VICATIS
Îmbunătățirea
serviciilor de
sprijin din
perspectiva
victimelor
Coordonator: Centrul Juridic Croat (HR). Alți beneficiari: Asociația pentru Comunicare Non-violentă (ŞI), Centrul de
Resurse Juridice (RO), Biroul Guvernamental pentru Drepturile Omului și Drepturile Minorităților Naționale (HR),
Ministerul Justiției din Republica Croația (HR), Asociația Patent (HU) și Institutul pentru Pace (ŞI).

Acest pliant oferă răspunsuri următoarelor două întrebări:
1. În calitate de cetăţean al Uniunii Europene (UE), ce drepturi am ca victimă a
unei infracţiuni?
2. În calitate de cetăţean al Uniunii Europene, ce ar trebui să ştiu dacă devin
victimă a unei infracţiuni petrecută pe teritoriul unui alt stat membru UE?

1. În calitate de cetăţean al Uniunii Europene, ce drepturi am ca victimă a
unei infracţiuni1?
-

Ai dreptul să primeşti informaţii şi sprijin;
Ai dreptul de a participa la procedurile judiciare;
Ai dreptul la protecţie şi dreptul la protecţie specială dacă eşti victima care
necesită acest tip de protecţie.

Dreptul de a primi informaţii şi sprijin include următoarele drepturi:
- Dreptul de a întelege şi a te face înteles;
- Dreptul de a primi informaţii de la primul contact cu o autoritate competentă;
- Dreptul de a formula o plângere referitoare la o infracţiune într-o limbă pe care o
înţelegi sau primind asistenţa lingvistică necesară;
- Dreptul de a primi o confirmare scrisă de înregistrare a plângerii tale formale depusă
la autoritatea competentă a unui stat membru, care conține elementele de bază ale
infracțiunii respective, într-o limbă pe care o întelegi, dacă aşa soliciţi (în mod gratuit);
- Dreptul de a primi informaţii despre cazul tău: orice decizie de a nu continua sau de a
înceta ancheta sau de a nu începe urmărirea penală împotriva autorului infracțiunii;
data și locul procesului și natura acuzațiilor împotriva autorului infracțiunii; orice
hotărâre finală pronunțată într-un proces; informații care să îi permită victimei să ia la
cunoștință stadiul procedurilor penale (cu excepția situației excepționale în care
desfășurarea corespunzătoare a cauzei ar putea fi afectată printr-o astfel de informare;
- Dreptul de a fi informat/ă, la solicitarea ta, atunci când persoana aflată în arest,
urmărită penal sau condamnată pentru infracțiunile care le privesc este eliberată sau a
1

În conformitate cu Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 de
stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a
Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, disponibilă la https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029.
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-

evadat din detenție sau cu privire la orice măsuri relevante adoptate pentru protecția ta,
în acest caz;
Dreptul la servicii de interpretariat şi traducere în timpul procedurilor penale;
Dreptul la acces la servicii de sprijin pentru victime;
Dreptul la sprijin din partea serviciilor de sprijin pentru victime.

Dreptul de a participa la procedurile judiciare include urmatoarele drepturi:
- Dreptul de a fi audiat/ă;
- Dreptul de a revizui o hotărâre de neîncepere a urmăririi penale, dacă o astfel de
decizie nu conduce la o soluționare extrajudiciară;
- Dreptul la garanții în contextul serviciilor de justiție reparatorie – statul trebuie să ia
măsuri care îţi garantează protecția împotriva victimizării secundare și repetate,
precum și a intimidării și răzbunării;
- Dreptul la asistență juridică, atunci când ai calitatea de parte în procedurile penale;
- Dreptul la rambursarea cheltuielilor;
- Dreptul la restituirea bunurilor care sunt sechestrate pe durata procedurilor penale, cu
excepția cazului în care ele sunt necesare în cadrul procedurilor penale;
- Dreptul de a obține în cadrul procedurilor penale o decizie privind despăgubirile din
partea autorului infracțiunii;
- Dacă ai reşedinta într-un stat membru altul decât cel pe teritoriul căruia a avut
loc infracţiunea, ai dreptul de a formula o plângere în fața autorităților
competente din statul membru de reședință, dacă nu ai posibilitatea de a face
acest lucru în statul membru în care a fost săvârșită infracțiunea sau, în cazul
săvârșirii unei infracțiuni grave (potrivit dreptului intern al respectivului stat
membru), dacă nu doresc să facă acest lucru.
Dreptul la protectie include următoarele drepturi:
- Dreptul la măsuri de protecție împotriva victimizării secundare și repetate și a
intimidării și răzbunării, inclusiv împotriva riscului unor vătămări emoționale sau
psihologice, și de protecție pe durata audierilor și în momentul depunerii mărturiei;
- Dreptul la evitarea contactului cu autorul infracțiunii;
- Dreptul la protecție în cursul cercetărilor penale;
- Dreptul la protecția vieții private;
- Dreptul la măsuri speciale de protecţie în cursul procedurilor penale, dacă ai nevoi
specifice de protecție;
- Dreptul la măsuri speciale de protecţie în cursul procedurilor penale, dacă eşti copil.
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2. În calitate de cetatean al Uniunii Europene, ce ar trebui să stiu dacă
devin victima a unei infracţiuni petrecută pe teritoriul unui alt stat
membru UE?


