HU
Főoldal>Az Ön jogai>Vádlottak (büntetőeljárás)
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
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Lettország
Ez a tájékoztató bemutatja, hogy mi történik akkor, ha olyan bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják vagy vádolják, amelyet bíróság tárgyaláson bírál el. A
kisebb súlyú, rendszerint rögzített szankcióval, például bírsággal szankcionált bűncselekmények (például közúti közlekedési bűncselekmények) kapcsán
lásd az 5. tájékoztatót. Amennyiben bűncselekmény áldozata, a jogaival kapcsolatos valamennyi információt megtalálhatja itt.
A büntetőeljárás összefoglalása
A büntetőeljárás rendes szakaszainak összefoglalása a következő:
Nyomozás
Vádemelés
Tárgyalás az elsőfokú bíróságon
Az ügy felülvizsgálata a fellebbviteli bíróságon
Az ügy felülvizsgálata a legfelsőbb bíróságon
A folyamatban levő bírósági döntések felülvizsgálata
A tájékoztatók részletesen ismertetik az eljárás fent említett összes szakaszát és az Ön jogait.
Ez a tájékoztatás nem helyettesíti a jogi tanácsadást, és kizárólag tájékoztató jellegű.
Az Európai Bizottság szerepe
Kérjük, ne feledje el, hogy az Európai Bizottság semmilyen szerepet nem játszik a tagállamokban lefolytatott büntetőeljárásokban, és nem nyújthat
segítséget Önnek, amennyiben panasza van. A jelen tájékoztatókban szerepel, hogy hogyan és milyen szervnél élhet panasszal.
Kattintson az alábbi linkekre, hogy megtalálja az Önnek szükséges információkat
1 – Jogi tanácsadás igénybevétele
2 – Jogaim a bűncselekmény nyomozása során
Nyomozás
Vádemelés
Egyes eljárási cselekmények
3 – Jogaim a tárgyalás során
4 – Jogaim a tárgyalást követően
5 – Közúti közlekedési bűncselekmények
Kapcsolódó linkek
Büntetőeljárási törvény
Büntetőjog
Állami rendőrhatóságok
Ügyészség
Lett Ügyvédi Kamara
Lett bíróságok
Utolsó frissítés: 12/07/2021
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.

