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HOTĂRÂREA 
/ SENTINȚA

Calea de atac / 
acțiunea în justiție

Hotărârea / 
sentința

Faza orală a 
procesului penal

• declarații: reclamantul, 
acuzatul, martorii

• Rapoarte: medical sau 
medico-legal, psihologic, etc.

• Alte probe: whatsapp, 
mesaje, etc...

Ancheta 
Polițienească

• măsuri în favoarea fiilor și a 
fiicelor minore:

• interdicția de a se apropia
• interdicția comunicării
• Arestarea

Ordin de  
protecție

Tribunalul  
de gardă

2
1

Tribunalul dedicat 
violenței

 Împotriva femeilor

Sediul Ertzaintza 
sau al Poliției
Municipale

Plângerea

Drept la avocat / ă 
gratuit / ă
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• Poți depune plângerea:
- La sediul oricărui comisariat / inspectorat al instituției ertzaintza sau al Poliției 

municipale.
- La Tribunal.

• Ai dreptul să soliciți un avocat sau o avocată înainte de a depune plângerea.

• Acest serviciu este gratuit. Avocatul / avocata te va informa și îți va oferi consiliere 
în timp ce depui plângerea și, de asemenea, pe parcursul procesului care va fi inițiat 
la tribunal.

• este foarte important să povestești TOT ceea ce s-a întâmplat, nu doar ultimul atac 
fizic, psihic (insulte, amenințări, umiliri, etc.) sau sexual pe care l-ai suferit.

• Poate fi de folos să prezinți în scris faptele pe care le condamni.

• nu uita să menționezi dacă fiii / fiicele tăi / tale au fost și ei / ele victimele violenței, 
dacă au fost de față sau dacă au auzit ceea ce ți s-a întâmplat. 

• este foarte important să povestești dacă există persoane care au fost martori la 
scenele de violență.

• Poți solicita ca noul tău domiciliu, număr de telefon și alte date să fie ținute în 
secret astfel încât acuzatul să nu aibă acces la ele.

• Poți solicita un ordin de protecție în momentul în care depui plângerea, atât pentru 
tine cât și pentru fiii / fiicele tăi / tale sau pentru alte rude.

• Ai dreptul să ceri un interpret / o interpretă atât în limbajul mimico-gestual cât și de 
alte limbi.

Citește bine plângerea înainte de a o semna pentru a te asigura că 
include tot ceea ce ai povestit. În cazul în care ai nelămuriri, cere ajutor.

PLÂNGEREA
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- CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ DEPUNEREA PLÂNGERII?

• Poliția îți va zice în ce zi și la ce oră va trebui să te prezinți la Tribunal pentru a 
depune mărturie în fața Judecătorului sau a Judecătoarei.

• În cazul în care ai solicitat un Ordin de Protecție, va trebui să declari la Tribunal 
în termen de maximum 3 zile, deși în mod obișnuit reclamantul trebuie să meargă 
imediat a doua zi după depunerea plângerii.

• dacă nu ai solicitat un Ordin de Protecție și poliția nu ți-a făcut programare 
pentru a merge la Tribunal, vei fi nevoită să aștepți până vei primi un răspuns de la 
reprezentanții acestuia.

• Ai dreptul să mergi însoțită de persoana pe care dorești să o ai alături.

• Avocatul sau avocata care te-a însoțit la sediul poliției va fi alături de tine și la 
Tribunal. În cazul în care nu ai avut avocat / avocată în momentul în care ai depus 
plângerea, poți solicita la Tribunal să vină unul / una.

• Ai dreptul de a refuza orice contact cu acuzatul în timp ce te afli la Tribunal.

• Ai dreptul să soliciți să fii informată prin intermediul poștei electronice / email 
în legatură cu hotărârea luată de Judecator sau Judecatoare (clasarea plângerii, 
hotărârea definitivă, arestul pârâtului, ieșirea din închisoare...).

• Ai dreptul de a solicita schimbarea încuietorii la domicilul tău, din motive de 
siguranță. daca Judecătorul sau Judecătoarea va aproba aceasta acțiune, acest 
serviciu va fi gratuit.

Poți fi însoțită de persoana pe care o dorești să îți fie alături.

PROCESUL JUDICIAR / LITIGIUL
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- CE SE VA ÎNTÂMPLA LA TRIBUNAL?

• Îți vor pune întrebări privind evenimentele care s-au petrecut.

• În anumite cazuri, poți refuza să depui mărturie în fața Judecătorului sau a 
Judecătoarei. Avocatul tău sau avocata ta te vor informa în legătură cu dreptul de a 
nu declara. 

