterlijke uitspraak nodig.
Word ik in verzekering gesteld of vrijgelaten?
De onderzoeksrechter neemt een besluit over uw detentie. U kunt in hechtenis worden gehouden als een gevangenisstraf mogelijk is voor het misdrijf dat u
hebt gepleegd en als geen andere veiligheidsmaatregel ervoor kan zorgen dat u zich niet aan het onderzoek, de gerechtelijke procedure of de
tenuitvoerlegging van de uitspraak zult onttrekken, u het verloop van het onderzoek niet zult belemmeren of u geen ander misdrijf zult plegen.
De onderzoeksrechter zal u eerst horen voordat hij/zij een besluit over uw detentie neemt. U hebt het recht documenten te overleggen waaruit kan worden
opgemaakt dat detentie onredelijk zou zijn. Hierbij zullen een advocaat en een tolk aanwezig zijn.
Mag ik het land verlaten tijdens het onderzoek?
U mag het land verlaten met toestemming van de openbare aanklager (gewoonlijk schriftelijk).
Zal mij worden gevraagd om vingerafdrukken, monsters van mijn DNA (zoals haar of speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen af te staan?
Klik op de link voor informatie over uw rechten.
Mag de politie mij fouilleren?
Klik op de link voor informatie over uw rechten.
Mogen mijn woning, bedrijfspand, auto en dergelijke worden doorzocht?
Klik op de link voor informatie over uw rechten.
Kan ik hoger beroep instellen?
U hebt het recht om bij de president van de rechtbank hoger beroep in te stellen tegen het besluit van de onderzoeksrechter. U hebt het recht om tegen de
maatregelen van de openbare aanklager beroep in te stellen bij een senior aanklager.
U hebt tien dagen de tijd om een klacht in te dienen tegen de besluiten van de openbare aanklager of de onderzoeksrechter. Klachten over de maatregelen
van de openbare aanklager kunnen tijdens het gehele onderzoeksproces worden ingediend.
U kunt de klacht indienen in een taal die u kent. De klacht moet binnen tien dagen na ontvangst worden beoordeeld. Als de klacht niet in de officiële taal is
geschreven, gaat deze termijn in vanaf de datum waarop de vertaling beschikbaar komt; u wordt daarvan op de hoogte gebracht.
Kan ik vóór het proces schuld bekennen aan alle of enkele beschuldigingen?
U hebt het recht om tijdens de fasen van onderzoek en vervolging schuld te bekennen aan alle of enkele beschuldigingen of één beschuldiging.
Als u schuld bekent, wordt dat als een verzachtende omstandigheid beschouwd die tot een minder zware straf kan leiden. Als u met de
opsporingsambtenaar of openbare aanklager meewerkt, kan dat wellicht leiden tot minder strenge veiligheidsmaatregelen of vrijlating.
Als u schuld bekent, kan de strafrechtelijke procedure worden stopgezet. Mogelijke uitkomsten zijn:
voorwaardelijk ontslag van strafrechtelijke aansprakelijkheid;
de eis van de openbare aanklager om de toepasselijke straf op te leggen;
overeenstemming met de openbare aanklager over schuld bekennen en de toepasselijke straf, die vervolgens door de rechtbank wordt bekrachtigd, enz.
Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?
De tenlastelegging tegen u kan worden gewijzigd als de openbare aanklager aanvullend bewijs heeft verkregen. De tenlastelegging tegen u kan worden
gewijzigd als de openbare aanklager erkent dat deze niet juist blijkt te zijn. De openbare aanklager zal dan de vervolging voor dit deel van de tenlastelegging
beëindigen. De nieuwe tenlastelegging zal u worden meegedeeld.
Kan ik worden aangeklaagd voor een strafbaar feit waarvoor ik al in een andere lidstaat ben aangeklaagd?
Er kunnen beschuldigingen tegen u worden ingebracht maar u kunt niet berecht en veroordeeld worden als u reeds voor hetzelfde feit in een andere staat
bent berecht of vrijgesproken.
Krijg ik te horen wie er tegen mij getuigt?
U krijgt informatie over personen die tegen u getuigen. De openbare aanklager geeft u het dossier met de getuigenverklaringen nadat het onderzoek is
afgerond en voordat de zaak voor de rechter wordt gebracht.
