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Inculpați (proceduri penale)
Finlanda
Aceste fișe informative explică ce se întâmplă în cazul în care o persoană este suspectată sau învinuită de comiterea unei infracțiuni care face obiectul unui
proces în instanță. Pentru informații privind infracțiunile minore precum contravențiile rutiere, care sunt, de regulă, pedepsite cu o sancțiune fixă, cum ar fi o
amendă, treceți la Fișa 5. În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni, puteți găsi informații complete despre drepturile dumneavoastră aici.
Rezumat al procesului penal
Mai jos puteți găsi un rezumat al etapelor obișnuite ale unui proces penal.
Cercetarea penală
Stabilirea acuzațiilor și alte decizii ale procurorului
Procesul în fața instanței
Executarea pedepsei
Detalii cu privire la toate aceste etape ale procesului și despre drepturile dumneavoastră se găsesc în fișele informative. Aceste informații nu înlocuiesc
consultanța juridică și au un scop exclusiv informativ.
Rolul Comisiei Europene
Vă atragem atenția asupra faptului că instituția Comisiei Europene nu are nici un rol în cadrul proceselor penale din statele membre și nu vă poate sprijini în
cazul în care formulați o plângere. Informațiile prevăzute în aceste fișe informative se referă la modul de formulare a plângerilor și la destinatarul acestora.
Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a gãsi informațiile de care aveți nevoie
1 – Obținerea asistenței juridice
2 – Drepturile mele pe durata cercetării penale a unei infracțiuni
Interogatoriul
Arestarea
Prima ședință de judecată
Înainte de audierea principală
Contestarea acțiunilor organelor de poliție
Drepturile lingvistice
3 – Drepturile mele pe durata derulării procesului
4 – Drepturile mele după ce instanța s-a pronunțat asupra cauzei
5 – Contravenții rutiere
Linkuri relevante
Procesul penal în fața instanței teritoriale
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Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este
posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană
declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind
protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

