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Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change
Vádlottak (büntetőeljárás)
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Málta
Ezek az ismertetők arról adnak tájékoztatást, mi történik, ha valakit olyan bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak vagy vádolnak meg, amely bírósági
tárgyalást von maga után. Az általában rögzített büntetéssel, például bírsággal sújtott kisebb közúti közlekedési jogsértésekkel kapcsolatos információkat az
5. ismertetőben talál. Amennyiben ön bűncselekmény sértettje, jogairól itt kaphat teljes körű tájékoztatást.
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal
semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.
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A büntetőeljárás összefoglalása
Mindig a törvényszék előtt emelnek vádat ön ellen. Ha őrizetben van, amikor vádat emelnek ön ellen, a bíróságnak először azt kell eldöntenie, hogy
megalapozza-e jogi rendelkezés a további fogva tartását, majd tájékoztatja önt arról, hogy óvadék kifizetését kérelmezheti. Ha nincs őrizetben, amikor vádat
emelnek ön ellen, akkor tájékoztatják a vádakról és arról, hogy mikor kell az első bírósági meghallgatáson megjelennie.
Az ön ellen emelt vádak súlyosságától függően három különböző típusú tárgyalásra kerülhet sor:
A törvényszék előtti egyszerűsített eljárás
Vádemelés
A vádhatóság érveinek ismertetése, amelyet a végrehajtó rendőrség végez
A védelem érveinek előterjesztése
Záróbeszédek
Ítélethozatal
A törvényszék előtti, a bizonyítékok összegyűjtését követő eljárás
Vádemelés
A vádhatóság érveinek ismertetése, amelyet a végrehajtó rendőrség és a főügyészség végez
A védelem érveinek előterjesztése
Záróbeszédek
Ítélethozatal
Esküdtszék általi tárgyalás
Előzetes és a bizonyítékok elfogadhatóságára vonatkozó védekezések
A vádirat felolvasása
A vádhatóság beszéde
A vádhatóság érveinek ismertetése, amelyet a főügyész végez
A védelem érveinek előterjesztése
A vádhatóság válasza
A védelem viszonválasza
Összefoglalás
Ítélethirdetés
Büntetéskiszabás
Az eljárás mindezen szakaszairól és az ön jogairól további részleteket az ismertetőkben talál. Ezek az információk nem helyettesítik a jogi tanácsadást és
csak tájékoztatási célt szolgálnak.
Az Európai Bizottság szerepe
Vegye figyelembe, hogy az Európai Bizottságnak nincs szerepe a tagállamokon belüli 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
Nyomozás
Őrizetbe vétel
Az első bírósági meghallgatás
Az ügy tárgyalás előtti előkészítése
Az ügy védelem általi előkészítése
3. Jogaim a tárgyalási szak során
4. Jogaim a tárgyalási szak után
5. Közúti közlekedési jogsértések
Utolsó frissítés: 04/05/2021
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.