Zal ik worden geïnformeerd over ander bewijs dat tegen mij is verzameld?
U ontvangt het dossier, dat al het bewijsmateriaal bevat dat de openbare aanklager in de rechtbank tegen u zal gebruiken. De openbare aanklager geeft u
kopieën van het dossier.
Ik ben al eerder voor hetzelfde misdrijf in een andere lidstaat veroordeeld. Wat gebeurt er nu?
U kunt voor hetzelfde feit niet in Letland worden berecht. Het ne bis in idem-beginsel geldt voor alle EU-lidstaten.
Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?
Ja, er zal naar uw strafblad worden geïnformeerd.
Bepaalde procedurele handelingen (3)
Zal ik worden gevraagd om vingerafdrukken, monsters van mijn DNA (zoals haar of speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen af te staan?
U kunt worden gevraagd om vingerafdrukken of monsters van uw DNA af te staan. Er kunnen ook monsters van andere lichaamsvloeistoffen worden
opgevraagd en afgenomen als dat nodig is voor het onderzoeken van een specifiek strafbaar feit.
U hebt het recht om kennis te nemen van een besluit over een onderzoek door een deskundige, voordat dit besluit voor uitvoering wordt doorgezonden, mits
het onderzoek op u betrekking heeft. U hebt het recht om vragen te stellen over het onderzoek door een deskundige, voordat het onderzoek plaatsvindt.

U bent verplicht om zich aan een onderzoek door een deskundige te onderwerpen. U bent verplicht om monsters te verstrekken voor een vergelijkend
onderzoek of deze te laten afnemen.
Als u vrijwillig monsters afstaat voor een vergelijkend onderzoek, wordt daar nota van genomen. U hebt het recht op inzage in de geregistreerde gegevens
en kunt vragen daaraan iets toe te voegen wat in uw ogen noodzakelijk is, voordat u uw handtekening eronder zet. Als u weigert monsters te laten afnemen
ten behoeve van vergelijkend onderzoek, worden dwangmaatregelen ingezet om deze te verkrijgen op basis van een besluit van de onderzoeksrechter.
Mag de politie mij fouilleren?
Uw lichaam kan visueel worden onderzocht als zich daarop sporen van criminele activiteit, specifieke merktekens of kenmerken, enz. bevinden Alleen een
persoon van hetzelfde geslacht / medisch specialist kan een visueel onderzoek op uw lichaam verrichten. Van het visuele onderzoek wordt een schriftelijk
verslag gemaakt en u hebt het recht dat verslag in te zien en daarop commentaar te leveren.
Uw lichaam kan worden onderzocht als er voorwerpen of documenten die voor het onderzoek van belang zijn, in uw kleren, eigendommen, lichaam of de
open holtes ervan verborgen zitten. Alleen een persoon van hetzelfde geslacht kan uw lichaam onderzoeken, in aanwezigheid van een medische
beroepskracht. Als u in hechtenis wordt gehouden, is er geen besluit nodig om een lichaamsonderzoek te verrichten. Een besluit om een lichaamsonderzoek
te verrichten is evenmin nodig als het onderzoek wordt verricht op het moment dat een vertrek of ruimte in uw aanwezigheid wordt doorzocht.
Mogen mijn woning, bedrijfspand, auto en dergelijke worden doorzocht?
Uw woning, bedrijfspand, auto en dergelijke mogen worden doorzocht. De onderzoeksrechter of de rechtbank besluit tot de doorzoeking, maar in dringende
gevallen is de beslissing van de opsporingsambtenaar na goedkeuring van de openbare aanklager voldoende.
U of een volwassen lid van uw familie heeft het recht om bij de doorzoeking aanwezig te zijn, met name als deze op uw officiële woon- of werkadres
plaatsvindt; dit geldt niet wanneer u bent aangehouden. Als u of een volwassen lid van uw familie niet bij de doorzoeking aanwezig kan zijn, moet een
vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap of beheerder van het pand/gebouw daarvoor worden uitgenodigd.
U hebt er recht op dat het besluit over de doorzoeking u vóór de daadwerkelijke doorzoeking wordt meegedeeld en de opsporingsambtenaar heeft de plicht
om u van het besluit op de hoogte te brengen. Alle voorwerpen die bij de doorzoeking worden gevonden en in beslag worden genomen, moeten aan u
worden getoond, geregistreerd en ingepakt en verzegeld, indien nodig.