• În cazul în care nu depui mărturie, este posibil ca procesul judiciar să nu înceapă, 
în funcție de faptele pe care le-ai denunțat și de alte circumstanțe (leziuni, martori, 
etc.), chiar dacă tu nu depui mărturie, judecatorul sau judecatoarea poate hotărî ca 
plângerea să fie cercetată și, ulterior, să înceapă procesul judiciar.

• dacă, în cele din urmă, te razgândești, vei putea merge la Tribunal unde îți vei putea 
exprima dorința de a depune mărturie.

• Pârâtul nu va fi NICIODATA de față când tu vei declara.

• În timp ce depui mărturie, vor fi prezenți doar:
- Judecătorul sau Judecătoarea.
- Procurorul.
- Avocatul tău sau avocata ta.
- Avocatul sau avocata pârâtului.

• Vei putea să aduci la cunoștință faptul că există martori și, de asemenea, să prezinți 
probele pe care le deții (mesaje de text, fotografii, înregistrări).

• este posibil să fii examinată de către medicul legal în cazul în care ai leziuni și ești de 
acord cu examinarea.

• dupa ce depui mărturie, pârâtul va fi interogat de către Judecător sau Judecătoare. 
Tu nu vei fi prezentă pe parcursul declarației sale.
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În timp ce depui mărturie, vei fi așezată astfel:

• după ce tu și acuzatul veți depune mărturie, indiferent de faptul că tu sau 
procurorul ați solicitat un Ordin de Protecție, Judecătorul sau Judecătoarea  
va decide dacă respectivul ordin va fi autorizat.

• În cazul în care Ordinul de Protecție nu va fi autorizat, aceasta nu înseamnă că nu te 
cred sau că plângerea nu va continua să fie cercetată.

Nu uita: acuzatul nu va fi niciodată de față în timp ce tu vei 
depune mărturie.

Reclamantul

Avocatul sau 
avocata ta

Avocatul 
sau avocata 
pârâtului

Funcționarul 
tribunalului

Judecătorul sau 
judecătoarea

Procurorul
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- CE ESTE UN ORDIN DE PROTECȚIE?

• este un mandat judiciar care garantează siguranța ta, a copiilor tăi și chiar și cea 
a persoanelor dependente pe care le ai în grijă. Poate fi emis doar de către un 
Judecator sau o Judecatoare.

• Îl poți solicita în momentul în care depui plângerea la Poliție sau la Tribunal când vei 
depune mărturie.

• de asemenea, pocurorul sau chiar Judecătorul sau Judecătoarea îl poate solicita în 
cazul în care nimeni nu a facut acest lucru.

- Interdicția de a se apropia
- Interdicția comunicării
- Interdicția de a deține arme
- Arestarea
- Altele: escorta, dispozitive de localizare...

- Uzul locuinței
- Condițiile custodiei fiilor și fiicelor minore
- Programul de vizită a copiilor minori:

* suspendarea sau limitarea vizitelor agresorului
* supervizarea vizitelor de către profesioniști 

- Pensia alimentară

- Hotărârea definitivă
- Clasarea plângerii

Conținutul

Conținutul

Durata

Durata

PENALĂ

CIVILĂ

ORDIN DE 
PROTECȚIE

- Posibilitatea de extidere până la 30 de zile dacă 
se depune o cerere pentru procesul familial
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• Prin intermediul Ordinului de Protecție Judecătorul sau Judecătoarea poate:

- să-i interzică persoanei pe care ai pârât-o să se apropie de tine, de fiii și fiicele tale 
sau de alți membri din familia ta.

- să-i interzică persoanei pe care ai pârât-o să se apropie de locul tău de muncă, de 
domiciliul tău sau de locurile unde mergi tu, să se apropie de fiii și fiicele tale sau de 
alte rude.

- să-i interzică persoanei pe care ai pârât-o să ia legatura cu tine, cu fiii și fiicele tale sau 
cu alte rude (telefon, email, mesaje de whatsapp...).

- să ordoneze arestarea preventivă.

- să-i confiște armele de foc dacă le deține.

- să dea ordinul ca ertzaintza să te protejeze prin intermediul escortei sau pe alte căi 
dacă ești în pericol.

- să dea ordinul ca ertzaintza să te însoțească, dacă este nevoie, până la domiciliu 
pentru a-ți putea lua obiectele personale.

- să dea ordinul ca ertzaintza să-l însoțească pe acuzat până la domiciliu pentru a-și 
putea lua obiectele personale.

- să-ți dea permis pentru a putea schimba încuietoarea domiciliului tău.

