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Luxemburg
Näillä sivuilla kerrotaan mitä tapahtuu, kun rikoksesta epäilty tai syytetty henkilö joutuu oikeuteen. Liikennerikkomuksista ja muista vähäisistä rikkomuksista,
joista määrätään yleensä sakkorangaistus, kerrotaan tietosivulla 5. Tietoja rikoksen uhrin oikeuksista löytyy täältä.
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä
vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.
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Lyhyt yhteenveto rikosoikeudenkäyntimenettelystä
Seuraavassa kuvataan lyhyesti rikosoikeudenkäyntimenettelyn tavanomaiset vaiheet.
Menettely käynnistyy, kun rikoksen uhri tai muu henkilö tekee rikosilmoituksen tai poliisi toteaa rikoksen.
Syyttäjä määrää esitutkinnan.
Poliisi kuulustelee epäiltyjä ja voi pidättää heidät korkeintaan 24 tunniksi.
Jos syyttäjä nimeää tutkintatuomarin, tämä päättää syytteeseenpanosta, eli virallisen syytteen nostamisesta, ja kuulustelee sen jälkeen syytettyä.
Tuomari voi määrätä poliisin pidättämään ja vangitsemaan syytetyn. Syytetyllä on oikeus hakea väliaikaista vapauttamista piirituomioistuimen
tutkintajaostolta.
Tuomari tutkii sekä syytettyä vastaan että hänen puolestaan puhuvat seikat.
Päätettyään tutkinnan tutkintatuomari palauttaa asian syyttäjälle, joka joko tekee syyttämättäjättämispäätöksen (jolloin asia raukeaa) tai siirtää asian
tuomioistuimen käsiteltäväksi. Syytetyllä on oikeus hakea muutosta päätökseen, joka koskee asian siirtämistä tuomioistuimeen.
Asia käsitellään rikostuomioistuimessa, jonka istunnoissa vastaajan on oltava läsnä.
Tuomioistuin joko vapauttaa tai tuomitsee vastaajan.
Tuomitulla on oikeus valittaa tuomiosta muutoksenhakutuomioistuimeen.
Tietosivuilla on tietoja kaikista menettelyn vaiheista ja vastaajan oikeuksista. Esitetyt tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia eivätkä ne korvaa oikeudellista
neuvontaa.
Euroopan komission rooli
Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa rikosoikeudenkäyntimenettelyissä jäsenvaltioissa, eikä se siksi voi auttaa valituksen tekemisessä. Näillä sivuilla on
tietoa siitä, keneen voi ottaa yhteyttä ja miten tulee menetellä.
Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta
1 – Miten saan oikeudellista apua
2 – Oikeuteni rikostutkinnan aikana
Kuulustelu / poliisin esitutkinta
Pidätys (sekä eurooppalainen pidätysmääräys)
Tutkintatuomarin kuulustelu ja tutkintavankeuteen määrääminen
Vapauttamisesta päättäminen piirituomioistuimen tutkintajaoston istunnossa
Syyttäjän/tutkintatuomarin suorittama tutkinta ja vastaajan oikeudet
Tutkinnan päättämismenettely ja asian vieminen tuomioistuimen käsiteltäväksi
3 – Oikeuteni oikeudenkäynnin aikana
4 – Oikeuteni oikeudenkäynnin päätyttyä
5 – Liikennerikkomukset ja muut vähäiset rikkomukset
Päivitetty viimeksi: 05/04/2016
Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat
saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai
mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