Deşi legislaţia naţională diferă în fiecare stat membru UE, standardele minime
privind drepturile victimelor descrise mai sus se aplică în toate statele membre.



Când depui o plângere şi eşti pe teritoriul unui alt stat membru (cel mai
probabil că depuneţi plângerea la poliţie), autorităţile trebuie să ia măsuri să
înţelegi şi să te faci înţeles/ înţeleasă. Pentru a elimina barierele lingvistice, ai
dreptul de a formula plângerea într-o limbă pe care o întelegi sau să primeşti
asistenţa lingvistică necesară.
Poţi aduce o persoană care să te însoţească la primul tău contact cu poliţia.
Poate fi orice persoană în care ai încredere, cât timp procedurile penale nu sunt
prejudiciate de prezenţa ei (de exemplu, acea persoană nu poate fi martor al
infracţiunii). De asemenea, poţi alege pe cineva care să te asiste în
comunicarea cu autorităţile.
Notă: Dacă te afli în această situaţie, este recomandabil să contactezi ambasada
sau consulatul României. Aceştia te pot asista cu comunicarea şi alte chestiuni
practice.
Ambasada României în Republica Croatia2
CANCELARIA
Adresa: Strada Mlinarska nr. 43, 10000 - Zagreb
Telefon: +385 1 4677550
Fax: +385 1 4677854
E-mail: zagreb@mae.ro
Web: http://zagreb.mae.ro
SECȚIA CONSULARĂ
Adresa: Strada Mlinarska nr. 43, 10000 - Zagreb
Telefon informații consulare pentru cetățeni români : +385 1 4677660 sau
+385 1 4610009.

2

Date de contact şi informaţii preluate de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe al României, respectiv
http://mae.ro/romanian-missions#838 (Link accesat la 23.03.2019)
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Telefon de urgență: +385 98 414341
Exclusiv pentru cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă,
specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte
situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
Adresă de e-mail informații consulare pentru cetățeni români:
contact@informatiiconsulare.ro
Portal web informații consulare pentru cetățeni români:
http://www.informatiiconsulare.ro


Ai dreptul de a primi de la autorităţi informaţii relevante pentru a-ţi exercita
toate drepturile, inclusiv dreptul de a participa la procedurile penale, dreptul la
protecţie şi dreptul la sprijin. Dacă ai întrebări, trebuie să întrebi autorităţile şi
să fii sigur/ă că înţelegi ce se va întâmpla în continuare.



Dacă ai nevoie de sprijin imediat de la servicii de sprijin pentru victime în
statul membru UE în care a avut loc infracţiunea, în special sprijin privind
participarea ta la procedurile penale, autorităţile ar trebui să îti ofere informaţia
necesară pentru a accesa acest sprijin.

Pentru astfel de sprijin în Croația, poți suna, gratuit, la Centrul Național pentru
Victimele Infracțiunilor, la numărul 116-006. Acolo poți obține informatii
despre drepturile tale și ce tipuri de asistență poți primi. Serviciul este
disponibil în limba engleză și în limba croată. Poți rămâne anonim. Centrul este
disponibil de luni până vinery de la ora 08.00 la ora 20.00, cu excepția
sărbătorilor legale.

În momentul în care te întorci acasă, ai dreptul de a accesa serviciile de sprijin
pentru victime din ţara de rezidenţă. Acestea diferă de la ţară la ţară.
Află mai multe la www.vicatis.eu.
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