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Δικαιωματα των κατηγορουμενων σε ποινικη διαδικασια - Λουξεµβούργο
Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Τα παρόντα ενημερωτικά δελτία εξηγούν τι συμβαίνει όταν ένα πρόσωπο είναι ύποπτο ή κατηγορείται για αδίκημα το οποίο
αντιμετωπίστηκε από δίκη ενώπιον δικαστηρίου.
Για πληροφορίες σχετικά με ήσσονος σημασίας αδικήματα, όπως τροχαίες παραβάσεις που τιμωρούνται κανονικά με πάγια ποινή,
όπως πρόστιμο, βλ. δελτίο 5.
Αν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, θα βρείτε εδώ πλήρη στοιχεία για τα δικαιώματά σας.
Περίληψη της ποινικής διαδικασίας
Ακολουθεί μια σύνοψη των συνήθων σταδίων της ποινικής διαδικασίας
Η διαδικασία ξεκινά με την καταγγελία αξιόποινης πράξης, την καταγγελία θύματος ή αξιόποινης πράξης από την αστυνομία.
Η προκαταρκτική εξέταση διατάσσεται από τον εισαγγελέα.
η αστυνομία θέτει υπό αμφισβήτηση τους υπόπτους και μπορεί να τους θέσει υπό κράτηση για μέγιστη περίοδο 24 ωρών.
εάν ο εισαγγελέας διορίσει ανακριτή, αποφασίσει σχετικά με το αίτημά σας, δηλαδή επισήμως κατηγορείται για τη διάπραξη
αδικήματος, και στη συνέχεια θέτει το ερώτημα κατά πόσον έχετε διαπράξει αδίκημα ή όχι.
ο δικαστής μπορεί να σας συλλάβει από την αστυνομία και να σας θέσει στη φυλακή: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε
προσωρινή αποφυλάκιση από το τμήμα του πρωτοδικείου
ο ανακριτής διερευνά την υπόθεση υπέρ και κατά
όταν ολοκληρωθεί, ο ανακριτής παραδίδει τον φάκελο στον εισαγγελέα, ο οποίος προτείνει να μην υπάρχει ανάγκη κίνησης
(περάτωση της ποινικής δίωξης χωρίς περαιτέρω ενέργειες) ή παραπομπή σας σε δικαστήριο για τη διεξαγωγή δίκης. Έχετε
το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή κατά της παραπομπής
θα εμφανιστεί στην ακροαματική διαδικασία σε ποινικές υποθέσεις.
η δικαστική απόφαση σας καταδικάζει ή την καταδικάζουν
έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε έφεση και να επανεξεταστεί από το Εφετείο
Θα βρείτε λεπτομέρειες για όλα αυτά τα στάδια της διαδικασίας και για τα δικαιώματά σας στα ενημερωτικά δελτία. Οι πληροφορίες
αυτές δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν τη διαβούλευση με δικηγόρο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για καθοδήγηση.
Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Σημειωτέον ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κανένα ρόλο σε ποινικές διαδικασίες στα κράτη μέλη και δεν μπορεί να σας
βοηθήσει σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία. Τα παρόντα ενημερωτικά δελτία μας εξηγούν με ποιον τρόπο
μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία και σε ποιον.
Κάντε κλικ στους ακόλουθους συνδέσμους για τις πληροφορίες που χρειάζεστε
1 — Διαβούλευση με δικηγόρο
2 — Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της έρευνας
Ανάκριση/προκαταρκτική αστυνομική έρευνα
Σύλληψη (συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης)

Ανάκριση από τον ανακριτή και κράτηση
Ακρόαση του πενταμελούς τμήματος του Συμβουλίου
Διερεύνηση της υπόθεσης από τον Γενικό Εισαγγελέα/ανακριτή και δικαιώματα υπεράσπισης
Διαδικασία τερματισμού της έρευνας και παραπομπής στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
3 — Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης
4 — Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη
5 — Παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και άλλα αδικήματα ήσσονος σημασίας
Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της
μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.
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