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Vádlottak (büntetőeljárás)

Czech

Czech Republic
Csehország alkotmánya értelmében büntetést csak a jognak megfelelően és az irányadó jogszabályokban megállapított módon lehet kiszabni önre. Ezek a
jogszabályok a büntető törvénykönyv , a fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatásról szóló törvény és a büntetőeljárási törvény, amelyek szabályozzák a
büntetőeljárásokat, ideértve az ön jogainak gyakorlására és érvényesítésére vonatkozó speciális feltételeket is. Ezek az ismertetők arról adnak tájékoztatást,
mi történik olyankor, ha valakit bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak vagy vádolnak meg. Az általában rögzített büntetéssel, például bírsággal sújtott
kisebb közúti közlekedési szabályszegésekkel kapcsolatos információkat az 5. ismertetőben talál. Amennyiben ön bűncselekmény sértettje, jogairól itt
kaphat teljes körű tájékoztatást.
A büntetőeljárás összefoglalása
A következőkben a büntetőeljárás állandó szakaszait foglaljuk össze.
1.
Előkészítő eljárás
Az előkészítő eljárás a bűnügyi eljárás első szakasza. Két részből áll:
a bűnügyi eljárásért felelős hatóságoknak a büntetőeljárás kezdete előtti eljárásai, amelyet vizsgálati szakasznak hívnak; és
a nyomozati szakasz, a büntetőeljárás kezdetétől a vádemelésig vagy az eljárás más módon történő lezárásáig tartó része (lásd a 2. ismertetőt)
#Podstránka_2.
2.
Előzetes egyeztetés a vádról
Az előzetes megbeszélés során a bíróság megvizsgálja, hogy az ügyet az előkészítő eljárás során megfelelően feltárták-e, és hogy a vád megfelelő alapot
nyújt-e a további eljárásokhoz. Eldönti azt is, hogy rendelkezik-e a bíróság hatáskörrel és illetékességgel az ügy eldöntéséhez.
3.
A tárgyalási szakasz
Ez a büntetőeljárás legfontosabb része. A tárgyalási szakasz során megvizsgálják a bizonyítékokat és döntést hoznak az ügyben. A büntetőeljárás e
szakaszában kikérdezik a terhelt(ek)et, a tanú(ka)t és a sértett(ek)et a bíróságon. A tárgyalás nyilvános, szóbeli és cseh nyelven folyik. Ha ön nem beszél
csehül, joga van tolmácsot igénybe venni.
4.
Fellebbezési eljárások
A terhelt, a családja, az ügyvédje, az ügyész és a sértett fél jogosult 8 napon belül fellebbezni. Ha fellebbezést nyújtanak be, a másodfokú bíróság
felülvizsgálja az elsőfokú bíróság határozatát.
Az Európai Bizottság szerepe
Vegye figyelembe, hogy az Európai Bizottságnak nincs szerepe a tagállamokbeli büntetőeljárásokban, és panasz esetén nem segíthet önnek. Az alábbi
ismertetőkben talál információkat arról, hogy panasz esetén mit kell tennie és kihez fordulhat.
A keresett információkért kattintson az alábbi hivatkozásokra:
1. Jogi tanácsadás igénybevétele
2. Jogaim bűncselekmény miatt folytatott nyomozás során és mielőtt az ügy bírósághoz kerül
Vizsgálat
Nyomozás
Előzetes letartóztatás
Döntés az előkészítő eljárásban, vádemelés
Rövidített előkészítő eljárás
3. Jogaim a tárgyalási szakasz során
Bírósági tárgyalás
Büntetések; a sértett jogai
4. Jogaim a bíróság határozatának meghozatala után
5. Közlekedési és egyéb kisebb szabályszegések
Kapcsolódó linkek
Cseh Igazságügyi Minisztérium
Cseh Belügyminisztérium
Cseh Ügyvédi Kamara
Emberi jogi információk
Jogi információk mindenkinek
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E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

