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Drepturile victimelor, pe țări

franceză

Belgia
Sunteți considerat victimă a unei infracțiuni dacă ați suferit un prejudiciu, de exemplu o vătămare corporală sau dacă bunurile v-au fost deteriorate sau furate
etc., ca urmare a unei fapte care constituie infracțiune în conformitate cu dreptul belgian. În calitate de victimă a unei infracțiuni, beneficiați prin lege de
anumite drepturi individuale anterior, în timpul sau ulterior procedurilor judiciare.
Procedura penală în Belgia constă în faza de cercetare și faza de judecată. În cele mai multe cazuri, cercetarea penală este condusă fie direct, de către
procuror, fie, în anumite cazuri mai complexe, de către judecătorul de instrucție. Pe parcursul cercetării, se strâng probe pentru a stabili dacă a fost săvârșită
o infracțiune și cine este autorul acesteia.
După cercetare, cazul este fie închis, fie trimis în instanță spre judecată. Pe parcursul procesului, instanța analizează probele strânse pentru a stabili dacă
inculpatul este sau nu vinovat. În cazul în care inculpatul este găsit vinovat, acesta este condamnat și primește o pedeapsă. În caz contrar, instanța declară
inculpatul nevinovat și îl achită.
Ca victimă, beneficiați de anumite drepturi în toate aceste etape procedurale. Dacă doriți să vă implicați în mod mai activ în procedură, puteți cere să fiți
înregistrat ca parte vătămată sau puteți fi parte civilă într-o acțiune civilă pe care o introduceți în cadrul procesului penal. În unele cazuri, puteți demara
dumneavoastră procedura penală, prin chemarea autorului infracțiunii în instanță în mod direct sau prin depunerea unei plângeri la judecătorul de instrucție,
în paralel cu introducerea unei acțiuni civile. Ca parte civilă, puteți solicita despăgubiri de la inculpat și, dacă sunt îndeplinite anumite condiții (de exemplu, ați
fost victima unei infracțiuni violente săvârșite cu intenție, însă prejudiciul care v-a fost cauzat nu poate fi reparat în mod corespunzător de către inculpat sau
prin sistemele de asigurare), puteți obține despăgubiri din partea statului.
Următoarele fișe informative prezintă diferitele etape pe care le va parcurge cazul dumneavoastră și descriu drepturile de care beneficiați
pe parcursul cercetării infracțiunii, în timpul procesului sau după primul proces. De asemenea, puteți citi mai multe informații privind
asistența și sprijinul de care puteți beneficia.
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