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Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
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Belgium
Ezek az ismertetők arról adnak tájékoztatást, mi történik, ha valakit olyan bűncselekménnyel gyanúsítanak vagy vádolnak meg, amely bírósági tárgyalást von
maga után. Az általában rögzített összegű büntetéssel, például bírsággal szankcionált kevésbé súlyos szabályszegésekre, például a közlekedési szabályok
be nem tartására vonatkozó információkért lásd az 5. ismertetőt. Amennyiben ön bűncselekmény sértettje, jogairól itt kaphat teljes körű tájékoztatást.
A büntetőeljárás összefoglalása
A következőkben a büntetőeljárás rendes szakaszainak összefoglalóját olvashatja.
Nyomozó bíróságok
A Bírói Tanács és a (fellebbviteli) vádtanács a nyomozó bíróságok. Ezek ellenőrzik, hogy megfelelő-e az elfogatóparancs, döntenek a személy előzetes
letartóztatásba helyezéséről, irányítják a nyomozást és eldöntik, hogy az ügyet az ügy érdemi tárgyalására illetékes bíróság elé bocsátják-e.
Az eljárás menete a Bírói Tanács előtt:
idézés tértivevényes levéllel;
az ügyiratok megtekintése a bírósági hivatalban;
a meghallgatás előtt elvégzendő további cselekmények végrehajtásának kérése;
meghallgatás arra vonatkozóan, hogy a vádak elégségesek-e az ügy megtárgyalásához;
előzetes tanácskozás és a végzés kiadási dátumának meghatározása;
a tárgyalásra bocsátó végzés kiadása. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a vádlottnak nincs semmilyen fellebbezési joga ezzel a végzéssel szemben.
Büntetőbíróságok
Ha vétséggel vádolják meg önt (amely legalább 26 EUR összegű bírsággal és/vagy 8 naptól 5 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható büntetendő
cselekmény), önt beidézik a büntetőbíróság elé, amely eldönti, bűnös-e az ön ellen felhozott vádpontokban, felmenti önt, vagy megállapítja a bűnösségét, és
adott esetben kártérítést ítél meg a sértetteknek. A büntetőbíróság a törvény által súlyos vétséggé minősített bűntettek esetében legfeljebb 20 évig terjedő
szabadságvesztést szabhat ki.
Az eljárás menete a büntetőbíróságok előtt:
idézés bírósági tisztviselő útján;
az ügyiratok megtekintése a bírósági hivatalban;
bírósági meghallgatás;
a bíró egy hónapig mérlegel;
ítélet meghozatala;
fellebbezési jog.
Esküdtbíróság
Ha bűntett (maximális büntetésként életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtható büntetendő cselekmény) elkövetésével vádolják önt, az ügyét az
esküdtbírósághoz utalják tárgyalásra. A lakosságból választott 12 esküdt alkotta esküdtszék dönti el, hogy ön bűnös-e az ön ellen felhozott vádpontokban. A
három bíróból álló bírósággal együtt ezek az esküdtek döntenek arról, hogy ha bűnösnek találják önt, akkor milyen büntetést szabjanak ki. Arról azonban,
hogy milyen összegű kártérítést kell fizetni a sértetteknek, ha kérik, egyedül a bíróság dönt.
Az eljárás menete az esküdtbíróság előtt:
a vádtanács általi tárgyalásra bocsátó végzés kiadása, bírósági tisztviselő által kézbesített idézés;
az ügyiratok megtekintése a bírósági hivatalban (kérésre ingyenes másolat biztosítása);
előzetes meghallgatás: a meghallgatandó tanúk listájának összeállítása, és az esküdtek névsorának sorsolással történő összeállítása;
az ügy szóbeli vizsgálata;
a bűnösség, majd adott esetben a büntetés kérdésének megvitatása, ezután a polgári jogi igények megtárgyalása;
nincs lehetőség fellebbezésre (semmisségi panasz lehetősége).
Az eljárás e szakaszairól és a saját jogairól az ismertetőkben talál további részleteket. Ezek az információk nem helyettesíthetik az ügyvéddel való
konzultációt és csak iránymutatásként szolgálnak.
Az Európai Bizottság szerepe
Vegye figyelembe, hogy az Európai Bizottság semmilyen szerepet nem játszik a tagállamokon belüli büntetőeljárásokban, és nem segíthet önnek, ha
panaszt kíván tenni. Ezekből az ismertetőkből megtudhatja, hogyan és kinél tehet panaszt.
A keresett információkért kattintson az alábbi hivatkozásokra:
1. Ügyvédi tanácsadás igénybevétele
2. Jogaim a nyomozás során
Letartóztatás és rendőrségi kihallgatás
Információs iratok
Nyomozati iratok
Egyedi eset: előzetes letartóztatás
A nyomozás lezárása
3. Jogaim az eljárás során
4. Jogaim az eljárás után
5. Közlekedési szabályok megsértése és egyéb kisebb szabályszegések
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E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