- să ordoneze alte măsuri de siguranță pentru fiii și fiicele tale (autorizarea șederii în 
locuința actuală, suspendarea sau limitarea programului vizitelor copiilor de către 
agresor, autorizarea supervizării vizitelor de către profesioniști, pensia alimentară...).

• dacă cel denunțat nu respectă Ordinul de Protecție, trebuie să informezi de îndată 
poliția. 

Nu uita: ordinului de protecție vă garantează  
siguranța ție și copiilor tăi.
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PROCESUL JUDICIAR

• dacă persoana pe care ai acuzat-o A CONTESTAT FAPTELE, Judecătorul sau 
Judecătoarea va continua cercetarea pentru a verifica contextul plângerii pe care ai 
depus-o. Poate să ordoneze realizarea unor probe (audierea martorilor, examinarea 
de către medicul legal, examinarea whatsapp-ului, mesajelor de text sau emailurilor, 
înregistrarea conversațiilor telefonice...).

• după câteva luni, după ce se sfârșește ancheta, va începe procesul.
• În acest caz, va trebui să depui mărturie din nou în cadrul acestui proces.

Procesul se va desfășura într-una din așa-numitele „Săli de Judecată”, iar acolo 
vor fi prezenți:

Acuzatul

Avocatul sau 
avocata ta

Avocatul 
sau avocata 
apărării

Procurorul Judecătorul / 
judecătoarea

ANCHETA

Obținerea dovezilor prin:
• declarații: Reclamant, acuzat, martori
• Rapoarte: - medicină legală, 

- Psihologie, etc.
• Alte probe: whatsapp, mesaje, înregistrări...
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• Vei aștepta în afara sălii până când va veni momentul să depui mărturie.

• mai întâi îți va pune întrebări Procurorul, apoi avocatul sau avocata ta și, în ultimul 
rând, avocatul sau avocata apărării.

• Poți solicita ca persoana pe care ai pârât-o să nu fie de față pe parcursul 
interogatoriului. În acest scop, poți solicita să depui mărturie prin intermediul unei 
videoconferințe.

• În acest caz, Judecătorul sau Judecătoarea vor hotărî dacă poți declara prin 
intermediul videoconferinței (din alta încăpere din interiorul Tribunalului).

• Ai dreptul să fii tratată cu respect de către toate și profesioniștii care iau parte la 
proces.

• este posibil ca pârâtul să își recunoască vina și să solicite un acord cu Procuratura și 
cu avocatul sau avocata ta, în ceea ce privește pedeapsa. 

• În acest caz, avocatul sau avocata ta va trebui să te informeze asupra conținutului 
acestei înțelegeri privind pedeapsa pentru a ști dacă ești de acord sau nu.

• În cazul în care se ajunge la un acord (Procuratura, tu si pârâtul), atunci procesul nu 
va fi susținut întrucât acuzatul își recunoaste vina și Judecătorul sau Judecătoarea va 
pronunța o condamnare definitivă în funcție de acordul stabilit.

Nu uita: poți solicita ca persoana pe care ai pârât-o să nu fie de 
față în timp ce depui mărturie la proces. 
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SENTINȚA

după terminarea procesului, în termen de câteva săptămâni, Judecătorul sau 
Judecătoarea vor pronunța o hotărâre care poate fi:

• O condamnare: îi va fi aplicată o pedeapsa și, de asemenea, interdicția de a se 
apropia de tine și / sau de fiii sau fiicele tale, de domiciliul și de locul tău de muncă, 
pe parcursul unei anumite perioade de timp. În plus, în acest interval nu va putea să 
se pună în legătură cu tine.

• O achitare: Persoana pe care ai pârât-o nu va primi nicio pedeapsă. Asta nu 
înseamnă că plângerea ta este falsă, ci doar că nu există destule dovezi pentru a o 
putea condamna.

Aceasta sentință poate fi atacată de către:
- Procuratură.
- Avocatul sau avocata ta dacă tu nu ești de acord cu această sentință.
- Avocatul sau avocata apărării.

Pe parcursul acestei acțiuni, dacă anterior a fost emis un ordin de protecție în 
favoarea ta, acesta va rămâne în vigoare. 

dacă sentința îl condamnă pe acuzat la executarea unei pedepse cu închisoarea, ai 
dreptul să fii informată privind momentul când acesta intră și când iese din închisoare 
și, de asemenea, când are permise temporare pentru a părăasi sediul pușcăriei sau 
când este pus in libertate.

Nu uita: o achitare nu înseamnă că plângerea ta este falsă, 
ci doar că nu există dovezi suficiente pentru condamnarea 

persoanei acuzate.
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