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A gyanúsítottak és vádlottak jogai a büntetőeljárásban - Görögország
Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Ezek az ismertetők arról szólnak, hogy mi történik, ha valakit olyan bűncselekménnyel gyanúsítanak vagy vádolnak, amellyel
bírósági eljárás keretében foglalkoznak.

A büntetõeljárás összefoglalása
Tárgyalás előtti eljárás/büntetőeljárás
Az eljárás ezen része akkor kezdődik, amikor az ügyész bejelenti, hogy bűncselekményt követtek el. Folytatja a büntetőeljárás
gyakorlását, és arra a következtetésre jut, hogy a vádlottakat a tárgyalásra utalják, vagy megszüntetik az eljárást.
E lépés célja az eset lehető legnagyobb mértékű tisztázása annak megállapítása érdekében, hogy vannak-e olyan súlyos jelek,
amelyek alapján a vádlott elkövette a bűncselekményt, így azt az illetékes bírósághoz kell utalni.
Bírósági tárgyalás
Ebben a szakaszban az ügyet a határozat meghozataláig tárgyalják, és az ítéletet meghozzák.
Jogorvoslat
Ez a törvény által egy személy javára előírt jogi eszköz annak érdekében, hogy megtámadhassa a büntetőbíróság határozatát.
Ezek:
a fellebbezést, amely a megtámadott határozat ténybeli vagy jogi okokból történő megsemmisítésére vagy
megsemmisítésére irányul.
ismételje meg az eljárást, és a jogalapról szóló határozatot részben vagy egészben semmisítse meg.
Az eljárás e szakaszairól és a saját jogairól az ismertetőkben talál további részleteket. Ez az információ nem helyettesíti a jogi
tanácsadást, csupán általános utasítások előírása.
Tájékoztatás azokról a közlekedési szabálysértésekről, amelyek esetében szokásos szankció kiszabására kerül sor, pl. bírság, a
5. oldalon található.
Ha Ön bűncselekmény áldozata, itt teljes körű tájékoztatást kaphat az Önt megillető jogokról.

Az Európai Bizottság szerepe
Vegye figyelembe, hogy az Európai Bizottság semmilyen szerepet nem játszik a tagállamokon belüli büntetőeljárásokban, és
panasz esetén nem segíthet önnek. Ezekből az ismertetőkből megtudhatja, hogyan és kinél tehet panaszt.

A keresett információkért kattintson az alábbi hivatkozásokra:
1 – Jogi tanácsadás igénybevétele
2 – Jogaim bûncselekmény miatt folytatott nyomozás során és az ügy bíróság elé utalását megelõzõen
Előzetes vizsgálat/vizsgálat/előzetes vizsgálat.
Letartóztatás/korlátozó feltételek/letartóztatás
Az igazságszolgáltatási tanácsok előtti eljárás
Felmérések, ujjlenyomatok és DNS

3 – Jogaim a bíróság elõtt
4 – Jogaim a bírósági határozathozatalt követõen
5 – Közúti forgalom és más jelentéktelen bűncselekmények
Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi
fordítás minőségéért.
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