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Introducere
Dacă ați fost victima unei infracțiuni, probabil nu sunteți familiarizat(ă) cu
procedurile legale penale, pașii care trebuie urmați în cadrul procesului penal și
drepturile pe care le aveți.
După ce veți citi această broșură, sperăm că veți găsi răspuns la majoritatea
nelămuririlor și întrebărilor pe care le aveți și veți înțelege care sunt pașii legali și
drepturile care vă sunt asigurate de legislația din România, Bulgaria, Germania și
Suedia.
Pentru fiecare țară în parte sunt prezentate principalele etape ale procesului
și drepturile de care vă puteți bucura. La sfârșitul prezentării fiecărei țări, veți găsi un
link către baza de date a website-ului proiectului, care conține informații utile despre
instituțiile și organizațiile cu competențe în asigurarea protecției drepturilor
dumneavoastră.
Broșura pentru Victime este o publicație elaborată ca parte a proiectului
transnațional Pro Victims Justice through an Enhanced Rights Protection and
Stakeholders Cooperation, finanțat prin Programul Justiție al Uniunii Europene și
implementat de Asociația Pro Refugiu România (coordonatorul proiectului), Center
for the Study of Democracy Bulgaria (organizație partener), Crime Prevention
Council of Lower Saxony Germania (instituție partener), Scandinavian Human Rights
Lawyers Suedia (organizație partener)
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Drepturile victimelor infracțiunilor și
procedurile legale din România
Faza anchetei preliminare / urmăririi penale
Ancheta preliminară și faza urmăririi penale au ca scop strângerea probelor
necesare privind constatarea infracțiunii, identificarea persoanelor care au comis
infracțiunea, stabilirea răspunderii penale a acestor persoane pentru a determina
dacă cazul trebuie trimis sau în instanță.
Cum se realizează raportarea la organul de urmărire penală (poliție,
procuror)?
o Plângere prealabilă este notificarea făcută de o persoană cu privire la o
infracțiune a cărei victimă este. Plângerea prealabilă trebuie făcută în
termen de 3 luni de la data la care persoana vătămată a avut cunoștință
despre fapta ilicită. În cazul în care victima este un minor sau o persoană
fără capacitate de exercițiu, această perioadă de 3 luni va curge de la data
la care reprezentantul legal a aflat despre infracțiune.
o Denunțul este notificarea făcută de o persoană care a aflat despre o
infracțiune care a fost comisă de către o altă persoană.
o Din oficiu, ca urmare a unei investigații speciale efectuate direct de către
organele de urmărire penală competente.
Exemplu de infracțiuni pentru care ancheta penală/urmărirea penală pot
fi puse în mișcare la plângerea prealabilă a părții vătămate
o lovituri și alte forme de violență
o amenințare, hărțuire, viol, agresiune sexuală
o violare de domiciliu; abuz de încredere
o încălcarea statutului profesional
o abandonul familial
o împiedicarea exercitării libertății religioase, etc.
Care sunt drepturile victimei la primul contact cu autoritatea de urmărire
penală?
Prima autoritate judiciară (poliție, procuror) cu care victima intră în contact are
obligația de a o informa cu privire la următoarele aspecte:
o Serviciile și organizațiile care asigură consiliere psihologică sau orice altă
formă de asistență a victimei, în funcție de necesități.
o Autoritatea de urmărire penală la care victima poate depune o plângere.
o Instituția căreia victima i se poate adresa pentru a solicita asistență juridică
gratuită; condițiile și procedurile de acordare a asistenței juridice gratuite.
o Drepturile procedurale ale persoanei vătămate și ale părții civile.
o Condițiile și procedurile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de
prevederile Codului de procedură penală privind protecția părții vătămate
și a părții civile.
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o Condițiile și procedurile necesare pentru acordarea compensațiilor
financiare de stat.
o Dreptul de a fi informată dacă pârâtul este privat de libertate, respectiv
condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, conform Codului de
procedură penală.
Ce este persoana vătămată?
Persoana vătămată este persoana care a suferit un prejudiciu fizic, material
sau moral ca urmare a unei infracțiuni și care are statut de persoană vătămată în
procesul penal și care se bucură de o serie de drepturi procedurale.
Ce este partea civilă?
Persoana vătămată sau succesorii săi care manifestă dorința de a fi
despăgubiți pentru daunele materiale și/sau morale suferite ca urmare a infracțiunii
comise.
În procesul penal, constituirea ca parte civilă poate fi făcută până la începerea
cercetării judecătorești.
Dacă persoana nu are capacitate de exercițiu sau are o capacitate de
exercițiu limitată, acțiunea civilă va fi introdusă de reprezentantul său legal sau de
procuror.
În cazul în care persoana vătămată sau succesorii săi nu au solicitat să se
