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A bűncselekmények sérterttjeinek jogai a büntetőeljárásban - Skócia
Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható:

.

A bűncselekmények sértettjeinek jogai Skóciában
Bűncselekmények sértettjeként Önt megilletik bizonyos jogok.
Az eljárás során jogosult továbbá érzelmi és gyakorlati támogatásra, illetve jogosult lehet a bűncselekménnyel okozott károkért
nyújtott kártérítésre.
A skóciai sértettekre vonatkozó kódex határozza meg az Ön jogait, azok gyakorlásának módját és azokat a személyeket, akiktől
segítséget és tanácsot kérhet. Ezek közé tartozik a következőkre vonatkozó információ:
A szolgáltatás minimum színvonalához való jog - hogyan bánnak Önnel a büntető igazságszolgáltatási szervek
A tájékoztatáshoz való jog - hogyan értesítik az ügy fejleményeiről és mivel kapcsolatban érdeklődhet
A részvételhez való jog - az Ön megértésének biztosítása, annak megértése, hogy mi történik és annak előadása a bíróság
számára, hogy a bűncselekmény milyen hatással volt Önre
A védelemhez és a magánélet védelméhez való jog - biztonságérzet és a megfélemlítéssel szembeni védelem
A támogatáshoz való jog - akár jelenti a bűncselekményt a rendőrségnek, akár nem
A kártérítéshez és költségtérítéshez való jog - ide tartoznak például az utazási költségek, sérülése esetén bevételkiesés vagy
kártérítés.
Joga van továbbá panaszt tenni, ha nincs megelégedve azzal, ahogyan valamely szerv bánt Önnel.
Látogasson el a mygov.scot honlapra, hogy többet tudjon meg a bűncselekmények sértettjekénti jogairól a büntetőeljárás
különböző szakaszaiban, ideértve a bűncselekmény bejelentését, a nyomozást és a büntetőeljárás alá vonást, az ügy a
bíróság elé kerülését, valamint az ítéletet követő folyamatokat.
Olvashat továbbá a

bűncselekmények sértettjeinek segítéséről és támogatásáról.

A keresett információkért kattintson az alábbi hivatkozásokra:
1 - Jogaim bűncselekmény sértettjeként
2 - Bűncselekmény bejelentése és jogaim nyomozás vagy bírósági eljárás során
3 - Jogaim a bírósági eljárást követően
4 - Kártérítés
5 - Támogatásra és segítségnyújtásra vonatkozó jogaim
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.
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