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Carta victimelor 

Rolul Oficiului Directorului Procuraturii Publice (DPP) 

În momentul în care sesizaţi o infracţiune gravă, poliţia face cercetări şi trimite un dosar la 
Oficiul Directorului Procuraturii Publice. Dosarul este apoi lecturat pentru a vedea dacă 
există suficiente probe pentru a urmări penal pe cineva pentru infracţiune. De asemenea, se 
stabileşte dacă există un interes public pentru trimiterea cazului în instanţă. Dacă da, se va 
decide care trebuie să fie acuzaţiile.  

Luarea deciziei de urmărire penală 

Decizia de urmărire penală este una serioasă.  Poate avea un efect de durată atât asupra 
victimei infracţiunii cât şi asupra inculpatului.  Decizia de începere sau neîncepere a urmăririi 
penale în cazurile grave - de exemplu omor, infracţiuni sexuale sau incidente rutiere soldate 
cu deces poate fi luată doar de DPP sau unul din avocaţii săi. 

În cazul infracţiunilor mai puţin grave decizia de urmărire penală o poate lua poliţia. Însă, 
urmărirea penală se face tot în numele DPP şi DPP are dreptul de a spune poliţiei cum să 
gestioneze cazul.  

Oficiul Directorului Procuraturii Publice acţionează în mod independent în decizia de 
începere sau neîncepere a urmăririi penale.  Aceasta înseamnă că nicio altă persoană - nici 
chiar Guvernul - nu ne poate spune să începem, sau nu, urmărirea penală într-un caz. 

Ce se întâmplă dacă decidem neînceperea urmăririi penale? 

În cazul în care decidem neînceperea urmăririi penale, vă vom da un rezumat al motivării 
deciziei dacă îl solicitaţi.   

Puteţi solicita un rezumat al motivării dacă sunteţi: 

• victima unei infracţiuni (dacă decizia în cazul dvs. a fost luată pe sau după 16 

noiembrie 2015);  

• membru de familie al unei victime într-un caz soldat cu deces (unde decesul a avut 

loc pe sau după 22 octombrie 2008). 

Pot exista situaţii în care nu vă putem da un rezumat al motivării din cauza unei probleme de 
natură legală.  În acest caz, vă vom explica acest aspect. 



Deciziile de urmărire penală pot fi revizuite? 

Da.  Dacă sunteţi o victimă, sau un membru de familie al unei victime care a decedat şi nu 
sunteţi mulţumit/ă de rezumatul motivării deciziei de neîncepere a urmăririi penale, ne 
puteţi solicita revizuirea deciziei.  Revizuirea se efectuează de către un avocat neimplicat în 
luarea deciziei iniţiale.  

Cum solicit motivarea sau revizuirea? 

Toate solicitările de motivare sau revizuire trebuie făcute în scris.  Puteţi afla cum să faceţi 
asta citind broşura noastră informativă „Cum să solicitați o motivare și o revizuire”.  Broşura 
este disponibilă pe site-ul nostru.  Solicitările trebuie transmise la: 

Unitatea Comunicări şi Legătură cu Victimele 
Oficiul Directorului Procuraturii Publice 
Infirmary Road 
Dublin 7. 

Unde se audiază cazurile acuzării? 

Cazurile cele mai grave sunt audiate la: 

• Tribunalul Penal Central, 

• Tribunalul Penal de Circuit, sau 

• Tribunalul Penal Special. 

În aceste cazuri, avocatul care acţionează pentru DPP va urmări cazul în instanţă. 

Cazurile mai puţin grave sunt audiate la Tribunalul Districtual.  În aceste cazuri, poliţia sau 
avocatul care acţionează pentru DPP vor urmări cazul în instanţă. 

Poliţia vă va comunica dacă s-a luat decizia începerii sau neînceperii urmăririi penale.  În 
cazul în care vom începe urmărirea penală, poliţia vă va comunica, de asemenea, data şi 
locul unde se va desfăşura cazul în instanţă.  

La ce să vă aşteptaţi din partea Oficiului nostru 

Dacă sunteţi o victimă, ne puteţi solicita: 

• să vă luăm în calcul opiniile atunci când decidem începerea sau neînceperea urmăririi 

penale; 
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• să vă dăm un rezumat al motivării dacă decidem neînceperea urmăririi penale (în 

cazurile unde decizia este luată pe sau după 16 noiembrie 2015); 

• să revizuim deciziile de neîncepere a urmării penale. 

Dacă un membru de familie sau al casei este victimă într-un caz soldat cu deces, ne 
puteţi solicita: 

• să vă spunem motivul, dacă este posibil, pentru care am decis neînceperea urmăririi 

penale. Vom face acest lucru în cazurile unde decesul a avut loc pe sau după 22 

octombrie 2008.  

• să revizuim deciziile de neîncepere a urmării penale. 

Dacă sunteţi martor, vă puteţi aştepta ca noi: 

• să vă tratăm cu respect şi într-o manieră profesionistă, nediscriminatorie şi 

imparţială; 

• să ţinem cont de situaţia dvs. personală, de drepturile şi demnitatea dvs; 

• să colaborăm cu poliţia pentru a ne asigura că sunteţi la curent cu cazul dvs;  

• să facem o cerere în instanţă pentru a întreba dacă puteţi folosi legătura video sau 

alte facilităţi speciale în anumite situaţii atunci când depuneţi mărturie; şi 

• să aranjăm să discutaţi cu avocatul acuzării şi avocatul pledant înainte de începerea 

cazului în instanţă, dacă doriţi. Aceştia vă vor explica ce se va întâmpla în instanţă, 

dar nu pot discuta cu dvs. despre mărturia pe care o veţi da. 

Dacă inculpatul a fost condamnat, putem: 

• solicita Curţii Penale de Apel să revizuiască sentinţa dacă considerăm că aceasta este 

nejustificat de blândă - cu alte cuvinte, atât de uşoară că este greşeală la lege. Putem 

solicita revizuirea sentinţelor pronunţate de Tribunalul Penal Central, Tribunalul 

Penal de Circuit şi Tribunalul Penal Special.  Sentinţele pronunţate de Tribunalul 

Districtual nu pot fi atacate cu apel. 

Dacă inculpatul a fost achitat, putem: 

• ataca cu apel decizia judecătorului, dar doar în situaţii foarte limitate;  
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• lua în calcul opiniile dvs. atunci când avem în vedere un apel.  

Ce puteţi face dacă nu vă satisfacem aşteptările dvs. 

Dacă aveţi o plângere legată de serviciile noastre, vă puteţi adresa în scris la: 

Directorul Procuraturii Publice 
Infirmary Road 
Dublin 7. 

Tel: 01 858 8500 
Fax: 01 642 7406  

Vizitaţi site-ul nostru www.dppireland.ie pentru mai multe informaţii despre: 

• Rolul DPP; 

• Prezentarea în instanţă ca martor; 

• Decizia de neîncepere a urmăririi penale; 

• Cum să solicitaţi o motivare şi o revizuire; 

• Darea unei declaraţii de impact asupra victimei; şi 

• Sistemul penal. 
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