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Domov>Vaše pravice>Obdolženci v kazenskem postopku
Izvirna jezikovna različica te strani
je bila pred kratkim spremenjena. To
jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change
Obdolženci v kazenskem postopku

estonščina

Estonija
V teh informativnih listih je pojasnjeno, kaj se zgodi, če ste osumljeni ali obtoženi kaznivega dejanja, ki se obravnava na sodišču. Informacije o prekrških v
cestnem prometu, za katere se po navadi izrekajo globe, najdete v Informativnem listu 5. Če ste žrtev kaznivega dejanja, lahko izčrpne informacije o svojih
pravicah najdete tukaj.
Kratek opis kazenskega postopka
V nadaljevanju so na kratko opisane običajne faze kazenskega postopka.
Začetek kazenskega postopka
Predkazenski postopek ali preiskava
Vpogled v kazenski spis in obravnava zahtev
Obtožba zaradi kaznivega dejanja
Predkazenski postopek na sodišču
Obravnava na sodišču
Sodba
Pritožbeni postopek (na sodiščih druge in tretje stopnje)
Izvršitev sodbe
V informativnih listih so na voljo podrobnosti o teh fazah postopka in vaših pravicah. Te informacije ne nadomeščajo pravnega svetovanja, temveč so zgolj
napotki.
Vloga Evropske komisije
Upoštevati je treba, da Evropska komisija nima nobene vloge v kazenskih postopkih držav članic, zato vam v primeru pritožbe ne more pomagati. V teh
informativnih listih je navedeno, kako in pri kom se lahko pritožite.
Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave
1 – Kako do pravnega svetovanja?
2 – Moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja in pred predložitvijo zadeve sodišču
Začetek kazenskega postopka
Pridržanje in pripor
Zaslišanje in zbiranje dokazov
Vpogled v kazenski spis, obravnava zahtev in vložitev obtožbe
Dodatne informacije za nerezidente
3 – Moje pravice na sodišču
4 – Kakšne so moje pravice, ko sodišče izreče sodbo?
5 – Prekrški v cestnem prometu
Sorodne povezave
Pregled estonskega kazenskega postopka v angleščini
Zadnja posodobitev: 08/08/2018
Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda
še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali
podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno
obvestilo.

