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Vádlottak (büntetőeljárás)
Németország
Ezek az ismertetők arról adnak tájékoztatást, mi történik, ha Önt bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják.
Az adott esetben csak pénzbírsággal büntetett közlekedési szabályszegésekre vonatkozó információkért lásd a 6. ismertetőt.
Amennyiben Ön bűncselekmény sértettje, itt kaphat részletes tájékoztatást a jogairól.
A büntetőeljárásról röviden
Ez a rész a büntetőeljárás szakaszainak rövid összefoglalását tartalmazza.
A büntetőeljárás három szakaszra tagolódik: nyomozati eljárás, közbenső eljárás és főeljárás (ideértve a jogorvoslati és a végrehajtási eljárásokat is).
Nyomozati eljárás: A bűnüldöző hatóságok (az ügyész vagy a rendőrség) nyomozást indítanak Ön ellen, ha Önt bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják.
A nyomozás célja annak megállapítása, hogy megalapozott-e az Ön elleni gyanú. Ennek érdekében különböző intézkedésekre kerülhet sor, többek között az
Ön otthonának átkutatására is. A nyomozás befejezését követően az ügyészség eldönti, hogy gyanú hiányában megszünteti-e az eljárást, vagy vádat emel
Ön ellen.
Közbenső eljárás
eljárás: A közbenső eljárás során a bíróság megvizsgálja a vádat, és dönt arról, hogy megszünteti vagy folytatja-e az eljárást. Ha a rendelkezésre
álló bizonyítékok alapján a bíróság valószínűnek tartja a bűnösség megállapítását, megindítja a főeljárást.
Főeljárás: A főeljárás során a bíróság előkészíti és lefolytatja a tárgyalást. A bíróság szóbeli eljárásban, a rendelkezésre álló bizonyítékok (tanúvallomások,
iratok stb.) alapján vizsgálja meg a vádat. Ön is lehetőséget kap arra, hogy ismertesse a bírósággal a váddal kapcsolatos álláspontját, és észrevételeket
tegyen azzal kapcsolatban. Ha a vád beigazolódik, Önnel szemben büntetést szabnak ki, ellenkező esetben felmentik. Meghatározott határidőn belül
fellebbezhet az Ön bűnösségét megállapító ítélet ellen. A fellebbezési eljárásban egy magasabb szintű bíróság előtt ismétlik meg a főeljárást. Felülvizsgálati
eljárás esetében csak azt vizsgálják, van-e jogi hibája az ítéletnek.
Ettől a sémától vannak eltérések. A legfontosabbak a rövidített eljárás, az eljárás megszüntetése és a gyorsított eljárás.
A büntetőeljárás egyes lépéseire és az Ön jogaira vonatkozó részleteket az ismertetők tartalmazzák. Ezek az információk csak iránymutatásul szolgálnak, és
nem helyettesítik a jogi segítségnyújtást.
Az Európai Bizottság szerepe
Vegye figyelembe, hogy az Európai Bizottságnak nincs befolyása a tagállamokon belüli büntetőeljárásokra, és nem tud segíteni Önnek, ha panaszt kíván
tenni.
A keresett információkért kattintson az alábbi hivatkozásokra:
1. Magyarázatok
2. Hogyan kaphat jogi tanácsot
3. Jogaim a nyomozati eljárás során
A gyanúsított kihallgatása
Azonosítási eljárás/motozás
Átkutatás/elkobzás/lehallgatás
Őrizetbe vétel
Előzetes letartóztatás
Vádemelés
4. Jogaim a bírósági eljárás során
5. Jogaim a főeljárás után
6. Közlekedési szabálysértések és kisebb súlyú szabályszegések
Kapcsolódó linkek
Büntetőeljárási törvénykönyv (angol nyelvű változat)
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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.

