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Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku
bola nedávno
zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change
Práva obetí – podľa krajín

maltčina

Malta
predpisov považuje za trestný čin, utrpeli ujmu, napr. ste sa zranili, bol poškodený alebo odcudzený váš majetok atď. Ako obeti trestného činu vám zákon
poskytuje určité osobitné práva pred, počas a po súdnom konaní (procese).
Trestnoprávne konanie na Malte začína vyšetrovaním trestného činu. V závislosti od spáchaného trestného činu vedie vyšetrovanie polícia alebo vyšetrujúci
sudca.
Menej závažné trestné činy (trestné činy, ktoré sa trestajú uložením pokuty alebo odňatím slobody na menej ako šesť mesiacov) vyšetruje príslušník polície.
Ak existuje proti páchateľovi dostatok dôkazov, príslušník polície predloží prípad magistrátnemu súdu a na súde vystupuje ako žalobca. Sudca v priebehu
súdneho konania preskúma zhromaždené dôkazy a údajného páchateľa uzná vinným, alebo ho oslobodí. Ak je páchateľ usvedčený, ten istý sudca
špecifikuje trest, ktorý sa má uložiť.
Všetky ostatné trestné činy vyšetrujú vyšetrujúci sudcovia. Ak existuje proti páchateľovi dostatok dôkazov, vyšetrujúci sudca predloží prípad magistrátnemu
súdu. Magistrátny súd preskúma dôkazy a ak sú dostatočné, prípad predloží generálnemu prokurátorovi. Ten potom prípad predloží trestnému súdu, ktorý
o ňom rozhodne. Počas súdneho konania žalobca žaluje páchateľa pred sudcom a porotou. O páchateľovej vine alebo nevine rozhoduje porota. Ak je
páchateľ uznaný vinným, sudca špecifikuje trest, ktorý mu bude uložený.
Nasledujúce informačné stránky vás oboznámia s jednotlivými krokmi procesu, ktorými vás prípad prejde, a vašimi právami
počas vyšetrovania trestného činu, počas súdneho konania alebo po prvom súdnom konaní. Prečítajte si viac aj opomoci
pomoci a podpore, ktorú môžete dostať.
Posledná aktualizácia: 20/12/2016
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska
komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska
komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti
autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

