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Drepturile inculpatilor în procedurile penale - Luxemburg
Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Aceste fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de comiterea unei infracțiuni în
fața unei instanțe.
Pentru informații privind infracțiuni minore, cum ar fi infracțiunile rutiere, care se pedepsesc în mod normal cu o sancțiune fixă, cum
ar fi o amendă, a se vedea fișa 5.
În cazul în care sunteți o victimă a unei infracțiuni, veți găsi informații complete cu privire la drepturile dumneavoastră aici.
Rezumatul procedurilor penale
Mai jos este prezentat un rezumat al etapelor procedurii penale
Procedura începe cu denunțarea unei infracțiuni, a unei plângeri de către o victimă sau a unei infracțiuni ori a unei infracțiuni
de către poliție.
Procurorul dispune o investigație preliminară.
poliția pune la îndoială suspecții și le poate reține pentru o perioadă maximă de 24 ore.
în cazul în care procurorul numește un judecător de instrucție, acesta decide cu privire la acuzația dumneavoastră, și anume
persoana acuzată că a comis o infracțiune, și atunci ridică problema dacă ați săvârșit sau nu o infracțiune.
judecătorul poate să vă aresteze de către poliție și îi poate pune în închisoare: aveți dreptul să solicitați eliberarea provizorie
din camera instanței districtuale
judecătorul de instrucție investighează cazul și împotriva
în cazul în care judecătorul de instrucție s-a încheiat, judecătorul de instrucție predă procurorului cu privire la dosar, care
propune că nu este necesar să se procedeze în continuare (încetarea urmăririi penale fără acțiuni ulterioare) sau trimiterea
dumneavoastră la o instanță judecătorească pentru a fi judecată. Aveți dreptul de a introduce o acțiune împotriva sesizării
veți apărea la ședința de judecată în cauze penale.
o hotărâre este judecată de dumneavoastră sau o condamnați
aveți dreptul de a introduce o cale de atac și de a fi rejudecat de către Curtea de Apel.
Veți găsi detaliile tuturor acestor etape ale procedurii și drepturile dumneavoastră în fișele informative. Aceste informații nu ar
trebui să înlocuiască consultarea unui avocat și ar trebui utilizate numai cu titlu orientativ.
Rolul Comisiei Europene
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că Comisia Europeană nu are niciun rol în procedurile penale în statele membre și nu vă poate
ajuta în cazul în care doriți să depuneți o plângere. Aceste fișe informative ne transmit modul în care puteți depune o plângere și
cui îi puteți adresa.
Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie.
1 — Consultarea unui avocat
2 — Drepturile mele pe parcursul anchetei
Interogare/investigare preliminară a poliției
Arestare (inclusiv mandatul european de arestare)

Interogarea judecătorului de instrucție și reținerea
Audierea Camerei Consiliului pentru luarea deciziei privind acordarea liberului de vamă
Anchetarea cazului de către procurorul general/judecătorul de instrucție și dreptul la apărare
Procedura de încetare a investigației și sesizarea Tribunalului de Primă Instanță
3 — Drepturile mele pe parcursul procesului
4 — Drepturile de care dispun după proces
5 — Încălcări ale Codului rutier și alte infracțiuni minore
Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă
nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.
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