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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 szabálysértésekkel, például közúti közlekedési jogsértésekkel
kapcsolatos információkat az 5. ismertetőben talál. Amennyiben Ön bűncselekmény sértettje, jogairól itt kaphat teljes körű tájékoztatást.
A büntetőeljárás összefoglalása
A következőkben a büntetőeljárás szokásos szakaszait foglaljuk össze.
feljelentést tesznek egy bűncselekményről a rendőrségnek;
a rendőrség lefolytatja a bűnügyi nyomozást (előzetes nyomozást); súlyosabb bűncselekmények esetén a nyomozást az ügyész vezeti;
a legtöbb esetben lehetőség van arra, hogy kirendelt védőt jelöljenek ki;
súlyosabb bűncselekmény vagy bűnismétlés esetén az ügyész kérheti a bíróságtól, hogy helyezzék Önt előzetes letartóztatásba. Ekkor speciális előzetes
letartóztatási meghallgatásra kerül sor;
az ügyész vádat emel a körzeti bíróságon;
a körzeti bíróság tárgyalást (fő tárgyalást) tart annak vizsgálata érdekében, hogy bizonyított-e, hogy ön követte el a bűncselekményt, és ha igen, akkor
határozzon a szankciókról stb.;
ha bármely fél fellebbezést nyújt be, a fellebbviteli bíróság megvizsgálja, hogy a körzeti bíróság ítéletét helyben kell-e hagyni vagy meg kell-e változtatni;
egyes esetekben az ítéletet felülvizsgálhatja a Legfelsőbb Bíróság is;
az ítélet jogilag végrehajthatóvá válik, azaz jogerőre emelkedik, és végrehajtják a büntetést, ha a büntetőjogi felelősség megállapítására került sor.
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. Ha segítségre van szüksége, mindig érdeklődjön ügyvédnél vagy más szakértőnél annak megállapítása érdekében, hogy
mi vonatkozik az Ön konkrét helyzetére.
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
kihallgatás
őrizetbe vétel
előzetes letartóztatás
a rendőrségi nyomozás folytatása
az ügy védelem általi előkészítése
vádemelés
3. Jogaim a tárgyalási szakban
4. Jogaim a tárgyalás után
5. Közúti közlekedési jogsértések
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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.

