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Această broşură încearcă să răspundă 
celor mai frecvente întrebări din partea 
persoanelor în legătură cu declaraţia 
de impact a victimei. Această broşură 
nu acoperă toate situaţiile posibile şi 
nu oferă consultanţă juridică. În cazul 
în care aveţi nevoie de consultanţă 
juridică. 

1.	 Ce	este	o	Declarație	de	Impact	
asupra	Victimei?

Dacă sunteți victima unei infracțiuni, 
puteți face o Declarație de Impact 
asupra Victimei. O Declarație de 
Impact asupra Victimei este o relatare 
cu cuvintele dumneavoastră a efectului 
pe care infracțiunea l-a avut asupra 
dumneavoastră. De exemplu, poate 
ați suferit o vătămare fizică, poate 
că sunteți afectat emoțional sau 
psihologic. E posibil să aveți şi pierderi 
financiare.  

2.	 De	ce	este	important?

Declarația îl ajută pe judecător să 
înțeleagă impactul infracțiunii asupra 
dumneavoastră. Judecătorul va lua 
acest lucru în considerare atunci când 
va da sentința acuzatului.     

3.	 Cine	poate	face	o	Declarație	
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de	Impact	asupra	Victimei?

Următoarele persoane pot face o 
Declarație de Impact asupra Victimei: 

• Victima infracțiunii care a suferit 
răni, inclusiv fizice, mintale sau 
emoționale sau pierderi financiare, 
ce au fost cauzate direct de 
infracțiune. 

• Un membru al familiei victimei care 
a decedat, e bolnav sau suferă o 
deficiență ca urmare a infracțiunii. 

• O victimă cu vârsta mai mica de 14 
ani sau părintele/ tutorele acesteia 

• Un membru al familiei, ȋn numele 
victimei care suferă de o boală 
mintală şi care nu are capacitatea de 
a oferi o declarație ea însăși.  

Un părinte, un membru de familie sau 
un tutore al victimei din cazul respectiv, 
care a fost condamnat de infracțiune 
împotriva victimei, nu poate face o 
Declarație de Impact asupra Victimei, 
în numele acestuia.  

4.	 Declarația	de	Impact	asupra	
Victimei	este	admisă	în	toate	
cazurile	penale?
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Da.  Legea spune că o Declarație de 
Impact asupra Victimei poate fi făcută 
în toate cazurile unde există o victimă 
a infracțiunii, după ce acuzatul a fost 
găsit vinovat.    

5.	 Sunt	obligat	să	dau	o	
Declarație	de	Impact	asupra	
Victimei?		

Nu. Puteți alege dacă doriți sau nu să 
faceți acest lucru. Dacă hotărați să 
nu dați o Declarație de Impact asupra 
Victimei, judecătorul nu va considera 
că infracțiunea nu a avut niciun efect 
asupra dumneavoastră.   

6.	 Când	să	dau	o	Declarație	de	
Impact	asupra	Victimei?

Declarația de Impact asupra Victimei 
va fi făcută după ce acuzatul este 
găsit vinovat in instanță, dar înainte 
ca judecătorul să decidă sentința 
pentru acesta. 

7.	 Ce	pot	să	scriu	în	Declarația	
de	Impact	asupra	Victimei?

Declarația de Impact asupra Victimei 
este șansa dumneavoastră de a relata 
instanței modul în care infracțiunea 
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v-a afectat. Următoarele lucruri vă pot 
ajuta:  

• Orice vătămare fizică sau 
psihologică suferită 

• Dacă vă simțiți vulnerabil sau 
intimidat

• Dacă nu vă mai simțiți în siguranță

• Impactul asupra familiei 
dumneavoastră

• Cum s-a schimbat calitatea vieții 
dumneavoastră în viața de zi cu zi.

• Orice pierdere financiară suferită 
ca urmare a infracțiunii 

Nu ar trebui să relatați ceea ce 
credeți despre acuzat sau să îi spuneți 
judecătorului ce sentință considerați 
că merită acuzatul. Doar judecătorul 
poate decide ce sentință este 
corespunzătoare. 

8.	 Poate	să	mă	ajuta	cineva	cu	
Declarația	de	Impact	asupra	
Victimei?

Declarația de Impact asupra Victimei 
este șansa dumneavoastră de a relata 
cu cuvintele proprii cum v-a afectat 
infracțiunea. Este important ca nimeni 
să nu vă influențeze în ceea ce relatați 
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în Declarație sau să scrie Declarația 
în locul dumneavoastră. Informațiile 
din aceasta broșură vă poate ajuta să 
scrieți Declarația.

9.	 Cum	dau	o	Declarație	de	
Impact	asupra	Victimei?

Nu există un formular standard pentru 
o Declarație de Impact asupra Victimei. 
Poate fi scris de mână, dactilografiat 
sau chiar verbal în instanță. Dacă 
scrieți sau dactilografiați Declarația, 
trebuie s-o înmânați Poliției. Puteți 
păstra o copie pentru dumneavoastră. 

10.Ce	se	întâmplă	cu	declaraţia	
mea	de	impacta	victimei?

După ce înmânaţi declaraţia la poliţie 
aceasta devine parte a probelor 
din dosar. Acest lucru înseamnă că 
declaraţia dvs. poate fi văzută de către 
partea acuzării, partea apărării, poliţie 
şi instanţă. Copiile după declaraţia de 
impact a victimei nu sunt înmânate 
niciunei alte persoane. Însă, detalii în 
legătură cu conţinutul declaraţiei pot fi 
date mediei, cu condiţia ca judecătorul 
să nu restricţioneze publicarea 
acestora.   

11.	Mi	se	pot	pune	întrebări	în	
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legătură	cu	declaraţia	mea	de	
impact	a	victimei?

Da. Dacă declaraţia de impact a victimei 
este în scris, instanţa sau apărarea vă 
pot pune întrebări despre conţinutul 
declaraţiei pentru a clarifica anumite 
aspecte. De asemenea, şi în cazul în 
care declaraţia de impact a victimei 
este verbală, instanţa, acuzarea sau 
apărarea vă pot pune întrebări despre 
cele relatate.

12.	Instanţa	poate	să	solicite	
opinia	unui	expert	în	legătură	
cu	modul	în	care	infracţiunea	
m-a	afectat?

Da. Instanţa poate solicita evaluarea 
dvs. de către un expert, de exemplu un 
psiholog. Acest lucru se întâmplă doar 
în unele cazuri, de exemplu în cazul 
infracţiunilor sexuale. În cazul în care 
instanţa a înaintat o astfel de solicitare în 
cazul dvs, poliţia vă va explica procedura. 
Expertul va avea o întâlnire cu dvs. 
pentru a discuta despre efectele pe 
care infracţiunea le-a avut asupra dvs. 
Ulterior, acesta va întocmi un Raport cu 
privire la impactul asupra victimei ce va 
fi înaintat instanţei în care îşi exprimă 
opinia în legătură cu impactul infracţiunii 
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asupra vieţii dvs. Acest raport este 
separat de declaraţia pe care o daţi dvs. 
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