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Optuženik (kazneni postupak)

estonski

Estonija
Ovi informacijski listovi objašnjavaju što se događa ako ste osumnjičeni ili optuženi za kazneno djelo za koje vam se sudi na sudu. Za informacije o
prometnim prekršajima, koji se obično rješavaju novčanom kaznom, vidi Informacijski list 5. Ako ste žrtva kaznenog djela, ovdje možete pronaći sve
informacije o svojim pravima.
Sažetak kaznenog postupka
U nastavku slijedi sažetak uobičajenih faza kaznenog postupka:
Pokretanje kaznenog postupka
Predistražni postupak ili istraga
Pristup kaznenom spisu i saslušanje prijava
Optužnica
Predraspravni postupak na sudu
Sudska rasprava
Presuda
Žalbeni postupak (na drugostupanjskim i trećestupanjskim sudovima)
Izvršenje presude
Informacijski listovi pružaju vam detaljnije informacije o navedenim fazama postupka i o vašim pravima. Te informacije ne zamjenjuju pravne savjete i služe
samo kao smjernice.
Uloga Europske komisije
Napominjemo da Europska komisija nema nikakvu ulogu u kaznenim postupcima koji se vode u državama članicama te vam stoga ne može pomoći ako
imate pritužbu. Ovi informacijski listovi pružaju informacije o tome kako i kome se podnose pritužbe.
Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli potrebne informacije
1. Dobivanje pravnih savjeta
2. Moja prava tijekom istrage kaznenog djela
Pokretanje kaznenog postupka
Pritvor i uhićenje
Ispitivanje i prikupljanje dokaza
Pristup kaznenom spisu, iznošenje prijava i optužbi
Dodatne informacije za nerezidente
3. Moja prava tijekom suđenja
4. Moja prava nakon suđenja
5. Prometni prekršaji
Pripadajuće poveznice
Pregled kaznenih postupaka u Estoniji na engleskom jeziku
Posljednji put ažurirano: 08/08/2018
Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u
originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost
za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države
članice odgovorne za ovu stranicu.