U hebt het recht om te vragen dat de locatie waar de doorzoeking plaatsvindt, in de vorige staat wordt hersteld, als dat praktisch mogelijk is. U hebt het recht
om kennis te nemen van het verslag over de doorzoeking, opmerkingen te maken en te vragen dat deze opmerkingen in het verslag worden opgenomen.
Tijdens de doorzoeking hebt u recht op een advocaat en een tolk.
Links
Wet inzake de strafprocedure
Strafwet
Landelijke politie-instanties
Openbaar ministerie
Wet inzake het strafregister
Wet inzake detentieprocedures
Wet inzake gevangenisprocedures
Wet inzake de orde van advocaten
Laatste update: 15/06/2020
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (
) is onlangs gewijzigd.
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
3 – Mijn rechten tijdens het proces
Waar wordt het proces gevoerd?
De zaak wordt behandeld door een
districts-/stadsrechtbank of voor een zeer ernstig misdrijf door een
regionale rechtbank. De locatie hangt gewoonlijk
af van de plaats waar het misdrijf is gepleegd. U wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht.
De zaak wordt behandeld in een openbare rechtszitting, uitgezonderd wanneer het gaat om zedenmisdrijven, wanneer een staatsgeheim moet worden
beschermd, enz.
In het gerecht van eerste aanleg wordt de zaak door één rechter behandeld, maar de president van de rechtbank kan eisen dat een college van drie
beroepsrechters zich over de zaak buigt. De rechter of het college doet uitspraak in de zaak.
Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?
De openbare aanklager kan de tenlastelegging tijdens het proces verzwaren of afzwakken.
Als de openbare aanklager de tenlastelegging afzwakt, maar het feitelijke bewijs blijft onveranderd, wordt de nieuwe tenlastelegging in de notulen van het
proces opgenomen.
Als de tenlastelegging wordt afgezwakt en het feitelijke bewijs is veranderd of als de tenlastelegging wordt verzwaard terwijl het feitelijke bewijs niet is
veranderd, moet de nieuwe tenlastelegging in de notulen van het proces worden opgenomen. U kunt om schriftelijke publicatie daarvan verzoeken.
Als de openbare aanklager de tenlastelegging verzwaart omdat er nieuw feitelijk bewijs met betrekking tot het misdrijf is gevonden, kan de rechtbank een
onderbreking aankondigen; de openbare aanklager moet dan binnen een maand een nieuwe tenlastelegging aan de rechtbank overleggen.
Informatie over de nieuwe tenlastelegging wordt toegezonden aan u, uw advocaat, het slachtoffer en de vertegenwoordiger van het slachtoffer en de datum
van het proces wordt vastgesteld.
Wat gebeurt er als ik schuld beken aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?
Als de verweerder schuld bekent, kan dit betekenen dat een minder strenge straf wordt opgelegd. Dit geldt ook wanneer een schuldbekentenis wordt
afgelegd voor een deel van de tenlastelegging.
Als u schuld bekent voor alle delen van de tenlastelegging, kan de zaak worden behandeld zonder het bewijsmateriaal te onderzoeken en door uitsluitend
het bewijs te beoordelen dat betrekking heeft op u persoonlijk en in verband met compensatie in de vorm van schadevergoeding. In dit geval zijn er beperkte
mogelijkheden om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van de rechtbank.
Moet ik bij het proces aanwezig zijn?

Moet ik bij het proces aanwezig zijn?
U moet altijd bij de rechtszittingen aanwezig zijn totdat het vonnis wordt uitgesproken. U kunt vragen dat de zaak zonder u wordt behandeld, maar in dat
geval moet uw vertegenwoordiger aanwezig zijn.
Als u in een ander land bent / uw locatie onbekend is / u niet in staat bent het proces bij te wonen, kan de zaak bij verstek (d.w.z. zonder u) worden
behandeld.
U hebt niet het recht om vanuit een andere lidstaat via een videoverbinding aan het proces deel te nemen.
Krijg ik een tolk tijdens het proces?
De rechtbank zorgt voor een tolk.
Krijg ik een advocaat tijdens het proces?