constituie părți civile în procesul penal, ei pot introduce o acțiune separată la instanța
civilă cu privire la despăgubirea pentru prejudiciile cauzate de infracțiune.
Faza de judecată
Instanța soluționează cazul garantând drepturile părților în procesul penal și
asigurând o bună administrare a probelor pentru aflarea adevărului.
o hotărârea pronunțată în prima instanţă
o recursul
o contestația
o căile de atac extraordinare (contestarea anulării, cererea de recurs,
revizuirea, redeschiderea procesului în cazul în care inculpatul a fost
judecat în absență)
Care sunt drepturile victimei dacă aceasta decide să participe la proces
(ca persoană vătămată)?
o Dreptul de a introduce o acțiune civilă pentru recuperarea prejudiciului din
partea făptuitorului (în cazul în care nu dorește să se constituie parte civilă
în proces, persoana vătămată se poate adresa instanței civile pentru
obținerea de daune).
o Dreptul la a primi despăgubiri de la făptuitor.
o Dreptul de acces la dosar, în condițiile legii.
o Dreptul de a fi informat cu privire la stadiul procesului.
o Dreptul de a fi audiat; dreptul de a adresa întrebări pârâtului, martorilor și
experților.
o Dreptul la asistență juridică și reprezentare juridică în cursul procedurilor
penale.
o Dreptul la asistență juridică gratuită în anumite cazuri.
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o Dreptul de a propune probe, de a ridica excepții și de a trage concluzii,
precum și dreptul de a face orice alte solicitări legate de soluționarea
aspectelor penale ale cauzei.
o Dreptul de a beneficia gratuit de un interpret atunci când nu înțelege sau
nu se exprimă bine în limba română.
o Dreptul de a face o plângere împotriva actelor procurorului, ale instanței,
dacă acestea i-au prejudiciat interesele legitime.
Cine poate beneficia de asistență juridică gratuită?
Dacă vă aflați într-una din aceste situații, puteți solicita asistență juridică
gratuită. De asemenea, puteți beneficia de serviciile juridice ale unui avocat din
oficiu.
o Victimele tentativei de omor și tentativei de omor deosebit de grav.
o Victimele violenței domestice, victime infracțiunilor săvârșite cu intenție
care au provocat vătămări corporale grave.
o Victimele violului.
o Victimele abuzurilor sexuale.
o Minorii victime ale abuzului sexual/întreținerii de raporturi sexuale.
o Victimele altor infracțiuni, dacă venitul lunar pe membrul familiei victimei
este cel mult egal cu salariul de bază minim brut al țării.
o Procedura de asistență juridică gratuită (Legea nr. 211/2004 și Codul de
procedură penală): cererea de asistență juridică gratuită se depune la
instanța în a cărei circumscripție teritorială are reședința victima.
o Ca regulă generală, ori de câte ori Curtea consideră că, din anumite
motive, victima nu se poate apăra și nu are un avocat, dispune
desemnarea unui avocat din oficiu pentru procedurile judiciare.
Ce măsuri speciale pot fi luate pentru persoana vătămată în procesul
penal?
o Paza și supravegherea locuinței sale sau punerea la dispoziție a unei
locuințe temporare; însoțirea și asigurarea protecției persoanei vătămate
și/sau a membrilor familiei acesteia.
o Protecția datelor de identitate.
o Audierea/Ascultarea fără a fi prezentă, prin intermediul mijloacelor
audiovizuale de transmisie cu voce și imagine distorsionate, atunci când
celelalte măsuri nu sunt suficiente.
o Audierea în instanță cu ușile închise.
Victimele infracțiunilor pot beneficia de consiliere psihologică?
Consilierea psihologică a victimelor infracțiunilor (Legea nr. 211/2014 privind
unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor) se acordă
gratuit, la cerere:
o Victimelor tentativei de omor și tentativei de omor deosebit de grav.
o Victimelor violenței domestice.
o Victimelor infracțiunilor săvârșite cu intenție care au provocat vătămări
corporale grave.
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o Victimelor violului, hărțuirii sexuale, a infracțiunii de întreținere de raporturi
sexuale cu minori și a abuzului sexual asupra minorilor; victimele
infracțiunii de rele tratamente aplicate minorilor.
o Victimelor traficului de persoane.
Cine poate beneficia de acordarea de către stat a compensațiilor
financiare ?
Dacă vă aflați într-una din următoarele situații, puteți să solicitați compensații
financiare (Legea nr. 211/2014 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției
victimelor infracțiunilor)
o Victima anumitor infracțiuni (tentativă de omor și tentativă de omor
deosebit de grav; infracțiunea de vătămare corporală; infracțiunea
săvârșită cu intenție care a provocat vătămări corporale; infracțiunea de
viol, hărțuire sexuală sau abuz sexual; trafic de persoane; infracțiunea de
terorism; alte infracțiuni premeditate săvârșite cu violență).
o Soțul, soția, copiii și persoanele aflate în întreținerea victimei decedate.
Care sunt termenele
compensației financiare?

