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Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

anglų

Jis jau išverstas į šias kalbas:
.
Swipe to change
Atsakovai (baudžiamosios bylos)
Airija
Šiose faktų suvestinėse paaiškinama, kas vyksta, jei asmuo įtariamas arba kaltinamas padaręs nusikaltimą, už kurį traukiama baudžiamojon atsakomybėn, .
Informaciją apie Kelių eismo taisyklių pažeidimus, už kuriuos paprastai skiriama fiksuoto dydžio bauda, rasite 5 faktų suvestinėje. Jei esate nukentėjęs nuo
nusikaltimo, visą informaciją apie savo teises rasite čia.
Baudžiamojo proceso santrauka
An Garda Siochána (Airijos policija) turi teisę asmenį sustabdyti ir apieškoti. Ji taip pat gali sulaikyti asmenį, kuris, policijos nuomone, padarė arba daro
nusikaltimą, už kurį gali būti sulaikoma.
Jei esate uždarytas į policijos areštinę, policijos pareigūnas jums paaiškins jūsų teises, įskaitant teisę prireikus pasikalbėti su advokatu ir gydytoju, taip pat
teisę gauti vertėjo paslaugas. Areštinėje uždarytiems nepilnamečiams taikomos specialiosios taisyklės, kuriomis nustatyta, kad per apklausas turi dalyvauti
tam tikras pilnametis asmuo.
Šiame etape gali jūsų paprašyti, kad duotumėte sutikimą paimti DNR mėginius, pirštų antspaudus, padaryti nuotrauką ir (ar) dalyvauti atpažinimo
procedūroje.
Vykstant tyrimui, policijos pareigūnas jums gali pareikšti kaltinimus dėl nusikaltimo. Tai gali būti padaryta pateikiant kaltinamąjį aktą arba jums įteikiant
šaukimą paskirtą dieną atvykti į teismą. Bylą su tyrimo medžiaga policija pateiks Prokuratūros direktoriui, kuris nuspręs, ar kelti baudžiamąją bylą valstybės
vardu.
Galite būti paleistas nedelsiant už „užstatą nuovadoje“, ir tokiu atveju bus pareikalauta atvykti į teismą arba vėliau dėl užstato jums gali tekti kreiptis į
apylinkės teismą.
Nesunkūs nusikaltimai, vadinami „baudžiamaisiais nusižengimais“, nagrinėjami apylinkės teisme. Sunkūs nusikaltimai, vadinami „baudžiamaisiais
nusikaltimais“, nagrinėjami teisėjo ir prisiekusiųjų.
Baudžiamajame procese jūs visada laikomas nekaltu tol, kol įrodoma jūsų kaltė.
Turite teisę į teisinę pagalbą. Jei negalite susimokėti už atstovavimą, galite kreiptis nemokamos teisinės pagalbos.
Jei neabejojama, kad esate kaltas dėl padaryto nusikaltimo, būsite nuteistas. Jei jus nuteisia apylinkės teismas, turite teisę nuosprendį arba bausmę
apskųsti. Jei esate išteisinamas, tuo byla užbaigiama ir prieš jus nebebus imamasi jokių priemonių.
Jei už baudžiamąjį nusikaltimą jus nuteisia prisiekusieji, vien tai jums nesuteikia teisės pateikti apeliacinį skundą, taigi dėl tolesnių veiksmų turite pasitarti su
savo advokatais.
Daugiau informacijos apie visus šiuos proceso etapus ir savo teises rasite faktų suvestinėse. Ši informacija nėra teisinė konsultacija. Ji tėra patariamojo
pobūdžio.
Europos Komisijos vaidmuo
Atkreipkite dėmesį, kad Europos Komisija neatlieka jokio vaidmens valstybių narių baudžiamajame procese, todėl jei ir turėtumėte nusiskundimų, ji jums
niekuo negalėtų padėti. Informacijos apie tai, kaip ir kur reikėtų pateikti skundą, rasite šiose faktų suvestinėse.
Norėdami rasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas
1. Kaip gauti teisinę pagalbą
2. Mano teisės nusikaltimo tyrimo metu
Sulaikymas / suėmimas
Apklausa ir policijos vykdomas tyrimas
Kratos
Pirmasis teismo posėdis
Pasiruošimas teisiamajam posėdžiui arba kaltės pripažinimas ikiteisminio tyrimo metu
3. Mano teisės teismo proceso metu
4. Mano teisės teismo procesui pasibaigus
5. Kelių eismo taisyklių pažeidimai
Paskutinis naujinimas: 25/06/2012
Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės
institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už
šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles
rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

