Luxembourg

3. Jogaim az eljárás során
Please note that the original language version of this page
has been amended recently. The language version you
are now viewing is currently being prepared by our translators.

Milyen hatáskörrel rendelkeznek az egyes bíróságok?
A büntetendő cselekményeknek három fajtája létezik, mindegyiket másik bíróság tárgyalja:
kihágás = a rendőrbíróság előtt (egy bíró);
vétség = a körzeti bíróság büntetőtanácsa előtt (három bíró, kivéve a közlekedési szabályszegések esetét, mert ebben az
esetben egy bíró);
bűntett = a körzeti bíróság büntetőtanácsa előtt (három bíró) tárgyalják.
A bíróság zárt tárgyalást rendelhet el az ügyben, például ha a sértett gyermek.

Milyen mértékben változtathatók meg a vádak az eljárás során?
Az alapelv az, hogy a megadott jogi minősítés ideiglenes, és az ügyet tárgyaló bíróságnak nem kell fenntartania.
Ahhoz, hogy megváltoztassák a vádakat, az ügy alapjául szolgáló tényeknek ugyanazoknak kell lenniük.

Mi történik, ha az eljárás során bűnösnek vallom magam egyes vádpontokban vagy minden vádpontban?
Nem vallhatja magát bűnösnek, de beismerheti büntetendő cselekmény elkövetését. A bíró figyelmen kívül hagyhatja az olyan
beismerést, amelyet gyanúsnak vél. A beismerés azonban enyhítő körülménynek számíthat.

Milyen jogai vannak az eljárás során?
Jelen kell lennem a tárgyaláson? Sor kerülhet a tárgyalásra a távollétemben?
Meg kell jelennie a bíróságon, hacsak – például orvosi igazolással – nem igazolja távollétét. Ebben az esetben a tárgyalás
elhalasztható. Az ügyvédjét is utasíthatja arra, hogy képviselje önt, kivéve ha a bíróság megköveteli, hogy ön legyen jelen.
Bűntettek esetében személyesen kell megjelennie.
Ha más tagállamban élek, részt vehetek a tárgyaláson videokapcsolat útján is? El kell fogadnom ezt a lehetőséget?
A jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy más tagállamban élő személy videokapcsolat útján vehessen részt a tárgyaláson.
Végig jelen kell lennem a teljes tárgyalási szakaszban?
Igen, mivel a bíró bármikor dönthet úgy, hogy kérdéseket kíván feltenni önnek.
Biztosítanak tolmácsot, ha nem értem a bíróság nyelvét?
Az a jog, hogy ingyenesen igénybe vehető tolmács segítse önt, ha nem érti vagy nem beszéli a meghallgatáson használt nyelvet,
az emberi jogok európai egyezménye által garantált alapjog. Az akta részét képező iratokat azonban nem fordítják le.
Szükségem van ügyvédre? Fogadhatok ügyvédet? Lecserélhetem az ügyvédemet?
Joga van ahhoz, hogy önmagát védje vagy választása szerinti védőügyvéd segítségét vegye igénybe, ha pedig nem engedheti
meg magának, hogy védőügyvédet fogadjon, akkor ahhoz, hogy kirendelt védő segítse (költségmentesség). Bármikor lecserélheti
az ügyvédet.

Felszólalhatok a tárgyaláson? Kötelező felszólalnom a tárgyaláson? Van hallgatáshoz való jogom, hogy ne kelljen önmagam ellen
vallani?
Joga van ahhoz, hogy minden váddal kapcsolatban felszólaljon. Joga van ahhoz is, hogy hallgasson az ön elleni vádakkal
kapcsolatban.
Mi a következménye annak, ha nem mondok igazat az eljárás során?
Ha nem mond igazat az eljárás során, súlyosabb büntetést kockáztat.
Megtámadhatom az ellenem benyújtott bizonyítékokat? Hogyan és miért tehetem meg ezt?
Bármilyen módon megtámadhatja az ön ellen benyújtott bizonyítékokat, például tanúk, iratok, érvek vagy szakértők útján.
Milyen fajta bizonyítékot nyújthatok be a védelmemben?
A bíróságnak minden fajta bizonyítékot figyelembe kell vennie.
Milyen feltételekkel nyújthatok be bizonyítékot?
Bizonyítékot két feltétellel lehet benyújtani: megfelelő módon került bele az ügy aktájába, és a feleknek volt lehetőségük nyilvános
meghallgatáson egyeztetni róla.
Igénybe vehetek magánnyomozót, hogy mellettem szóló bizonyítékokat gyűjtsön? Elfogadható az ilyen bizonyíték?
Nem tilos magánnyomozót igénybe venni bizonyítékok megszerzéséhez, de a magánnyomozónak teljes mértékben jogszerűen
kell eljárnia.
Én vagy az ügyvédem tehetünk fel kérdéseket más tanúknak az ügyben? Megkérdőjelezhetjük, amit mondanak?
A tanúk kikérdezésének joga egyike az európai emberi jogi egyezmény 6. cikkének (3) bekezdésében meghatározott, védelemmel
kapcsolatos jogoknak. A védelem hívhat saját maga mellett szóló tanúkat, és ugyanúgy kikérdezheti őket, mint az ön ellen valló
tanúkat.
Figyelembe veszik a büntetett előéletemre vonatkozó adatokat?
A büntetett előéletére vonatkozó adatok között szereplő esetleges korábbi elmarasztaló ítéleteket a bíróság megkapja a tárgyalás
során.
Figyelembe veszik a más tagállamban született korábbi elmarasztaló ítéleteket?
A visszaesés szempontjából nem. A büntetés felfüggesztésének feltételei szempontjából igen.

