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Inculpați (proceduri penale)

germană

Austria
Aceste fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau acuzată de o infracțiune care este judecată în instanță. În temeiul
legislației austriece, o infracțiune este comisă numai dacă se încălcă o dispoziție legală specifică care este în vigoare la momentul săvârșirii actului. Dreptul
de urmărire penală este un drept al statului. Autoritățile de urmărire penală, care conduc departamentul de cercetare penală, precum și instanțele, trebuie să
stabilească faptele și să clarifice toate circumstanțele importante la evaluarea faptelor. Din următoarele fișe informative veți afla care sunt drepturile
dumneavoastră în calitate de inculpat dacă vi se intentează un proces penal în Austria. Aveți drepturi diferite pe parcursul diferitelor etape ale procesului.
Cele mai importante etape ale procesului vă vor fi explicate sub formă de rezumat pentru a putea accesa rapid informațiile de care aveți nevoie.
Prezentare generală a procesului penal
În principiu, procesul penal în Austria cuprinde trei etape procedurale:
proceduri preliminare
proces
cale de atac
Fișele informative conțin detalii privind cele trei etape ale procesului penal și privind drepturile dumneavoastră. Informațiile din acestea nu înlocuiesc
asistența juridică și servesc numai în scop orientativ.
Pentru informații privind contravențiile rutiere, pedepsite de obicei printr-o sancțiune fixă, de exemplu o amendă, consultați Fișa informativă 5.
Dacă sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi aici informații complete privind drepturile dumneavoastră.
Rolul Comisiei Europene
Vă atragem atenția că, întrucât Comisia Europeană nu are niciun rol în procedurile penale din statele membre, aceasta nu vă poate oferi asistență dacă aveți
plângeri. Fișele informative conțin informații privind modul de depunere a unei plângeri și organele cărora vă puteți adresa.
Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie
1 – Obținerea de asistență juridică
2 – Drepturile mele pe parcursul cercetării unei infracțiuni și înainte de judecarea cauzei în instanță
Cercetarea și strângerea probelor
Arestarea și reținerea preventivă (inclusiv mandatul european de arestare)
Punerea sub acuzare
Pregătirea procesului de către apărare
3 – Drepturile mele în timpul procesului
4 – Drepturile mele după proces
5 – Delicte minore
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