limită

și

procedurile

pentru

solicitarea

Compensația de stat se acordă victimei numai dacă aceasta notifică organele
de urmărire penală în termen de 60 de zile de la data săvârșirii infracțiunii sau, în
cazul în care nu putut să notifice autoritățile de urmărire penală, termenul de 60 de
zile curge de la încetarea stării de incapacitate.
În cazul în care făptuitorul este cunoscut, compensaţia financiară poate fi
acordată victimei dacă sunt întrunite următoarele condiţii:
a) victima a formulat cererea de compensaţie financiară în termen de un an,
astfel:
1. de la data hotărârii definitive prin care instanţa penală a pronunţat
condamnarea sau achitarea în anumite cazuri sau a acordat
despăgubiri civile ori încetarea procesului penal în anumite cazuri.
2. de la data la care procurorul a dispus clasarea, în anumite cazuri.
b) victima s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal, cu excepţia
cazului în care s-a dispus clasarea conform Codului de procedură penală
(respingerea cauzei)
c) făptuitorul este insolvabil sau dispărut.
d) victima nu a obţinut repararea integrală a prejudiciului suferit de la o societate
de asigurări.
Dacă victima se află în imposibilitatea de a depune o cerere de despăgubire
financiară, termenul de un an se calculează de la data la care a încetat starea de
imposibilitate. În cazul în care instanța a dispus separarea acțiunii civile de
procedura penală, termenul de un an curge de la data rămânerii definitive a hotărârii
prin care a fost admisă acțiunea civilă.
Conform Legii nr. 211/2004, victimele sub 18 ani și cele fără capacitate legală
nu sunt obligate să raporteze infracțiunea. Organele de urmărire penală pot fi
sesizate de către reprezentantul legal al minorului sau al persoanei fără capacitate
legală.
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Dacă făptuitorul este necunoscut, victima poate cere o despăgubire
financiară în termen de 3 ani de la săvârșirea infracțiunii, dacă sunt îndeplinite
cerințele Legii 211/2004.
În cazul în care victima este un minor și reprezentantul său legal nu a
depus o cerere pentru despăgubiri financiare în termenele prevăzute de lege, după
caz, aceste termene se vor calcula de la data la care victima a împlinit vârsta de 18
ani.
Tipurile de pierderi pentru care pot fi solicitate compensații financiare
(a) victima unei infracțiunii poate cere:
1. costuri de spitalizare și alte categorii de costuri medicale suportate
de către victimă.
2. pierderile rezultate din distrugerea sau degradarea bunurilor
victimei sau pierderea bunurilor ca urmare a infracțiunii.
3. câștigurile de care victima este lipsită ca urmare a infracțiunii.
(b) soțul/soția, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor care
au decedat ca urmare a infracțiunii:
1. costurile de înmormântare.
2. susținerea de care victima este lipsită ca urmare a infracțiunii.
Valoarea compensației financiare de stat se limitează la echivalentul a 10
salarii de bază minime brute pe țară, stabilită pentru anul în care victima a depus
cererea de despăgubire financiară. Sumele plătite de către făptuitor ca despăgubire
civilă și indemnizația obținută de victimă de la societatea de asigurări pentru
pierderile suferite ca urmare a infracțiunii se scad din compensația acordată victimei
de către guvern.
Victima poate solicita Comisiei pentru acordarea de compensații financiare
victimelor infracțiunilor un avans din despăgubirea financiară. O astfel de plată
anticipată poate fi acordată, în cazul în care victima se află în dificultate financiară, în
limita a 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru anul în care victima a
solicitat plata în avans. Plata în avans poate fi solicitată prin cererea de despăgubire
financiară sau într-o cerere separată care poate fi depusă în orice moment după
raportarea infracțiunii autorităților de aplicare a legii sau instanței, dacă este cazul, și
nu mai târziu de 30 de zile de la depunere cererii de despăgubire, în cazul în care
plata în avans se solicită printr-o cerere separată care trebuie să menționeze inclusiv
statutul procedurii judiciare.
Cererea victimei pentru un avans din compensația financiară se soluționează
în termen de 30 de zile de la depunerea cererii; dacă cererea de despăgubire
financiară este respinsă, victima este obligată să ramburseze avansul, cu excepția
cazului în care cererea de despăgubire financiară a fost respinsă numai pe motivul
că făptuitorul este insolvabil sau se ascunde.
De asemenea, victima căreia i s-a acordat un avans pentru compensația
financiară va fi obligată să o ramburseze dacă nu a depus cererea de despăgubire
financiară în termenele prevăzute de lege.
Cererea de despăgubire financiară trebuie înaintată tribunalului din
circumscripția în care victima are reședința. Cererea va fi soluționată de doi
judecători ai Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor
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infracțiunilor care există în cadrul tribunalului în a cărui circumscripție are
reședinta/domiciliul victima.
Ce ar trebui să conțină cererea de despăgubire financiară de la stat?
Cererea ar trebui să includă următoarele:
o Data, locul și contextul infracțiunii care a generat pierderea.
o Tipuri de pierderi cauzate ca urmare a infracțiunii.
o Autoritatea de aplicare a legii sau instanța unde a fost raportată
infracțiunea și data raportării, dacă este cazul.
o Numărul și data hotărârii sau a actului de urmărire penală, dacă este
cazul, atunci când a fost pronunțată o hotărâre definitivă în primă instanță.
o Calitatea de soț/soție, copil sau persoană care se afla în întreținerea
persoanei decedate.
o Cazierul judiciar.
o Cuantumul despăgubirilor plătite de către făptuitor sau indemnizația
obținută de victimă de la societatea de asigurări pentru pierderile suferite
ca urmare a infracțiunii;
o Suma solicitată în cererea de compensației financiare de stat.
Cererea trebuie să fie însoțită de documente care justifică informațiile
furnizate și de orice alte documente pe care victima le poate avea și care ar putea fi
utile pentru soluționarea cererii. Cererea de despăgubire financiară și cererea de
plată în avans pot fi formulate de reprezentantul legal al minorului sau al persoanei
fără capacitate legală sau de către un ONG, cu condiția să fie semnată de victimă, și
să fie scutită de plata taxei judiciare de timbru.
Atât compensația financiară, cât și cererea de plată în avans se soluționează
în instantă, prin convocarea victimei și cu participarea obligatorie a procurorului.
Pentru soluționarea cererii, Consiliul poate să audieze persoane, să solicite
documente și să administreze orice dovezi considerate utile pentru soluționarea
cererii. Decizia de soluționare a compensației financiare sau a cererii de plată în
avans este notificată victimei și poate fi contestată la Curtea de Apel în termen de 15
zile de la notificare.
Drepturile victimelor anumitor infracțiuni
Victimele traficului de persoane (Legea 678/2001 privind prevenirea și
combaterea traficului de persoane):
Perioada de reflecție și recuperare de 90 de zile.
Protecția vieții private și a identității.
Dreptul de a nu coopera cu organele judiciare.
Dreptul la reabilitare fizică, psihologică și socială.
Protecția și asistența specială a victimelor minore în funcție de vârsta lor.
Sprijinul psihologic și asistența necesare pentru integrarea socială de
către asociațiile neguvernamentale care acționează în domeniu.
o Asistență juridică.

