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Drepturile victimelor criminalității în cadrul procedurilor penale - Malta
NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini
consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi:

a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o
.

Sunteți considerat victimă a unei infracțiuni dacă ați suferit un prejudiciu, de exemplu dacă ați fost vătămat sau bunurile
dumneavoastră au fost deteriorate sau furate etc., ca urmare a unei fapte care constituie infracțiune în conformitate cu legislația
națională din Malta. În calitate de victimă a unei infracțiuni, beneficiați prin lege de anumite drepturi individuale anterior, în timpul și
ulterior procedurilor judiciare (procesului).
În Malta, procedura penală începe cu cercetarea infracțiunii. În funcție de infracțiune, cercetarea este efectuată de către poliție sau
de către un judecător de instrucție.
Infracțiunile mai puțin grave (infracțiunile pedepsite prin aplicarea unei amenzi sau prin privarea de libertate pentru o perioadă mai
mică de șase luni) sunt cercetate de un ofițer de poliție. Dacă există probe suficiente împotriva învinuitului, ofițerul de poliție
înaintează cazul Curții Magistraților spre judecată și are calitatea de acuzator în instanță. În timpul procesului, un judecător
analizează probele și condamnă sau achită inculpatul. Dacă inculpatul este condamnat, același judecător stabilește pedeapsa
care îi va fi aplicată acestuia.
Toate celelalte infracțiuni sunt cercetate de judecătorii de instrucție. Dacă există suficiente probe împotriva învinuitului, judecătorul
de instrucție înaintează cazul Curții Magistraților. Aceasta analizează probele și, dacă există probe suficiente, transmite cazul
Procurorului General, care îl prezintă instanței penale în vederea procesului. În cadrul procesului, procurorul acuză inculpatul în
fața unui judecător și a unei curți cu jurați. Jurații se pronunță cu privire la vinovăția inculpatului. Dacă acesta este găsit vinovat,
judecătorul stabilește pedeapsa aplicată.
Următoarele fișe informative prezintă diferitele etape pe care le va parcurge cazul dumneavoastră și descriu drepturile de care
beneficiați pe parcursul cercetării infracțiunii, in timpul procesului sau după primul proces. De asemenea, puteți citi mai
multe informații privind asistența și sprijinul de care puteți beneficia.
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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