U bepaalt zelf of u een advocaat nodig hebt. In de volgende gevallen is bijstand van een advocaat verplicht:
u bent minderjarig, handelingsonbekwaam of hebt leermoeilijkheden;
er is besloten tot dwangmaatregelen van medische aard;
u bent niet in staat uw procedurele rechten uit te oefenen vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking;
als u niet kunt lezen of schrijven of een laag niveau van onderwijs hebt gevolgd waardoor u uw procedurele rechten niet kunt uitoefenen;
er zijn besprekingen begonnen over een schikking met het openbaar ministerie;
de zaak wordt in uw afwezigheid behandeld.
In deze gevallen krijgt u een advocaat toegewezen. U kunt hem/haar afwijzen behalve wanneer dwangmaatregelen van medische aard worden toegepast. U
hebt het recht om een andere advocaat te vragen.
Mag ik spreken tijdens het proces?
U mag in de rechtbank een verklaring afleggen en uw standpunt verwoorden. U bent niet verplicht een verklaring af te leggen. Wanneer u niets zegt, kan dat
niet beschouwd worden als een weigering om met de rechtbank samen te werken. U hebt het recht om uw verklaring schriftelijk bij de rechtbank in te dienen;
de rechter zal deze dan voorlezen. U bent niet verplicht uzelf te beschuldigen, het is de taak van de openbare aanklager te bewijzen dat u schuldig bent.
U bent niet verplicht de waarheid te vertellen; er kan geen nieuwe zaak tegen u worden begonnen omdat u opzettelijk een valse verklaring hebt afgelegd of
omdat u hebt geweigerd een getuigenis af te leggen. In het vonnis kan met uw gedrag rekening worden gehouden, maar het kan niet als een verzwarende
omstandigheid worden gezien.
Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?
U kunt tijdens het proces nieuw bewijs inbrengen om uw alibi te ondersteunen, strafrechtelijke aansprakelijkheid uit te sluiten of schuld te verminderen en het
bewijsmateriaal van de openbare aanklager te betwisten.
U hebt het recht om vragen te stellen aan de getuigen en het slachtoffer, u hebt het recht om getuigen op te roepen, ook die al eerder zijn ondervraagd, om
documenten en fysieke of elektronische bewijzen over te leggen en om de rechtbank te verzoeken voorwerpen of documenten op te vragen.
U hebt het recht om tijdens het gehele proces bewijs in te brengen, totdat de rechtbank aankondigt dat het onderzoek ter terechtzitting is afgerond.
U hebt het recht om gebruik te maken van de diensten van een privédetective. De rechtbank beoordeelt al het bewijsmateriaal alvorens vonnis te wijzen.
De rechtbank neemt een besluit over het oproepen van uw getuigen na de mening te hebben gevraagd van andere procespartijen. Als uw verzoek wordt
afgewezen, kunt u het meerdere malen opnieuw indienen.
U en uw advocaat hebben het recht om alle getuigen in de zaak te ondervragen. Hun getuigenis wordt geanalyseerd in het verweer dat u of uw advocaat zal
voeren.
Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?
Er wordt rekening gehouden met straffen die u nog niet hebt uitgezeten. Veroordelingen die wegens verjaring uit het strafblad zijn verwijderd, kunnen worden
beschouwd als omstandigheden die uw persoonlijkheid kenmerken. Bij het vaststellen van de straf, zoals detentie, wordt met deze veroordelingen rekening
gehouden.
Informatie over uw strafblad wordt opgevraagd tijdens de fasen van
onderzoek en
vervolging; deze informatie kan tijdens het proces worden
overgelegd. De rechtbank houdt bij het vellen van zijn vonnis rekening met uw strafblad.
Op grond van de wet mag er contact worden gezocht met de bevoegde autoriteiten in een andere lidstaat en informatie worden opgevraagd over uw eerdere
veroordelingen daar.
Wat gebeurt er aan het eind van het proces?
De rechtbank besluit tot vrijlating of veroordeling of tot beëindiging van de strafrechtelijke procedure als de omstandigheden zodanig zijn dat het proces niet
moet worden voortgezet Dit kan gebeuren als er onvoldoende bewijs is om de tenlastelegging te rechtvaardigen of als de openbare aanklager besluit de
aanklacht te laten vallen.
