Sprijin
S-ar putea, de asemenea, să doriţi să contactaţi
Victim Support Scotland (VSS) (Sprijin pentru
Victimele din Scoţia), o organizaţie de
voluntariat, care oferă sprijin practic şi
emoţional celor afectaţi de infracţiuni. Telefon:
0845 60 39 213 în timpul orelor de lucru
0845 30 30 900 serile şi la sfârşit de
săptămână.
www.victimsupportsco.org.uk
VIA vă poate pune în legătură şi cu alte
organizaţii.

Informaţii suplimentare
Vă rugăm să contactaţi biroul VIA din zona
dumneavoastră, la numărul de telefon inclus în
scrisoarea anexată, dacă doriţi informaţii
suplimentare sau dacă există vreun aspect de
care sunteţi nesigur. În mod alternativ,
contactaţi telefonic Punctul nostru pentru
întrebări la numărul 01389 739557

sau vizitaţi pagina noastră web
www.copfs.gov.uk

Angajamentele noastre faţă de victime sau
martorii Procuraturii

VIA

Avizări şi Informaţii pentru Victime

Noi:
1 vă vom acorda permanent respect şi servicii
profesioniste.
2 vom comunica cu dumneavoastră clar şi eficient.
3 vă vom furniza informaţiile de care aveţi nevoie,
atunci când aveţi nevoie de ele.
4 ne vom ocupa de cazul dumneavoastră cât se
poate de repede.
5 vă vom cere să depuneţi o mărturie în instanţă,
doar când suntem obligaţi să o facem.

VIA
Cum vă putem ajuta

6 ne vom asigura că puteţi comunica cu noi în cazul
în care engleza nu este limba dumneavoastră
maternă.
7 vom face tot posibilul să luăm în considerare orice
sprijin suplimentar, de care aţi putea avea nevoie.
8 vom informa judecătorul despre efectul infracţiunii
asupra dumneavoastră.
9 vă vom sfătui cum să solicitaţi rambursarea
cheltuielilor şi ne vom ocupa de cererea
dumneavoastră, cât se poate de repede.
10 vom colabora cu alte agenţii, pentru a vă ajuta să
obţineţi serviciile de care aveţi nevoie.
Avizări şi Informaţii pentru Victime
Un Departament al Biroului Procuraturii
Drept de autor al Procuraturii 2008 Grup APS Scoţia DPPAS 12578 03/12

Vă rugăm să contactaţi serviciul VIA, dacă doriţi
acest document în altă limbă, scriere cu litere
mărite, în format audio, Braille sau alt format.
Aşteptăm apelări prin intermediul liniei telefonice
RNID Text Relay (cu textare, pentru persoane cu
dizabilităţi de auz sau vorbire), prefix 18001

Cum vă putem ajuta

Informaţii şi Avizări
Dacă sunteţi afectat(ă) de infracţiuni, s-ar putea
să fiţi implicat în sistemul judiciar penal.
Acest lucru poate fi stresant şi confuz, atunci
când faceţi faţă şi efectelor fizice şi emoţionale
ale infracţiunii.
Informaţii şi Avizări pentru Victime (VIA) face
parte din Crown Office and Procurator Fiscal
Service (Serviciul Procuraturii). Procurorul este
responsabil cu investigarea şi intentarea acţiunii
penale împotriva infracţiunilor în Scoţia.
Personalul VIA nu sunt procurori. Ocupaţia
noastră este de a asista victimele, martorii şi,
de asemenea, rudele cele mai apropiate, în
anumite cazuri de morţi subite, neaşteptate sau
datorate infracţiunii.
„Am găsit serviciul şi personalul dumneavoastră
de foarte mare ajutor, tot timpul, în special
pentru că nu am avut experienţă anterioară cu
sistemul nostru legal.”

● ajutându-vă să contactaţi organizaţii care vă
pot oferi sprijin practic şi emoţional
● discutând ce sprijin poate fi disponibil, pentru
a vă ajuta la depunerea mărturiei sau la
prezentarea în instanţă, dacă cazul va ajunge
la proces. Aceasta poate include
aranjamentul de a vi se face un tur al instanţei

VIA vă poate ajuta:
● prin furnizarea informaţiilor şi sfaturilor despre
cum funcţionează sistemul judiciar penal şi la
ce vă puteţi aştepta
● ţinându-vă la curent cu progresul
cazului dumneavoastră

● Victime sau martori cu nevoi adiţionale.
De exemplu, unii martori pot avea nevoie de
sprijin pentru a depune mărturia sau pentru a
ajunge la instanţă.
„Serviciul pe care îl furnizaţi este esenţial. Mă
înspăimânt la gândul cum am fi făcut faţă fără
ajutorul dumneavoastră.”

înainte de proces.

Vă rugăm să notaţi
Dacă, în orice moment, nu doriţi ajutorul
serviciului VIA, doar înştiinţaţi-ne. Dacă ulterior
vă răzgândiţi, vă rugăm contactaţi-ne.

Pe cine putem ajuta
VIA ajută victimele şi martorii infracţiunilor
raportate la Procuror, care implică:
● violenţă în familie
● infracţiuni din ură*
● infracţiuni de natură sexuală
● victime copii şi martori
● alte infracţiuni serioase

Ce poate face VIA

● Victime sau martori vulnerabili

De asemenea, ajutăm:
● Rudele cele mai apropiate, în cazuri de morţi
care pot implica acţiuni penale sau
dacă urmează a avea loc o Investigaţie a unui
Accident Fatal (FAI) sau o investigaţie de
amploare.
*nota trad.- infracţiuni din ură etnică, rasială, religioasă,
etc.

● VIA nu poate decide sau influenţa cine este
judecat(ă) pentru o infracţiune sau de ce este
acuzat(ă). Procurorul ia această decizie pe
baza probelor disponibile şi dacă intentarea
acţiunii penale este în interes public.
(Interes public înseamnă că procurorul va
privi cazul din toate unghiurile – din
punctul de vedere al comunităţii mai largi,
precum şi din cel al victimei şi al inculpatului).
● Nu este posibil ca cineva afectat de o
infracţiune, să „renunţe la acuzaţie”.
Procurorul ia această decizie.
● VIA nu poate oferi consiliere sau sprijin
financiar, însă vă putem pune în legătură cu
alte agenţii, care s-ar putea să vă poată ajuta.

