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Drepturile inculpatilor în procedurile penale - Grecia
See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Aceste fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de o infracțiune care este
tratată de un proces în instanță.

Rezumat al procesului penal
Procedurile premergătoare judecării/urmărirea penală
Această parte a procedurii începe atunci când procurorul este informat că este posibil să fi fost comisă o infracțiune. Aceasta
continuă exercitarea urmăririi penale și concluzionează fie prin trimiterea persoanei acuzate la un proces, fie prin încetarea
urmăririi penale.
Scopul acestei etape este de a clarifica situația, în măsura în care este posibil, pentru a stabili dacă există indicii serioase că
persoana acuzată a comis infracțiunea, astfel încât aceasta să fie sau nu este sesizată cu instanța competentă.
Audiere în instanță
În acest stadiu, cazul este judecat până la luarea deciziei și la pronunțarea hotărârii.
Soluții
Aceasta este modalitatea prevăzută de lege în favoarea unei persoane, pentru a putea contesta hotărârea unei instanțe penale.
Acestea sunt:
recursul, care urmărește anularea sau anularea deciziei atacate din motive de fapt sau de drept.
repetați procedura și anularea deciziei privind temeiul juridic, în tot sau în parte.
Detalii cu privire la toate aceste etape ale procesului și despre drepturile dumneavoastră se găsesc în fișele informative. Aceste
informații nu înlocuiesc consultanța juridică, ci doar furnizarea de instrucțiuni generale.
Informații privind infracțiunile rutiere pentru care se aplică de obicei o sancțiune standard, de exemplu, o amendă, pot fi găsite la
pagina 5.
Dacă sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi aici informații complete cu privire la drepturile dumneavoastră.

Rolul Comisiei Europene
Vă atragem atenția asupra faptului că instituția Comisiei Europene nu are nici un rol în cadrul proceselor penale din statele
membre și nu vă poate sprijini în cazul în care formulați o plângere. Informațiile prevăzute în aceste fișe informative se referă la
modul de formulare a plângerilor și la destinatarul acestora.

Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie
1 — Consiliere juridică
2 — Drepturile mele pe parcursul cercetării unei infracțiuni și înainte de judecarea cauzei în instanță
Examinare/investigare preliminară/investigare preliminară.
Condiții de arest/restricție/arest
Procedura în fața Consiliilor Judiciare

Sondaje, amprente digitale și ADN
3 — Drepturile mele în instanță
4 — Drepturile mele după pronunțarea hotărârii de către instanță
5 — Traficul 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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