Mogelijke straffen:
gevangenisstraf (van 3 maanden tot 15 jaar, en voor ernstige misdrijven tot 20 jaar/levenslang);
taakstraf (40-280 uur);
een boete (3-200 maal het maandelijkse minimumloon);
confiscatie van eigendommen (de eigendommen worden zonder compensatie in beslag genomen en door de staat in bewaring gehouden);
uitzetting uit Letland (bijkomende straf: inreisverbod van 3-10 jaar);
beperking van rechten (bijkomende straf: verbod op het drijven van (bepaalde soorten) handel, op bepaalde beroeps- of andersoortige activiteiten, op het
aanvaarden van bepaalde functies, op het verkrijgen van officiële vergunningen/licenties, gedurende 1-5 jaar);
voorwaardelijke straf (1-3 jaar).
Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?
Een persoon wordt via een besluit van de opsporingsambtenaar of openbare aanklager als slachtoffer erkend, als die persoon daarom schriftelijk heeft
verzocht. De rechtbank kan een persoon als slachtoffer erkennen totdat het onderzoek ter terechtzitting begint.
Het slachtoffer kan schadevergoeding aanvragen, bewijzen inbrengen, het verloop van de zaak beïnvloeden (verzoening met de verweerder, instemming
met een schikking van de aanklager betreffende het vonnis, enz.).
Het slachtoffer geeft tijdens het proces zijn/haar mening over het vonnis en de geëiste schadevergoeding. Het slachtoffer kan hoger beroep instellen tegen
het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg en tegen een uitspraak van het hof van beroep.
Links
Wet inzake de strafprocedure
Strafwet
Wet inzake het strafregister
Wet inzake detentieprocedures

Wet inzake de activiteiten van detectives
Letse rechtbanken
Laatste update: 15/06/2020
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (
) is onlangs gewijzigd.
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
4 – Mijn rechten na het proces
Kan ik hoger beroep instellen?
U hebt het recht om hoger beroep in te stellen tegen het
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg. Dat moet binnen tien dagen na de uitspraak
gebeuren. De rechtbank kan deze termijn verlengen tot twintig dagen.
Het beroep moet worden gericht aan een rechtbank die één niveau hoger is (het college voor strafzaken bij een
regionale rechtbank / de kamer voor
strafzaken bij het
hooggerechtshof), maar worden ingediend bij de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan.
Het is niet mogelijk afzonderlijk beroep in te stellen tegen de schriftelijke/mondelinge besluiten die tijdens een proces zijn genomen. Daartegen kan alleen
beroep worden ingesteld in combinatie met de uitspraak van de rechtbank.
U kunt een beroep indienen als u vindt dat de uitspraak van de rechtbank onjuist was - het vonnis was in uw ogen bijvoorbeeld te streng, uw gedrag werd
juridisch verkeerd geïnterpreteerd (toepassing van een onjuist artikel/deel van een artikel van de Strafwet), enz.
Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?
De tenuitvoerlegging van de uitspraak wordt bevroren als u beroep aantekent. Als u tijdens het hoger beroep in de gevangenis zit, begint de termijn van tien
of twintig dagen voor de indiening van het beroep op de dag dat de uitspraak aan u wordt betekend in een taal die u begrijpt.
Als u gezondheidsproblemen heeft of er zijn familieomstandigheden waardoor u zou moeten worden vrijgelaten, kunt u verzoeken om herziening van de
gronden voor de gevangenisstraf. De rechtbank is niet verplicht om een dergelijk verzoek in te willigen.
De rechtbank deelt u mee wanneer het beroep in behandeling wordt genomen. Daarvoor bestaat geen vaste termijn maar de rechtbank ziet er wel op toe dat
een zaak binnen een redelijke termijn opnieuw wordt beoordeeld.
U hebt het recht om in het beroep nieuw bewijs in te brengen. U moet daarbij toelichten waarom dit nieuwe bewijsmateriaal moet worden onderzocht en
waarom u dat bewijs niet aan de rechtbank van eerste aanleg hebt voorgelegd. U hebt het recht om te vragen dat het hof van beroep het bewijs onderzoekt,
als dat volgens u belangrijk is om het beroep te onderbouwen.
Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?