o
o
o
o
o
o

Victimele violenței domestice (Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și
combaterea violenței în familie)
o violență verbală, violență psihologică, violență fizică, violență sexuală,
violență economică, violență socială, violență spirituală.
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o victimele violenței domestice se bucură de unele drepturi speciale, cum ar
fi:
o dreptul la protecție specială, în funcție de situația și nevoile lor;
o dreptul la consiliere, reabilitare, reintegrare socială, precum și îngrijire
medicală gratuită.
o în funcție de nevoile lor, autoritățile au obligația de a le asigura victimelor
violenței domestice: centre de primire de urgență; centre de recuperare a
victimelor violenței domestice; centre de prevenire și combatere a violenței
în familie.

Ordinul de protecție (privind victimele violenței domestice) Legea nr. 217/2003
pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Baza de date (instituții si organizații competente să ofere asistență și să
asigure protecția drepturilor victimelor infracțiunilor)
Informații disponibile pe website-ul proiectului. Accesați următorul link:
https://provictimsjustice.prorefugiu.org/ro/baza-de-date/
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Drepturile victimelor infracțiunilor
și procedurile legale din Bulgaria
Cum este identificată victima?
În Bulgaria nu există proceduri oficiale prin care o victimă a unei infracțiuni să
poată fi identificată ca atare (cu excepția unor cazuri foarte limitate).
În caz de vătămare ca urmare a unui act de infracțiune sau violență, o
persoană se poate adresa Poliției sau Parchetului din circumscripția unde aceasta
poate să depună o plângere. Plângerea trebuie să conțină întotdeauna date despre
persoana care o depune și nu ar trebui niciodată să fie anonimă.
O victimă poate apela și numărul european de urgență 112.
O persoană poate, de asemenea, să se adreseze autorităților sociale, de
sănătate sau ONG-urilor unde va fi identificată ca victimă și îndrumată către poliție
sau procuratură pentru a depune o plângere.
Care sunt drepturile victimei în procedurile precontencioase?
o Victima poate alege să participe doar ca martor. Martorul este obligat să
se prezinte în fața autorităților atunci când este citat și să spună tot ceea
ce știe despre caz. Martorul poate furniza informații sub formă de note,
acesta fiind rambursat pentru timpul petrecut cu depunerii mărturiei și
pentru cheltuielile sale. Acesta poate cere revocarea actelor care îi
afectează drepturile și interesele. De asemenea, poate beneficia de
protecție în caz de pericol pentru propria persoană sau pentru cei
apropiați.
o De asemenea, victima se poate alătura oficial procedurilor
precontencioase în calitate de victimă. În acest caz, aceasta se va bucura
de o serie de drepturi specifice:
- să fie informată în mod oficial despre drepturile sale în procedurile
penale.
- să beneficieze de protecție personală și protecția rudelor sale.
- să fie informată cu privire la stadiul procedurilor penale.
- să participe la procedură conform legislației.
- să facă observații și obiecții.
- să beneficieze de servicii de traducere, dacă nu vorbește limba
bulgară.
- să conteste actele de încetare sau de suspendare a procedurilor
penale
- să aibă un avocat
o Pentru aceasta, victima trebuie să-și exprime în mod explicit dorința de
a participa la proces și de a furniza o adresă din Bulgaria pentru
transmiterea citațiilor.
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Care sunt drepturile victimei în procedurile judecătorești?
o Vse poate alătura în mod formal în proces ca:
- acuzator privat, care susține poziția Procuraturii împotriva
inculpatului, și/sau
- reclamant civil care solicită daune de la făptuitor.
o Victima va participa la proces cu capacitate legală deplină, fie în calitate
de acuzator privat, fie ca reclamant civil, însoțită de un avocat, dacă
dorește acest lucru.
o De asemenea, în faza de judecată victima are dreptul să ridice obiecții cu
privire la încălcarea drepturilor sale de către procurorul de urmărire penală
sau procurorul superior în cursul procedurii precontencioase sau în
instanța competentă.
o Protecția victimei și a rudelor sale. Instanța poate interzice acuzatului:
- să se adreseze direct victimei.
- să contacteze victima sub orice formă, inclusiv prin telefon, prin poștă,
poștă electronică sau prin fax.
- să intre în anumite localități, regiuni sau locuri unde victima locuiește sau
pe care le frecventează.
o Procurorul, instanța vor lua măsuri pentru a proteja victima/martorul, în
cazul în care există motive suficiente pentru a se presupune că,
depunerea mărturiei constituie sau poate constitui un real pericol pentru
viața, integritatea fizică sau proprietatea victimei/martorului sau ale rudelor
lor. Protecția fizică personală poate fi asigurată de poliție, iar identitatea
victimei/martorului trebuie păstrată secret.
o De asemenea, procurorul sau judecătorul raportor pot propune includerea
persoanei într-un program de protecție a martorilor.
o Victima are dreptul de a fi informată de către poliție/procuror/instanță cu
privire la procedurile penale.
o Victima are dreptul să beneficieze de mai multe tipuri de asistență
(asistență medicală și juridică, consiliere psihologică și sprijin practic din
partea instituțiilor și organizațiilor). În cazul în care victima a decedat ca
urmare a infracțiunii, sprijinul se extinde asupra copiilor, părinților,
soțului/soției sau a persoanei cu care a coabitat.
Cine poate beneficia de compensații financiare de stat?
Compensațiile financiare de stat pot fi acordate numai anumitor tipuri de
victime
o Victimele terorismului.
o Victimele tentativei de omor.
o Victimele infracțiunii de vătămare corporală gravă premeditată.
o Victimele abuzului sexual, violului.
o Victimele traficului de persoane.
o Victimele criminalității organizate și ale altor infracțiuni care au ca
rezultat decesul sau vătămarea corporală gravă.
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Proceduri de obținere a compensațiilor financiare
Compensațiile financiare se acordă, în general, după încheierea procesului
penal. Acestea acoperă daunele materiale care au rezultat direct din infracțiune și
includ costuri de tratament medical, venituri pierdute, taxe judiciare și administrative,
cheltuieli de întreținere pierdute, costuri funerare și alte daune materiale.
Cine poate beneficia de asistență juridică gratuită?
Dreptul la asistență juridică primară, plătită de stat, în scopul pregătirii pentru
participarea la proces, poate fi acordat:
o victimelor traficului de persoane.
o victimelor violenței domestice.
o victimelor violenței sexuale.
Reprezentarea juridică plătită de stat în procedurile penale se asigură pe
baza dreptului victimei de a avea un avocat și a dreptului părților indigente în proces
(acuzator privat, reclamant civil) de a avea un avocat atunci când interesele justiției o
impun.
Drepturile victimelor unor infracțiuni
Copiii victime
o Dreptul la un reprezentant special, avocat, în cazul în care interesele sale
contravin celor ale părinților sau tutorilor acestora.
o Intervievarea copiilor se supune unor norme speciale privind prezența
părinților/ tutorilor/psihologilor și evitarea contactului cu pârâtul.
o Copiii sunt cel mai adesea intervievați folosind spații special amenajate așa-numitele "camere albastre".
Victimele violenței domestice:
o Bulgaria asigură măsuri împotriva actelor de violență domestică prin
intermediul unei proceduri de drept civil.
o Autoritățile nu pot acționa din oficiu, iar inițierea procedurilor depinde de
victimă, dacă aceasta alege să depună plângere sau nu.
o În ceea ce privește copiii, violența domestică include orice act de violență
în familie comis în prezența lor.
o În cazul în care instanța inițiază procedura, aceasta emite un ordin de
protecție pentru una sau mai multe din următoarele măsuri de protecție:
- obligarea făptuitorului de a se abține de la săvârșirea violenței
domestice.
- interzicerea făptuitorului de a coabita cu victima pe o anumită
perioadă de timp stabilită de instanță.
- interzicerea făptuitorului de a se adresa victimei, de a se apropia de
locuința sa, locul de muncă, și alte locuri de recreere în termenii și
condițiile stabilite de instanță.
- plasarea temporară a copilului la părintele victimizat sau la părintele
care nu a săvârșit acte de violență, în anumiți termeni și condiții
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-

stabilite de instanță, dacă aceasta nu contravine intereselor
copilului.
obligarea autorului actului de violență să participe la un program
specializat.
îndrumarea victimelor către programe de reabilitare.
de asemenea, făptuitorul riscă o amendă cuprinsă între 200 și 1000
Leva.

Victimele traficului de ființe umane. O lege specială asigură un număr de drepturi,
inclusiv un statut de protecție specială.
o Este în vigoare o perioadă de reflecție de o lună care pentru copii poate fi
prelungită până la două luni.
o În cazul victimelor copii, autoritățile de protecție a copilului sunt imediat
informate, familia copilului este monitorizată și se asigură reprezentarea
acestuia. Copiilor victime ale traficului le sunt asigurate educația în școlile
de stat și municipale.
o Există un Mecanism Național de Referire destinat victimelor traficului de
persoane, care prevede proceduri standard în trei etape: identificarea și
îndrumarea, inclusiv protecția specială prevăzută de legea anti-trafic și
evaluarea riscurilor, asigurarea protecției și sprijinului în perioada de
reflecție și incluziune socială (reintegrare), inclusiv sprijin psihologic pe
termen lung și responsabilizare.
Victimele cazurilor transfrontaliere au următoarele drepturi:
o să beneficieze de servicii de interpretariat și traducere a unor documente
privind procedura.
o să primească informații despre autoritățile din țară și străinătate de unde
pot primi informații, sprijin, protecție și compensații financiare.
o să solicite asistență juridică acordată de stat, Ministerul Justiției.

