Luksemburga

Tiltaltes rettigheder i straffesager - Luxembourg
Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Disse faktablade forklarer, hvad der sker, når en person er mistænkt eller tiltalt for en strafbar handling, der er behandlet af en
domstol.
For oplysninger om mindre lovovertrædelser som f.eks. trafikforseelser, der normalt kan straffes med en fast bøde, se
5.

emneblad

Hvis du er offer for en forbrydelse, kan du finde alle oplysninger om dine rettigheder her.
Sammendrag af straffesager
Nedenfor følger en oversigt over de normale faser i straffesagen
Proceduren starter med en anmeldelse af en lovovertrædelse, en klage indgivet af et offer eller en forbrydelse eller en
strafbar handling af politiet.
Den offentlige anklager pålægges at foretage en indledende undersøgelse.
politiet stiller de mistænkte og kan tilbageholde dem i højst 24 timer.
hvis statsanklageren udnævner en undersøgelsesdommer, træffer han afgørelse om din anklage, dvs. officielt anklaget for at
have begået en strafbar handling, og rejser derefter spørgsmålet om, hvorvidt du har begået en strafbar handling eller ej.
dommeren kan anholde dig af politiet og sætte dig i fængsel: du har ret til at anmode om midlertidig løsladelse fra
distriktsdomstolens kammer
undersøgelsesdommeren undersøger sagen for og imod
når undersøgelsesdommeren er færdig, overdrager den undersøgelsesdommeren sagen til anklageren, som foreslår, at det
ikke er nødvendigt at gå videre (at afslutte straffesagen uden yderligere foranstaltninger) eller at indbringe sagen for en
domstol. Du har ret til at anlægge sag til prøvelse af henvisningen
du vil give møde under retsmøderne i straffesager.
det betaler dig, eller du fordømmer den
du har ret til at klage og til at blive dømt til fornyet behandling af appelretten.
Du finder oplysninger om alle disse faser af proceduren og om dine rettigheder i faktabladene. Disse oplysninger bør ikke erstatte
høring af en advokat og bør kun anvendes til vejledning.
Europa-Kommissionens rolle
Bemærk venligst, at Europa-Kommissionen ikke spiller nogen rolle i straffesager i medlemsstaterne og ikke kan hjælpe dig, hvis du
vil klage. Disse faktablade fortæller os, hvordan du kan klage og hvem.
Klik på linket nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for.
1 — Høring af en advokat
2 — Mine rettigheder i løbet af undersøgelsen
Efterforskning/indledende politiefterforskning
Anholdelse (herunder den europæiske arrestordre)

Afhøring ved undersøgelsesdommeren
Høring af Rådets mødesal med henblik på afgørelse om løsladelse
Efterforskning af sagen ved den offentlige anklager/undersøgelsesdommeren og retten til et forsvar
Procedure for afslutning af undersøgelsen og indbringelse af sagen for Retten
3 — Mine rettigheder under retssagen
4 — Mine rettigheder efter retssag
5 — Overtrædelser af færdselsloven og andre mindre forseelser
Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den
maskinoversatte tekst.
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