De volgende partijen worden uitgenodigd om de behandeling in hoger beroep bij te wonen: de openbare aanklager, alle personen die de uitspraak van de
rechtbank hebben aangevochten en advocaten of vertegenwoordigers van de verweerder. Een team van drie beroepsrechters beoordeelt uw beroep.
Tijdens de zitting wordt uitsluitend uw beroep beoordeeld, behalve wanneer het hof twijfels heeft over de bevindingen van de rechtbank van eerste aanleg.
In een beroepszaak kan het hof tot een van de volgende vijf uitspraken komen:
het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg blijft staan;
het vonnis wordt herroepen en er wordt een nieuwe uitspraak gedaan;
het vonnis wordt gedeeltelijk herroepen en voor dat deel wordt een nieuwe uitspraak gedaan;
het vonnis wordt herroepen en de zaak wordt gesloten;
het vonnis wordt geheel of gedeeltelijk herroepen en de zaak wordt terugverwezen naar het gerecht van eerste aanleg voor een nieuwe behandeling.
Wat gebeurt er als het hoger beroep tegen een veroordeling slaagt dan wel niet slaagt?
Als uw beroep gegrond wordt verklaard en niemand anders (de aanklager of het slachtoffer) betwist de uitspraak van het hof via de cassatieprocedure, dan
krijgt de uitspraak van het hof van beroep rechtskracht.
Als uw beroep niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u de uitspraak van het hof van beroep via de cassatieprocedure aanvechten bij de
Afdeling
strafzaken van de Senaat van het Hooggerechtshof. Een cassatieberoep moet worden ingediend binnen tien dagen nadat de uitspraak van het hof
beschikbaar is gekomen. Het hof kan deze termijn verlengen tot twintig dagen.
U hebt recht op schadevergoeding als u wordt vrijgesproken of als de zaak op juridische gronden wordt gesloten.
Als uw beroep slaagt, wordt uw veroordeling geregistreerd in het
Informatiecentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Letland.
Er worden zeer strenge eisen gesteld aan de instelling van een cassatieberoep – u moet aantonen dat de Strafwet of de Wet inzake de strafrechtelijke
procedure substantieel is geschonden.
In bepaalde gevallen hebt u het recht om heropening van het strafproces te verzoeken als er na de tenuitvoerlegging van de uitspraak nieuwe
omstandigheden aan het licht komen. Er bestaan geen termijnen voor een dergelijke herziening.
In bepaalde gevallen (als er een aanzienlijke schending van de Strafwet / Wet inzake de strafrechtelijke procedure heeft plaatsgevonden) kan uw advocaat,
ook al hebt u geen cassatieberoep ingesteld, een verzoek indienen om de uitspraak met rechtskracht te herzien. Er bestaan geen termijnen voor het
indienen van een dergelijk verzoek.
Een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg krijgt rechtskracht en wordt definitief als het niet via een beroeps- of cassatieprocedure wordt aangevochten.
De uitspraak van het hof van beroep krijgt rechtskracht en wordt definitief als het niet via een cassatieprocedure wordt aangevochten. Het arrest van het hof
van cassatie krijgt rechtskracht en wordt definitief op de dag dat de zaak wordt herzien.
Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?
Als u tot een gevangenisstraf bent veroordeeld, kunt u na het proces naar uw eigen land worden teruggestuurd wanneer de bevoegde autoriteit in uw land
om uw uitlevering heeft gevraagd en het
openbaar ministerie van Letland daarmee heeft ingestemd of omgekeerd (het openbaar ministerie heeft uw land
gevraagd om u uw straf daar te laten uitzitten). Overbrenging naar uw lidstaat vindt niet automatisch plaats.
De voorwaarden voor overbrenging luiden als volgt:
u moet burger zijn van het land waar u de straf zult uitzitten;
de uitspraak van de rechtbank moet rechtskracht hebben;
uw straf moet ten minste nog zes maanden duren;
het misdrijf moet ook een strafbaar feit zijn in uw land;

u hebt de wens uitgesproken de straf in uw land uit te zitten / u hebt met de overbrenging ingestemd.
Het gevangenisbestuur informeert u over uw recht om binnen tien dagen na ontvangst van het bevel tot tenuitvoerlegging van de uitspraak om overbrenging
te verzoeken. U moet uw verzoek schriftelijk bij het openbaar ministerie van Letland indienen.