Baza de date (instituții si organizații competente să ofere asistență și să
asigure protecția drepturilor victimelor infracțiunilor)
Informații disponibile pe website-ul proiectului. Accesați următorul link:
https://provictimsjustice.prorefugiu.org/bg/ база-данни/
Alte informații utile:
Numărul european de urgență 112
Reclamarea celor mai frecvente infracțiuni și documente legislative privind sprijinirea
victimelor, Ministerul de Interne - https://goo.gl/JAUcP5
Formularul de plângere penală, Procuratura Republicii Bulgaria https://www.prb.bg/bg
Comisia Națională pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane
http://antitraffic.government.bg/
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Drepturile victimelor infracțiunilor și
procedurile legale din Germania
Faza anchetei preliminare
o Pe durata anchetei, toate dovezile se strâng pentru a clarifica ceea ce s-a
întâmplat. Acest lucru se realizează prin interogarea martorilor și a
inculpaților, prin obținerea și păstrarea în siguranță a documentelor (de
exemplu, documente, certificate medicale), urmelor (de exemplu,
amprente digitale, urme de ADN, urme de sânge) sau obiecte (de
exemplu, fotografii, instrumente utilizate la săvârșirea infracțiunii).
o Victimele infracțiunilor, denumite în legislație ca "persoane vătămate", au
aceeași calitate de martor ca și celelalte persoane care au fost martore,
care au observat sau auzit despre eveniment. Toți martorii importanți
pentru investigarea incidentului vor fi citați de către poliție sau procuror în
vederea participării la interogatoriu. Este important să păstrați aceste date,
deoarece în multe cazuri, de exemplu infracțiuni sexuale, violență
domestică sau alte infracțiuni săvârșite cu violență, mărturia este singura
și de cele mai multe ori cea mai importantă dovadă a modului exact în
care s-a desfășurat infracțiunea. În timpul interogatoriului, persoanele
vătămate pot fi însoțite și sprijinite de o persoană de încredere. La
interogatoriu se pot prezenta și alte documente relevante, de exemplu
certificate. Persoanele vătămate pot indica și alte dovezi sau alți martori
cunoscuți.
o În cazul în care persoanele vătămate se simt amenințate de acuzat sau de
persoane apropiate acestuia, acestea trebuie să informeze în orice caz
poliția și procurorul, pentru luarea măsurilor de protecție necesare. O
astfel de măsură de protecție o constituie și stabilirea unui (nou) domiciliu
secret sau a unei (noi) locuințe secrete. În astfel de situații, persoanele
vătămate nu trebuie să vorbească despre acest lucru. De asemenea,
puteți să introduceți o altă adresă la care puteți fi citat(ă) în cadrul
procedurilor judiciare. Poliția și procuratura, precum și un avocat, pot ajuta
la stabilirea unei adrese pentru transmiterea citațiilor. Acest lucru este
deosebit de important în cazurile de violență domestică și trafic de ființe
umane. În aceste cazuri, instituțiile specializate de sprijinire a victimelor
ajută la pregătirea și punerea în aplicare a măsurilor de protecție.
o În cazul victimelor traficului de ființe umane care nu sunt de cetățenie
germană și care nu dețin un permis de ședere valabil, procuratura - și mai
târziu și instanța - pot în principiu să colaboreze cu autoritățile străine
pentru a se asigura că victimele traficului de ființe umane beneficiază de
un permis de ședere pe durata desfășurării procedurii penale din motive
umanitare dacă, fără detaliile victimei ar fi mai dificilă clarificarea faptelor
cazului și dacă, mai mult decât atât, victima a rupt orice legătură cu

Pagina 13

acuzatul și și-a declarat disponibilitatea de a depune mărturie în cadrul
procedurii penale, conform § 25 alineatele 4a și 4b din Legea privind
reședința. În ceea ce privește hotărârea de a depune mărturie în cadrul
procedurilor penale, victimele care sunt obligate să părăsească țara
dispun de o perioadă de reflecție de cel puțin trei luni, conform § 59
alineatul 7 din Legea privind reședința. În această perioadă de reflecție,
victimele traficului de persoane beneficiază de sprijin din partea instituțiilor
specializate.

Care sunt drepturile victimei în faza anchetei preliminare/urmăririi
penale?
o Informarea persoanei vătămate de către poliție sau de către procuror,
cu ocazia (primei) audieri cu privire la toate drepturile sale în
procedurile penale. Acest lucru se realizează în scris, prin înmânarea
unei broșuri disponibile în mai multe limbi. Drepturile sale sunt explicate
inclusiv verbal. Drepturile esențiale ale părților vătămate, pentru care
părțile vătămate trebuie să depună o cerere informală, sunt:
o Dreptul de a fi informate despre cauză: se referă la numirea unei
persoane de contact la poliție și procuratură care poate fi contactată în
legătură cu stadiul procesului, informații privind decizia finală în cadrul
anchetei preliminare, de exemplu încheierea procesului sau depunerea
rechizitoriului, notificarea datei audierii principale, informații privind
hotărârea instanței, informații privind eliberarea sau ieșirea din arest a
acuzatului, dacă procedurile s-au finalizat sau nu, și informații privind
evadarea sau eliberarea persoanei condamnate din arest în cazul în care
este condamnată la închisoare fără eliberare condiționată. Informațiile sunt
furnizate într-o limbă pe care persoana vătămată o poate înțelege.
Persoanele vătămate au dreptul să fie asistate de un interpret.
o Dreptul de a avea un avocat desemnat care să asigure asistența
juridică, de a beneficia de asistență juridică în scopul reprezentării
sale: adulții, persoanele vătămate ca urmare a violenței și a infracțiunilor
sexuale și toate persoanele minore vătămate au inclusiv dreptul de a
beneficia de asistență juridică suportată de către stat în cazuri de
infracțiuni sexuale și acte de violență. În cazul altor infracțiuni, persoanele
vătămate pot beneficia de asistență juridică. În multe cazuri, părțile
vătămate pot fi asistate în procesul penal de către un avocat ca
reprezentant al unei acțiuni secundare.
o Dreptul la despăgubiri: persoanele vătămate pot solicita în procesul
penal despăgubiri pentru prejudiciile rezultate în urma infracțiunii
("proceduri de adeziune"). Aceasta poate lua forma unei hotărâri sau a
unei despăgubiri în cadrul medierii victimă-infractor. În plus, prin
constituirea ca parte civilă, părțile vătămate își pot susține cererea de
despăgubire pentru daunele produse ca urmare a infracțiunii, însă suportă
riscul de cost aferent.
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o Dreptul la asistență din partea instituțiilor de sprijinire a victimelor:
persoanele vătămate pot beneficia de sprijin sub formă de consiliere,
cazare într-un adăpost, asistență medicală sau psihologică sau alte forme
de sprijin psihosocial. Începând cu anul 2017, persoanele vătămate
beneficiază de dreptul la asistență psihosocială finanțată de stat prin
numirea unui avocat gratuit pentru acestea în calitate de reclamant. Toate
celelalte persoane vătămate pot folosi pe cont propriu consilieri
psihosociali autorizați de stat.
o Dreptul la protecție împotriva revictimizării, intimidării și represaliilor:
pe lângă măsurile de protecție ale poliției și măsurile legate de sprijinul
psihosocial, există diferite posibilități ca persoanele vătămate să evite o
confruntare cu acuzatul, în măsura în care acest lucru este permis de
lege. Cu toate acestea, acuzatul are dreptul să adreseze, personal sau
prin avocatul său, întrebări părții vătămate cel puțin o dată, fie în cadrul
procedurii preliminare, fie în procedurile principale.
Înainte de finalizarea anchetei polițienești, acuzatului i se oferă posibilitatea
de a comenta cu privire la anchetă. Procedurile sunt apoi preluate de procuratură.
Procurorul conduce ancheta și poate solicita poliției să efectueze interogări
suplimentare sau alte investigații suplimentare. Dacă nu este posibilă sau necesară
nicio investigație suplimentară, procuratura examinează dacă este probabilă o
condamnare a învinuitului de către o instanță, așa-numita suspiciune suficientă.
Dacă nu este cazul, de exemplu pe motiv că probele existente nu sunt suficiente
pentru condamnarea acuzatului, procurorul închide cazul. Persoanele care au
depus plângerea și persoanele vătămate sunt informate despre acest lucru.
Persoanele vătămate pot contesta acest lucru (plângerea poate fi depusă personal
sau cu ajutorul unui avocat).
Dacă este posibilă o condamnare a acuzatului, dar infracțiunea nu este gravă,
Parchetul poate întrerupe procedura, pentru neglijență minoră, fără impunerea altor
condiții.
Dacă este probabilă o condamnare a acuzatului, procuratura poate să dea
instrucțiuni acuzatului dacă nu consideră că este necesară o condamnare de către
instanță, deoarece vina nu este atât de mare sau persoana vătămată nu are niciun
interes în obținerea unei pedepse și, prin urmare, nu a depus o plângere penală.
Aceasta este o posibilitate în cadrul procedurilor de violență domestică, atunci când
persoana vătămată dorește să mențină relația cu acuzatul. În unele cazuri, acest
lucru se poate face numai cu acordul instanței. O astfel de obligație poate să
afecteze și persoana vătămată. De exemplu, hotărârea poate consta în:
•
•
•
•
•

