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Malta
Aceste fișe informative explică ce se întâmplă atunci când o persoană este suspectată sau învinuită de săvârșirea unei infracțiuni judecate în fața instanței.
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 cu privire la drepturile dumneavoastră.
Prezentare generală a procesului penal
Punerea sub acuzare se face întotdeauna în fața Curții Magistraților. Dacă sunteți pus sub acuzare în timp ce vă aflați în arest, instanța trebuie să decidă
dacă prelungește arestul în temeiul unei dispoziții legale și apoi vă informează asupra posibilității dumneavoastră de a solicita să fiți eliberat pe cauțiune.
Dacă vă aflați în libertate în momentul punerii sub acuzare, vi se vor comunica acuzațiile care vi se aduc și data la care trebuie să vă înfățișați în instanță
pentru prima ședință de judecată.
Există trei tipuri diferite de proces, în funcție de gravitatea acuzațiilor care vi se aduc:
Procedura simplificată în fața Curții Magistraților
Punerea sub acuzare
Prezentarea acuzării, realizată de Poliția Executivă
Prezentarea apărării
Pledoariile finale
Hotărârea judecătorească
Procedura în fața Curții Magistraților după strângerea probelor
Punerea sub acuzare
Prezentarea acuzării, realizată de Poliția Executivă și Procurorul general
Prezentarea apărării
Pledoariile finale
Hotărârea judecătorească
Procesul cu jurați
Declarații preliminare și privind admisibilitatea probelor
Citirea actului de punere sub acuzare
Intervenția acuzării
Prezentarea acuzării, realizată de Procurorul General
Prezentarea apărării
Răspunsul acuzării
Replica apărării
Bilanțul
Verdictul
Sentința
Puteți găsi mai multe informații privind etapele procedurii penale și drepturile dumneavoastră în fișele informative. Aceste informații nu înlocuiesc asistența
juridică și servesc exclusiv ca orientări.
Rolul Comisiei Europene
Comisia Europeană nu are niciun rol în procedurile penale din statele membre și nu vă poate acorda asistență dacă doriți să faceți plângere. Fișele
informative indică 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
Cercetarea
Arestarea
Prima ședință de judecată
Pregătirea cazului înainte de proces
Pregătirea apărării
3 – Drepturile mele în timpul procesului
4 – Drepturile mele după proces
5 – Contravenții rutiere
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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.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale
actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi
modificate în curând.