Als u de straf niet in uw land wilt uitzitten of als u het niet eens bent met een verzoek van die strekking van de autoriteiten van uw land, moet u een
schriftelijke weigering bij het openbaar ministerie van Letland indienen. Het overbrengingsverzoek moet binnen tien dagen worden beoordeeld.
Informatie over de tenlastelegging/veroordeling
Informatie over uw veroordeling in Letland wordt zonder uw toestemming bewaard in de actieve gegevensbank van het Register van het
Informatiecentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Letland totdat de veroordeling verjaard is of wordt vernietigd. Als u een administratieve
straf hebt ontvangen, blijft deze geregistreerd tot een jaar nadat de straf is ondergaan. Vervolgens wordt de vermelding verplaatst naar het archief van het
Register. Er zijn geen mogelijkheden om dit aan te vechten.
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5 - Verkeersovertredingen
Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?
Als u de maximumsnelheid (50 km per uur binnen de bebouwde kom en 90 km per uur daarbuiten) tot 20 km per uur overschrijdt, kan een
politiefunctionaris u een waarschuwing geven of een boete van LVL 5 opleggen.
Als u de maximumsnelheid met 21-30 km per uur hebt overschreden, kan een politieagent u een waarschuwing geven of een boete van LVL 20 opleggen.
De boete wordt hoger naarmate u de maximumsnelheid meer overschrijdt en kan oplopen tot LVL 300. Daarbij kan uw rijbewijs voor drie tot zes maanden
worden ingetrokken.
Als u hebt geparkeerd op een plek waar dat niet mag, kan een politieagent een boete van LVL 20 opleggen.
Als u tijdens het rijden geen rijbewijs, autoregistratiedocumenten of keuringsbewijs, enz. bij u hebt, kan een politieagent u een waarschuwing geven of een
boete van LVL 2 opleggen.
Als u overdag zonder licht rijdt, kan een politieagent u een waarschuwing geven of een boete van LVL 5 opleggen. Voor dezelfde overtreding kan een
politieagent wanneer het donker is of er sprake is van slecht zicht, een boete van LVL 30 opleggen.
Als u of uw passagier tijdens het rijden geen veiligheidsgordel dragen, kan een politieagent u een waarschuwing geven of een boete van LVL 20 opleggen.
Een politieagent maakt proces-verbaal op van de overtreding en kan ter plekke de straf bepalen. U kunt binnen één maand na kennisgeving van dat besluit,
bij een hogere instantie beroep tegen de straf aantekenen. De beschikking die daaruit voortvloeit, kunt u aanvechten bij de
administratieve
districtsrechtbank. Het beroepschrift moet binnen een maand worden ingediend.
De gemeentelijke politie houdt zich bezig met overtredingen door voetgangers. U kunt een boete van LVL 5-20 krijgen. U kunt het besluit binnen een maand
bij de administratieve districtsrechtbank betwisten.
Als u onder invloed hebt gereden met een alcoholgehalte van 0,2 – 0,5 ‰ en minder dan twee jaar in het bezit bent van een rijbewijs, legt een politieagent,
districtsrechtbank of gemeentelijke rechtbank u een boete op van LVL 100-200. Ook wordt uw rijbewijs voor drie maanden ingetrokken. U kunt het besluit
binnen een maand bij een hogere instantie aanvechten en vervolgens bij de administratieve districtsrechtbank (in geval van een boete die een politieagent
heeft opgelegd) of de
regionale rechtbank (in geval van een boete die door een rechter is opgelegd).
Komen deze misdrijven op mijn strafblad te staan?
Administratieve straffen komen op uw strafblad te staan. Informatie over deze straffen wordt zonder uw toestemming opgeslagen in de actieve
gegevensbank van het Register van het
Informatiecentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Letland gedurende tot een jaar nadat deze zijn
uitgevoerd, maar vervolgens wordt de vermelding verplaatst naar het archief van het Register.
Links
Wegverkeerswet
Wetboek inzake administratieve overtredingen
Wet inzake de bestuursrechtelijke procedure
Politiewet
Wet inzake het strafregister
Staatspolitie
Directie veiligheid wegverkeer
Laatste update: 15/06/2020
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