despăgubirea daunelor provocate.
plata unei sume de bani unei instituții de caritate.
muncă în folosul comunității, fără plată.
medierea victimă-infractor, cu persoana vătămată sub îndrumarea unei
persoane neutre instruite.
participarea la un curs de instruire socială în care, de exemplu, învață cum
să trăiască o viață fără violență.
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Dacă condamnarea acuzatului este probabilă și procesul nu poate fi încheiat
cu sau fără impunerea unor condiții, procuratura intentează un proces public
(rechizitoriu).
Procedura judiciară
•

Procedura judiciară este formată
intermediară și audierea principală.

din

două

secțiuni:

procedura

Ce este procedura intermediară?
În cadrul procedurii de urmărire penală, instanța examinează acuzațiile
formulate de procuratură, oferă învinuitului posibilitatea de a se exprima cu privire la
acestea și, dacă consideră că acuzațiile sunt concludente, stabilește data audierii
principale.
Ce este audierea principală?
La proces, inculpatului trebuie să i se prezinte faptele, iar toate dovezile
trebuie examinate. De obicei, aceasta înseamnă că toți martorii, inclusiv persoana
vătămată trebuie să (re)depună mărturie, cu excepția cazului în care există dreptul
de a refuza să depună mărturie. La această audiere persoanele vătămate pot fi
însoțite de o persoană de încredere, la cererea lor. În cazul acțiunilor accidentale,
pârâtul poate fi introdus în proces, iar procuratura poate aduce dovezi suplimentare
și poate numi inclusiv martori sau experți suplimentari.
•

•

•

•

•

Victima trebuie informată cu privire la data audierii dacă a solicitat acest
lucru. Audierea principală constă în obținerea probelor, pledoaria
procuraturii, acțiunile secundare, dacă este cazul, și în apărare, ultimul
cuvânt al acuzatului, deliberarea instanței și hotărârea instanței care
trebuie anunțate public.
Audierea principală începe cu prezentarea persoanelor, inclusiv
identitatea, citirea acuzațiilor și audierea acuzatului. În procedurile
judiciare, ca și în procedurile preliminare, inculpatul are dreptul să
păstreze tăcerea și să nu declare nimic.
Dacă, în procesul de obținere ulterioară a probelor, toate probele au fost
văzute, auzite, discutate și introduse și nu se consideră necesare alte
dovezi, acțiunea de strângere de probe se va încheia. Urmează apărarea,
ultimul cuvânt al acuzatului, deliberarea și sentința.
Dacă infracțiunea nu este o crimă, instanța poate, cu consimțământul
procurorului și al inculpatului și, dacă este cazul, al apărării, să încheie
procedurile și să stabilească condiții sau instrucțiuni care se impun
pârâtului în acest sens.
Audierea principală se încheie cu pronunțarea sentinței, care fie îl
condamnă pe pârât, fie îl achită. În plus față de sau în locul unei
condamnări, instanța poate, de asemenea, să hotărască ca inculpatul să
fie trimis într-un centru de detenție, într-un spital de psihiatrie sau în
detenție preventivă.
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•

Inculpații adulți pot fi amendați sau pedepsiți cu închisoarea. Plata amenzii
sau executarea pedepsei cu închisoarea pot fi suspendate pentru o
perioadă stabilită de instanță. În dreptul penal al minorilor, pot fi luate în
considerare și alte consecințe juridice.

Executarea sentințelor
Persoanele vătămate vor fi notificate cu privire la executarea pedepsei; la
cerere, acestea vor fi informate dacă persoana condamnată părăsește temporar
închisoarea după executarea unei pedepse privative de libertate fie prin evadare, fie
prin întreruperea executării, suspendare sub supraveghere sau împlinirea
termenului.