Milyen lehetséges kimenetelei lehetnek az eljárásnak?
Önt teljes mértékben vagy részlegesen is felmenthetik, de bűnösnek is nyilváníthatják. A büntetés attól függ, milyen büntetendő
cselekményben bűnös.
A bűntettek szankciói:
életfogytig tartó vagy 5 és 30 év közötti időtartamra szóló szabadságvesztés;
legalább 251 EUR összegű pénzbüntetés;
speciális elkobzás;
címtől, fokozattól, tisztségtől, munkától és közhivataltól való megfosztás;
bizonyos polgári és politikai jogok megvonása;
üzlet vagy létesítmény bezárása;
a bűnösséget kimondó határozatnak vagy kivonatának a bűnös fél költségén történő közzététele vagy kifüggesztése;
bizonyos szakmai tevékenységek végzésétől való eltiltás.
A vétségek szankciói:
(8 naptól 5 évig terjedő) szabadságvesztés;
legalább 251 EUR összegű pénzbüntetés;

speciális elkobzás;
bizonyos polgári és politikai jogok megvonása;
üzlet vagy létesítmény bezárása;
a bűnösséget kimondó határozat közzététele vagy kifüggesztése;
bizonyos szakmai tevékenységek végzésétől való eltiltás;
bizonyos járművek vezetésétől való eltiltás;
ha a szabadságvesztés kevesebb mint 6 hónapra szól, a bírónak lehetősége van arra, hogy 40-től 240 óráig terjedő
közmunkára változtassa meg.
A kihágások szankciói:
25 és 250 EUR közötti pénzbüntetés, kivéve ha a jog más összeget határoz meg;
speciális elkobzás;
bizonyos járművek vezetésétől való eltiltás.

Ha szabadságvesztést szabnak ki önre, milyen lehetőségei vannak annak letöltésére?
Luxemburgban az államügyész dönti el, bírói részvétel nélkül, hogy hogyan kell letölteni a szabadságvesztéseket.
Különféle lehetőségek vannak:
A büntetés részletekben való letöltése
A büntetés részletekben való letöltése lehetővé teszi a veszélyt nem jelentő rab számára, hogy megállapodás szerinti
szakaszokban töltse le a büntetését.
Részleges fogva tartás
Ez a rendszer lehetővé teszi a rab számára, hogy a büntetés-végrehajtási intézeten kívül végezze a szakmai tevékenységét, vagy
folytassa az oktatást vagy képzést.
Feltételes szabadlábra helyezés
Ez lehetővé teszi a rab számára, hogy a büntetés felénél szabadon bocsássák.
Kimenő
A kimenő a büntetés-végrehajtási intézmény elhagyására vonatkozó engedély, amely a nap egy részére, vagy huszonnégy órás
időtartamokra szól, és beleszámít a büntetésbe.
Felfüggesztett büntetés
Feltételes vagy állandó szabadlábra helyezés céljából felfüggesztett büntetés engedélyezhető azoknak a raboknak, akiknek a
korábban engedélyezett kimenő során tanúsított magatartását jónak értékelték.
Elektronikus karkötő
Még egyetlen jogszabály sem szabályozza a használatát.

Milyen szerepe van a sértettnek a tárgyalás során?
A sértett kihallgatható tanúként, de indíthat polgári pert is, azaz igényelhet kártérítést. A sértett észrevételt tehet a szóban forgó
bűncselekménnyel és annak következményeivel kapcsolatban, emellett fellebbezhet az ítéletek ellen, de csak a saját polgári
érdekeihez kapcsolódóan.
Kapcsolódó linkek

A bíróságok szervezeti felépítése
Büntető törvénykönyv
Büntetőeljárási törvénykönyv

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.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült
Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még
nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.
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