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Intitulé

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van ter uitvoering van artikel 599 van het Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1996 no. 75)

Citeertitel: Landsbesluit instemming overbrenging gevonniste personen
Vindplaats : AB 1997 no. 41
Wijzigingen: Geen
====================================================================
Artikel 1
De veroordeelde te wiens aanzien gegronde redenen bestaan voor de
verwachting dat hij in aanmerking komt om naar een vreemde staat te
worden overgebracht teneinde aldaar een hem bij een Arubaanse rechterlijke beslissing opgelegde, tot vrijheidsbeneming strekkende sanctie
te ondergaan of verder te ondergaan, wordt, alvorens een beslissing
tot overdracht van de tenuitvoerlegging van die sanctie wordt genomen,
in de gelegenheid gesteld te verklaren met die overdracht in te stemmen.
Artikel 2
1. De in artikel 1 bedoelde verklaring wordt, op schriftelijke
vordering van de procureur-generaal, afgelegd ten overstaan van een
rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken.
2. De veroordeelde kan zich bij het afleggen van de verklaring
doen bijstaan door een advocaat. Zo nodig, wordt de veroordeelde hierop gewezen door de rechter-commissaris.
Artikel 3
1. Een consulair vertegenwoordiger van de vreemde staat, bedoeld
in artikel 1, wordt door de rechter-commissaris in de gelegenheid gesteld bij het afleggen van de verklaring door de veroordeelde tegenwoordig te zijn.
2. De rechter-commissaris kan toestaan dat ook andere vertegenwoordigers van de in het eerste lid bedoelde staat bij het afleggen
van de verklaring tegenwoordig zijn.
Artikel 4
De veroordeelde wordt, alvorens hij de verklaring aflegt, door de
rechter-commissaris op de mogelijke gevolgen daarvan opmerkzaam gemaakt.
Artikel 5
1. Een door de veroordeelde afgelegde verklaring geldt voor maximaal vier maanden.
2. Indien de overbrenging van de veroordeelde binnen vier maanden
na het tijdstip waarop de verklaring is afgelegd, nog niet heeft
plaatsgevonden, wordt hij opnieuw in de gelegenheid gesteld een verklaring af te leggen. Het eerste lid, alsmede de artikelen 2 tot en
met 4 zijn van toepassing.
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Artikel 6
1. Indien de veroordeelde wegens een gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke storing van zijn geestvermogens door de rechter-commissaris
niet in staat wordt geacht tot een redelijke belangenafweging ter zake, wordt zijn wettelijk vertegenwoordiger in de gelegenheid gesteld
de verklaring voor hem af te leggen.
2. Is een vertegenwoordiger als bedoeld in het eerste lid, afwezig dan wel niet bereid of in staat binnen een door de rechtercommissaris te bepalen redelijke termijn te verschijnen, dan kan de
verklaring in diens plaats door de advocaat van de veroordeelde worden
afgelegd.
Artikel 7
1. Indien de veroordeelde minderjarig is en de leeftijd van eenentwintig jaren nog niet heeft bereikt, wordt degene die het wettelijk
gezag over hem uitoefent, in de gelegenheid gesteld de verklaring voor
hem af te leggen.
2. Artikel 6, tweede lid, is van toepassing.
Artikel 8
1. Van het afleggen van de verklaring voor de rechter-commissaris
wordt proces-verbaal opgemaakt.
2. De rechter-commissaris zendt het proces-verbaal onverwijld aan
de procureur-generaal.
Artikel 9
1. Dit landsbesluit treedt in werking op het tijdstip van inwerkingtreding van het Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1996 no.
75).
2. Het kan worden aangehaald als het Landsbesluit instemming
overbrenging gevonniste personen.
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