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Aceste fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de o infracțiune judecată în instanță. Pentru informații
privind contravențiile rutiere minore, pedepsite de obicei printr-o amendă, consultați Fișa informativă 5. Dacă sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi aici
informații complete privind drepturile dumneavoastră.
Prezentarea generală a procesului penal
În continuare se prezintă un rezumat al etapelor obișnuite ale procesului penal:
punerea în mișcare a procesului penal
procedura preliminară sau cercetarea
accesul la dosarul penal și cererile de audiere
punerea sub acuzare
proceduri preliminare în instanță
ședința de judecată
pronunțarea hotărârii
procedura corespunzătoare căilor de atac (în instanțele de al doilea și de al treilea grad de jurisdicție)
executarea hotărârii
Fișele informative oferă detalii privind aceste etape ale procesului și privind drepturile dumneavoastră. Aceste informații nu înlocuiesc asistența juridică și au
doar un scop orientativ.
Rolul Comisiei Europene
Vă atragem atenția că, întrucât Comisia Europeană nu are niciun rol în procedurile penale din statele membre, aceasta nu vă poate oferi asistență dacă aveți
plângeri. Fișele informative conțin informații privind modul de depunere a unei plângeri și organele cărora vă puteți adresa.
Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie
1 – Obținerea de asistență juridică
2 – Drepturile mele pe parcursul cercetării unei infracțiuni
punerea în mișcare a procedurii penale
reținerea și arestul
interogatoriul și strângerea de probe
accesul la dosarul penal, cererile de audiere și punerea sub acuzare
informații suplimentare pentru cetățenii străini
3 – Drepturile mele în timpul procesului
4 – Drepturile mele după proces
5 – Contravențiile rutiere
Linkuri relevante
Prezentare generală a procedurii penale în Estonia în limba engleză
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