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Atât legislația uniunii europene,
cât și cea națională oferă
pârghiile necesare sprijinirii și
protecției tuturor victimelor
infracțiunilor.

POȚI GĂSI MAI MULTE INFORMAȚII
PRIVIND DREPTURILE TALE AICI:

iV.orP

Information
Participation
Understanding
Support
Protection
Family Members

AI ȘTIUT?

TOATE VICTIMELE INFRACȚIUNILOR AU
DREPTURI ȘI BENEFICIAZĂ DE SPRIJIN ȘI
SUPORT

Tu ai posibilitatea de a beneficia de
serviciile specializate de asistență a
victimelor, astfel încât să îți poți exercita în
mod activ și în siguranță drepturile tale și să
poți gestiona impactul infracțiunii asupra
vieții tale.

CARE SUNT DREPTURILE TALE?

A fi victima unei infracțiuni este în mod cert
neplăcut și uneori chiar înfricoșător. La fel
este și formularea unei plângeri prealabile
sau perspectiva de a fi audiat în calitate de
martor. În calitate de victimă a unei
infracțiuni beneficiezi de un set de drepturi
concepute în așa fel încât să îți ofere sprijin
și protecție pe tot parcursul procedurilor
penale, ajutându-te astfel să faci față
impactului negativ generat de către
infracțiunea comisă.

DREPTUL DE A BENEFICIA DE ASISTENȚĂ

Toate victimele au dreptul de a
beneficia de servicii de asistență, indiferent
de infracțiunea comisă și necondiționat de
încunoștințarea organelor de cercetare și
urmărire penală despre infracțiunea comisă.
Astfel, în calitate de victimă, ai dreptul de a
beneficia de sprijin oferit de către serviciile
specializate de asistență și protecție a
victimelor, de o informare completă cu
privire la drepturile și obligațiile tale, de
consiliere de pecialitate și, în funcție de alte
nevoi specifice, de o serie de alte măsuri ca,
spre exemplu, un adăpost sigur.
Aceste servicii te ajută să iei decizii
informate cu privire la toți pașii pe care
urmează sau nu să îi parcurgi în cadrul
procedurilor penale și îți pot oferi sprijinul
de care tu personal ai nevoie pentru a-ți
exercita în mod activ drepturile în calitate
de victimă a unei infracțiuni în faza de
urmărire penală, în timpul procesului penal,
după încheierea procesului penal, în afara
oricăror proceduri judiciare.

DREPTUL DE A FI ÎNȚELES ȘI DE A FI
INFORMAT

Informarea este un aspect esențial în
gestionarea consecințelor unei
infracțiuni. Conform legii este obligatoriu
ca oricare victimă să fie informată clar și
inteligibil cu privire la drepturile sale, cu
privire la serviciile existente de asistență
și protecție a victimelor, cu privire la
rolul victimei în cadrul procedurilor
penale și cu privire la speța în care este
implicată. Informațiile acestea trebuie
furnizate într-o limbă pe care tu o
înțelegi și într-un limbaj înțeles de tine
personal.
Dacă dorești, poți fi informată cu privire
la toate etapele procesului penal, inclusiv
ora și locul desfășurării ședințelor de
judecată, hotărârea judecătorească,
punerea în libertate al inculpatului din
sistemul de detenție, precum și orice alte
informații importante cu privire la cazul
tău.

DREPTUL DE A PARTICIPA ȘI DE A FI
ÎNȚELES

Vocea ta contează! Nu numai că ai
dreptul de formula o plângere penală și
astfel de a reda faptele petrecute
organelor de cercetare sau urmărire
penală, ci ai și dreptul să ocupi un rol
mai activ în cadrul procedurilor penale,
putând să participi la actele specifice, în
siguranță și cu deplin respect față de tine
și urmările suferite. Serviciile de
traducere și interpretare sunt
disponibile, în mod gratuit, pentru tine.
De asemenea, ai dreptul de a formula
plângere împotriva unei soluții de
neurmărire penală dispuse de către
procuror. Astfel, ai posibilitatea de a cere
reluarea urmăririi penale, indicând
motivele pe care le apreciezi. Totodată, ai
dreptul de a primi despăgubiri materiale
și/sau morale pentru daunele suferite,
precum și compensații financiare.

În calitate de victimă poți lua și decizia
de a participa la programe de justiție
restaurativă, cum ar fi medierea victimă
- infractor. Participarea la astfel de
programe este complet voluntară.

DREPTUL LA PROTECȚIE ȘI LA
EVALUAREA INDIVIDUALĂ

Raportarea unei infracțiuni poate
părea înfricoșătoare. Depunerea unei
mărturii în instanța de judecată poate fi
și mai înfricoșătoare, mai ales dacă crezi
că inculpatul te va amenința, va
încerca să te intimideze sau să se
răzbune pe tine. Tocmai din aceste
considerente au fost dezvoltate o serie
de proceduri și măsuri de protecție.
Scopul acestora este protejarea ta de
către inculpat și de către carențele
sistemului de justiție în așa fel încât tu
să nu fii expusă unei noi experiențe
neplăcute.
Măsurile de protecție sunt dezvoltate pe
baza unei evaluări individuale și astfel
adaptate pentru a răspunde nevoilor
tale, personale. Astfel de măsuri sunt:
mărturia depusă dintr-o altă încăpere,
însoțirea de către o persoană de
încredere sau de către un specialist, săli
separate de așteptare ale instanțelor de
judecată pentru a nu te întâlni cu
inculpatul.

ȘI MEMBRII FAMILIEI VICTIMEI AU
DREPTURI

Și membrii familiei sunt în unele
cazuri victime. Cu precădere în cazurile
infracțiunilor care au cauzat moartea
unei persoanele, membrii familiei se pot
subroga în drepturile persoanei
decedate.