Baza de date (instituții si organizații competente să ofere asistență și să
asigure protecția drepturilor victimelor infracțiunilor)
Informații disponibile pe site-ul proiectului. Accesați următorul link:
https://provictimsjustice.prorefugiu.org/de/datenbank/
Alte contacte utile:
http://en.opferschutz-niedersachsen.de/
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Drepturile victimelor infracțiunilor și
procedurile legale din Suedia
Ce informații sunt furnizate victimei de către organul de urmărire penală
(poliție, procuror)?
•
•
•
•
•
•
•

Informații cu privire la posibilitățile de a primi despăgubiri și compensații
pentru vătămări corporale.
La solicitarea victimelor, procurorul este de obicei obligat să pregătească
și să prezinte în instanță cererea de despăgubire a victimelor.
Normele care reglementează interdicțiile de vizitare, avocatul părții
vătămate și persoana de sprijin.
Cum se solicită asistență și consiliere juridică.
Ce autorități și organizații pot oferi sprijin și asistență.
Dacă ancheta preliminară nu este inițiată sau este întreruptă.
Dacă o acțiune în justiție este introdusă sau nu.

Cazurile în care urmărirea penală este pusă în mișcare la plângerea
prealabilă a părții vătămate
Dacă procurorul sau poliția decid întreruperea anchetei preliminare, atunci
victimele, în calitate de părți vătămate, vor fi în mod normal informate în acest sens.
Același lucru este valabil dacă procurorul a decis neînceperea anchetei preliminare
sau a urmăririi penale. Dacă victima nu este mulțumită de decizia poliției, atunci
poate cere revizuirea acesteia de către procuror. Dacă victima nu este mulțumită de
o decizie a procurorului, victima poate cere ca aceasta să fie revizuită de către un
procuror superior. Chiar dacă ancheta preliminară este întreruptă, victimele pot avea
dreptul la despăgubiri prin intermediul unei polițe de asigurare sau prin compensarea
prejudiciilor penale.
În anumite cazuri, deși probabil există suficiente dovezi pentru o condamnare,
procurorul are dreptul să nu dispună începerea urmăririi penale ci, în schimb,
renunțarea la urmărirea penală. Acest lucru s-ar putea întâmpla, de exemplu, în
cazul în care făptuitorul nu are condamnări anterioare, iar infracțiunea în cauză are
un caracter mai puțin grav. Acest lucru ar putea fi valabil și în cazul unei persoane
care tocmai a fost condamnată pentru o altă infracțiune, iar infracțiunea în cauză nu
va crește perioada de condamnare. Renunțarea la urmărirea penală înseamnă că nu
vor exista audieri. Totuși, victimele ar putea avea dreptul la despăgubiri pentru
vătămări prin intermediul unei polițe de asigurare sau prin compensații pentru
vătămări corporale.
Dacă nu există motive pentru începerea anchetei preliminare, aceasta trebuie
întreruptă. Acest lucru se poate întâmpla dacă s-a stabilit faptul că actul în cauză nu
face obiectul unei infracțiuni sau pentru că nu poate fi identificat niciun suspect. Un
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alt motiv ar putea fi faptul că nu există o linie a anchetei care să fie urmată, adică nu
există o direcție. În cazul în care se găsesc noi dovezi, atunci ancheta preliminară
întreruptă poate fi reinițiată.

Cum poate beneficia o victimă de consiliere juridică?
În anumite cazuri, victimele au dreptul la asistență juridică:
- victimele infracțiunilor sexuale.
- victimele violenței săvârșite în cadrul unor relații.
- victimele altor infracțiuni în cazul în care există o nevoie specială.
Care este procedura de urmat pentru a beneficia de consiliere juridică?
o Odată cu inițierea anchetei preliminare, se numește un avocat pentru
partea vătămată.
o Dacă victima simte că are nevoie de un avocat, ar trebui să aducă în
discuție această problemă cât mai curând posibil procurorului sau
polițistului responsabili de ancheta preliminară. De asemenea, victimele
pot să adreseze această cerere tribunalului regional.
o Tribunalul regional va decide dacă victimele au dreptul la un avocat și vor
numi o persoană potrivită. Victimele au voie să facă sugestii cu privire la
persoana pe care o doresc. Avocatul are sarcina de a apăra interesele
victimelor și de a acorda victimelor sprijin și asistență atât în timpul
anchetei preliminare, cât și în faza audierii. De asemenea, avocatul poate
asista victima pe parcursul desfășurării procesului și poate prezenta
daunele pentru care aceasta solicită despăgubiri.

Care sunt drepturile victimei dacă decide să participe la procesul penal?
o Dreptul de a introduce o acțiune civilă pentru recuperarea prejudiciului din
partea făptuitorului (dacă nu dorește să se constituie parte civilă în proces,
partea vătămată se poate adresa instanței civile pentru daune).
o Dreptul la despăgubire din partea făptuitorului.
o Dreptul de acces la dosar, potrivit legii.
o Dreptul de a fi informat despre stadiul urmăririi penale.
o Dreptul de a fi audiat; dreptul de a adresa întrebări pârâtului, martorilor și
experților.
o Dreptul la asistență juridică și reprezentare juridică în cursul procedurilor
penale.
o Dreptul la asistență juridică gratuită în anumite cazuri.
o Dreptul de a beneficia gratuit de un interpret atunci când nu înțelege, nu
se exprimă bine sau nu poate comunica în limba suedeză.
o Dreptul de a contesta împotriva actelor organelor procuraturii.

Pagina 19

Pot victimele infracțiunilor să beneficieze de consiliere psihologică și
îngrijire medicală?
Conform normelor suedeze privind sănătatea, victimele infracțiunilor
beneficiază de consiliere psihologică; aceasta poate fi obținută și de soț/soție, copiii
și persoanele aflate în întreținerea persoanei decedate. Dacă victima unei infracțiuni
a suferit vătămări fizice ca urmare a unei infracțiuni, este important ca aceasta să
solicite îngrijiri medicale, pentru ca leziunile să fie tratate și documentate.
Dacă victima intenționează să solicite despăgubiri de la societatea de
asigurări, poate fi necesară o documentație privind vătămările suferite. În cazul în
care victima a fost supusă unei infracțiuni săvârșite cu violență, hainele deteriorate
pot constitui dovezi. Dacă victima a raportat infracțiunea, poliția ar putea cere un
raport medico-legal. Acest raport descrie vătămările suferite și poate fi deosebit de
important în ancheta penală. De asemenea, raportul este utilizat ca probă la
audierea în instanță. Raportul se întocmește de către un examinator medical sau un
medic cu competență în întocmirea rapoartelor medico-legale.1

