Luxemburg

Pravice obdolžencev v kazenskem postopku - Luksemburg
Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

V teh informativnih listih je pojasnjeno, kaj se zgodi, če je oseba osumljena ali obtožena kaznivega dejanja, ki je bilo predmet
sodnega postopka pred sodiščem.
V zvezi z informacijami o prekrških, kot so prometni prekrški, ki se običajno kaznujejo s fiksno kaznijo, kot je globa, glej
co dejstev 5.

pregledni

Če ste žrtev kaznivega dejanja, boste našli vse informacije o vaših pravicah.
Kratek opis kazenskega postopka
Spodaj je povzetek običajnih faz kazenskega postopka
Postopek se začne s prijavo kaznivega dejanja, pritožbo žrtve ali kaznivega dejanja s strani policije.
Predhodno preiskavo odredi državni tožilec.
policija zaslišuje osumljence in jih lahko pridrži za največ 24 ur.
če državni tožilec imenuje preiskovalnega sodnika, odloča o vaši ceni, to pomeni, da je uradno obtožen storitve kaznivega
dejanja, in se nato sprašuje, ali ste storili kaznivo dejanje ali ne.
sodnik vam lahko odvzame prostost in jo usmrti v zaporu: pravico imate zaprositi za začasno izpustitev iz senata okrožnega
sodišča.
preiskovalni sodnik razišče primer za in proti
ko konča postopek, preiskovalni sodnik preda zadevo tožilcu, ki predlaga ustavitev postopka (konec kazenskega postopka
brez nadaljnjih ukrepov) ali predložitev zadeve sodišču v sojenje. Zoper napotnico lahko vložite tožbo.
nahajali se boste na sodni obravnavi v kazenskih zadevah.
sodba vam grozi ali jo obsoite.
pravico imate do pritožbe in pritožbe Sodišču za pritožbe.
Vse te faze postopka in vaše pravice boste našli v informativnih listih. Te informacije ne bi smele nadomestiti posvetovanja z
odvetnikom in bi jih bilo treba uporabljati le za svetovanje.
Vloga Evropske komisije
Evropska komisija nima nobene vloge v kazenskem postopku v državah članicah in vam ne more pomagati, če se želite pritožiti. Ti
informativni listi povedo, kako se lahko pritožite in komu.
Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave.
1 – Posvetovanje z odvetnikom
2 – Moje pravice med preiskavo
Preiskava v zvezi s poizvedovanjem/predhodna policijska preiskava
Aretacija (vključno z evropskim nalogom za prijetje)
Zaslišanje preiskovalnega sodnika in pripor
Predstavitev sejne dvorane Sveta za odločitev o sprostitvi

Preiskava zadeve s strani državnega tožilca/preiskovalnega sodnika in pravica do obrambe
Postopek za zaključek preiskave in predložitev zadeve Sodišču prve stopnje
3 – Moje pravice med glavno obravnavo
4 – Moje pravice po sojenju
5 – Kršitve cestnoprometnih predpisov in drugih prekrškov
To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno
prevedenega besedila.
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