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Drepturile inculpatilor în procedurile penale - Letonia
NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini
consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o

Aceste fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de comiterea unei infracțiuni
judecate în instanță. Pentru informații privind infracțiunile minore, cum ar fi contravențiile rutiere, pedepsite de obicei printr-o
sancțiune fixă, de exemplu o amendă, consultați Fișa informativă 5.
Dacă sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi aici informații complete cu privire la drepturile dumneavoastră.

Prezentarea generală a procesului penal
De regulă, principalele etape ale procesului penal sunt următoarele:
cercetarea penală
urmărirea penală
judecarea cauzei de către instanța de prim grad de jurisdicție
revizuirea cauzei de către Curtea de Apel
revizuirea cauzei de către Curtea Supremă
revizuirea hotărârilor judecătorești curente
Puteți găsi detalii privind toate etapele procesului penal și drepturile dumneavoastră în fișele informative.
Aceste informații nu înlocuiesc asistența juridică și servesc exclusiv ca orientări.

Rolul Comisiei Europene
Comisia Europeană nu are niciun rol în procedurile de urmărire penală desfășurate în diversele state membre și nu vă poate
acorda asistență dacă doriți să înaintați o plângere. Fișele informative indică 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
Cercetarea
Urmărirea penală
Anumite etape procedurale
3 – Drepturile mele în timpul procesului
4 – Drepturile mele după proces
5 – Contravenții rutiere
Linkuri relevante

Codul de procedură penală

Codul penal
Autoritățile Poliției Naționale
Parchetul
Asociația Baroului din Letonia
Instanțe letone
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de
serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să
nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau
la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul
membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
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