Cum poate victima să obțină daune de la inculpat?
o Dacă instanța a condamnat inculpatul să plătească despăgubiri, aceasta
nu înseamnă că banii vor fi automat plătiți victimelor. Adesea, făptuitorul
nu poate să plătească sau nu plătește în mod voluntar daunele. Dacă se
întâmplă acest lucru, Kronofogden (Autoritatea de Executare din Suedia)
va contribui la garantarea faptului că banii sunt plătiți victimelor. Instanța
poate transmite o copie a sentinței Autorității de Executare din Suedia
care, după audiere, contactează victimele prin scrisoare și le întreabă
dacă doresc ca instituția să ajute la colectarea daunelor. Dacă victimele
doresc un astfel de ajutor, acestea trebuie să completeze formularul primit
și să-l returneze Autorității Suedeze de Executare, care va investiga apoi
situația financiară a făptuitorului. În cazul în care se constată că acesta
dispune de active sau venituri executabile, Autoritatea se va asigura că
victimele vor fi despăgubite.2
o În cazul în care făptuitorul condamnat nu poate să plătească despăgubirile
și victimele nu au asigurări care să acopere integral suma, atunci victimele
pot avea dreptul la despăgubiri din partea statului. Aceasta se numește
compensație pentru vătămări corporale și este soluționată de către
Autoritatea de Compensare și Suport pentru Victimele Criminalității.
o Pentru ca victimele să poată primi despăgubiri în cazurile în care
infractorul este necunoscut, trebuie să existe o anchetă, de exemplu o
anchetă preliminară care să arate că persoanele vătămate au fost victime
ale infracțiunii și nu au suferit un simplu accident. Este nevoie ca
1

https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng/help-for-victims/medical-care
Information to Crime Victims, The Crime Victim Compensation and Support Authority, Plakat
Production, 2015, Wall Maria, descărcat de pe site-ul de internet:
https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Broschyrer/Andra%20spr%C3%A5k/Information%20to
%20crime%20victims.pdf page 28

2
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infracțiunea să fi fost raportată anterior la poliție. În cazul în care suspectul
a fost identificat, în principiu este necesară pronunțarea unei condamnări
sau impunerea unei amenzi. Compensațiile pentru vătămări corporale
acoperă infracțiunile săvârșite pe teritoriul Suediei, iar victimele pot avea
dreptul la despăgubiri, indiferent dacă victimele sunt rezidenți ai Suediei
sau sunt temporar aici ca, de exemplu, un turist sau un student.
o Dacă victimele au rezidența în Suedia, acestea pot beneficia și de
despăgubiri pentru infracțiuni comise în străinătate. Suma aferentă se va
deduce din compensația pentru vătămări corporale.3
Poate o victimă să beneficieze de despăgubiri pentru încălcarea
integrității personale?
Unele infracțiuni oferă victimei dreptul la despăgubiri pentru încălcarea
integrității personale. Acest drept se aplică în cazul în care infracțiunea este
considerată o încălcare gravă a integrității personale, a vieții private și a demnității
umane. În majoritatea cazurilor de agresiune sexuală, victimei i se asigură dreptul
de a obține despăgubiri. În mod similar, acest lucru este valabil și în cazuri de abuz,
cum ar fi încălcarea spațiului privat al casei, amenințare, jaf și încălcarea unei
interdicții de vizitare.
Poate o victimă să beneficieze de despăgubiri în caz de daune materiale
și pierderi financiare?
Șansele de a primi despăgubiri pentru daune suferite constând în pierderea
sau deteriorarea proprietății sau pierderi pur financiare sunt foarte limitate. În mod
normal, despăgubirea se plătește numai dacă făptuitorul, la momentul săvârșirii
infracțiunii era deținut într-o închisoare, într-un anumit tip de instituție de îngrijire, sau
în arestul poliției, dacă infracțiunea s-a săvârșit atunci când, de exemplu, făptuitorul
a evadat sau i s-a acordat o permisie. În cazul în care infractorul nu se încadrează
într-una dintre categoriile de mai sus sau este necunoscut, compensarea pagubelor
materiale și a pierderilor financiare va fi plătită numai în cazuri deosebit de grave,
cum ar fi pentru prejudicii care limitează grav capacitatea victimei de întreținere
personală sau a membrilor familiei acesteia.
Informații suplimentare privind compensația financiară
Orice persoană care este victima unui act infracțional are, în general, dreptul
la despăgubiri.
În Suedia, o victimă are trei opțiuni principale de compensare.
1. În primul rând, victimei i se pot acorda despăgubiri împotriva făptuitorului
în conformitate cu legea penală, stabilite de instanță.
2. În al doilea rând, despăgubirile pot fi plătite prin diferite tipuri de asigurări,
în special asigurări private, obținute de victimă printr-o societate de
asigurări.

3

Ibidem, 29
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3. În al treilea rând, statul suedez poate oferi despăgubiri victimei prin
intermediul planului guvernamental de despăgubire, cunoscut sub
denumirea de Despăgubirea victimelor pentru prejudiciile produse ca
urmare a unei infracțiuni, prin intermediul Autorității de Compensare și
Sprijinire a Victimelor Infracțiunilor.
Dacă făptuitorul este necunoscut sau se află în incapacitatea de a plăti
daunele, sau dacă victima nu este beneficiara unei asigurări private, atunci aceasta
poate avea dreptul la despăgubiri din partea guvernului, conform Legii privind
compensarea pentru daune penale (Brottsskadelag 2014:322). Compensarea pentru
daune se bazează pe principiile dreptului public, iar compensația este secundară
asigurărilor. Astfel, această despăgubire este plătibilă victimei numai dacă nu a fost
compensată anterior de niciun alt sistem.
Drepturile victimelor unor infracțiuni
Victimele traficului de persoane
o
o
o
o
o
o
o

Protecția vieții private.
Asistență, cum ar fi tratamentul medical de urgență.
Consiliere.
Accesul la educație pentru copii.
Perioadă de recuperare și reflecție.
Permis de ședere.
Despăgubiri și căi de atac.

Mai multe informații privind protecția specială a victimelor traficului de ființe
umane se găsesc în Mecanismul Național de Referire al Suediei4
Victimele violenței domestice și ale violenței de onoare
În ultimii ani, legislația a suferit câteva schimbări majore care vizează
consolidarea protecției victimelor violenței, victimelor abuzurilor sexuale, victimelor
traficului de ființe umane, victimelor violenței de gen, precum și a copiilor care sunt
victime ale actelor de violență. Legislația privind infracționalitatea sexuală a devenit
neutră din punct de vedere al genului și s-a extins, astfel încât mai multe acte
săvârșite cu violență fac obiectul infracțiunii de viol. Legea privind serviciile sociale a
clarificat responsabilitățile autorităților locale. S-au revizuit normele de
confidențialitate, interdicția vizitelor și dreptul la un avocat pentru partea vătămată.

Baza de date (instituții si organizații competente să ofere asistență și să
asigure protecția drepturilor victimelor infracțiunilor)
Informații disponibile pe website-ul proiectului. Accesați următorul link:
https://provictimsjustice.prorefugiu.org/sv/databas/

4

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2016/R2016-29national-referral-machanism-trafficking-webb.pdf
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