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Ministerul de justiție
Codul Victimelor
Victime ale infracțiunilor: Înțelegerea sprijinului la care vă puteți aștepta
Sprijin și informații
A fi victima unei infracțiuni poate fi dificil. Impactul unei infracțiuni poate varia,
dar multe persoane beneficiază din primirea unui anumit spijin și informații
care să-i ajute să se descurce și să se recupereze.
Codul Victimelor este un document guvernamental statutoriu care explică la
ce fel de spijin și informații se pot aștepta victimele infracțiunilor - atât pentru
persoane cât și pentru afaceri. Anumite victime cu circumstanțe speciale, de
expemplu copiii sau victimele celor mai serioase infracțiuni, au dreptul la
sprijin aditional. Aceasta este de asemenea explicat in Cod.
Raportarea unei infracțiuni
Puteți raporta o infracțiune prin prezentarea la secția de politie, prin telefon
sau pe internet.
Poliția va oferi informații despre ceea ce se poate aștepta de la sistemul de
justiție penala după raportarea unei infracțiuni. Dacă sunteți de acord, detaliile
dumneavoastră vor fi transferate unei organizații de servicii pentru victime
care va lua legătura cu dumneavoastră și vă va ajuta.
Organizațiile de servicii pentru victime, cum ar fi organizațiile de caritate, nu
sunt acoperite de către Codul Victimelor care se concentrează în a se asigura
că agențiile de justiție penală – cum ar fi poliția și tribunalele- acordă
victimelor serviciile la care au dreptul.
Dar, serviciile pentru victime pot oferi ajutor valorabil pentru persoanele care
au suferit de pe urma infracțiunilor, incluzând sprijin practic și emoțional.
Ați putea fi rugat să dați o declarație de martor pentru a explica ce vi s-a
întamplat. Dacă doriți, puteți de asemenea face o declarație personală de
victimă explicând cum ați fost afectat de infracțiune.
A vă menține informat
Poliția vă va ține la curent cu progresul investigației, veți fi anuntat de
arestarile făcute sau de acuzarea suspecților.
Puteți de asemenea să ajungeți la un acord cu poliția despre cât de des doriți
să fiți anunțat despre investigație.
Prezentarea la tribunal
Dacă cazul dumneavoastră ajunge la tribunal, ați putea fi martor in proces.
Dacă cazul dumneavoastră nu ajunge la tribunal, ar trebui să fiți informat de
motivul pentru această decizie.
Dacă cazul ajunge la tribunal, vă va fi delegat un ofițer pentru sprijinul
victimelor sau un alt punct de contact. Îi puteți pune orice intrebări aveți și vă
va ține la curent cu ceea ce se intampla. Aceasta include informații în legătura
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cu date și locații despre audieri și noutăți în legătură cu eliberarea pe cauțiune
a suspectului sau reținerea sa în închisoare. Ei vă vor sprijinii până când
acest caz va fi încheiat.
A fi martor
Dacă sunteți martor în proces puteți cere măsuri speciale pentru a vă ajuta în
a da cele mai bune dovezi. Măsuri speciale pot înseamna a avea un panel
protector în jurul boxei martorilor sau prin a da mărturia prin legatură video în
direct, pentru a nu avea de a face cu suspectul, prietenii sau familia sa.
Puteți de asemenea cere personalului de la tribunal să așteptati într-o
încăpere separată de a suspectului, prietenii și familia sa.
Verdictul
Dacă suspectul este găsit vinovat, puteți cere să vă citiți declarația personală
de victimă sau a avea pe cineva să o citească pentru dumneavoastră.
Judecătorul va lua aceasta în considerare când va lua decizia pentru sentința.
Ofițerul pentru sprijinul dumneavoastra sau orice alt punct de contact vă va
explica semnificația sentinței.
Dacă infractorului îi va fi permis să apeleze împotriva sentinței sau
condamnării, contactul dumneavoastră vă va informa de locul și data audierii.
Schema de contact pentru victime este un serviciu special pentru victimele
infacțiunilor violente și/sau sexuale unde infractorul este condamnat la 12 luni
sau mai mult in închisoare. Dacă folosiți această schemă veți fi informat
despre ceea ce se întamplă cu infractorul după ce a fost gasit vinovat și până
la terminarea sentinței.
Justiție reconfortantă
Ca victimă a unei infracțiuni puteți lua parte la justiția reconfortantă. Aceasta
se întampla când cei ce au suferit o infracțiune au contact cu infractorul
pentru ca amândouă parțile să poate găsi o cale pozitivă de a continua.
Victima și infractorul trebuie amândoi să fie de acord pentru ca aceasta să
aibă loc.

