Estatut
de la víctima

Aquest document és un resum
en Lectura Fàcil de l’Estatut de la víctima.
L’Estatut de la víctima és una llei
que recull els drets de les persones
que han estat víctimes de delictes.
És important conèixer aquests drets
en cas de ser víctima d’algun delicte.
Aquest document
també l’haurien de conèixer
les persones que donen suport a la víctima
i el seu advocat o advocada.
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1. Qui és una víctima?
La persona que pateix un dany
quan algú comet un delicte.

2. Quins són els drets bàsics
de les víctimes?
Dret a comunicar-se
Les víctimes tenen dret a entendre la informació
i que se les entengui,
des d’abans de posar una denúncia
fins que acabi el procés.
El procés és tot el que succeeix
des del moment que algú decideix
posar una denúncia
fins que el jutge o jutgessa dicta una sentència.
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Els funcionaris i funcionàries
han de comunicar-se amb les víctimes
tenint en compte les seves necessitats.
Els funcionaris i funcionàries
són persones que treballen
a l’Administració pública.
Els jutges i jutgesses i la policia
són funcionaris.

Les víctimes tenen dret
a estar acompanyades
per la persona que vulguin
durant tot el procés.
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Dret a tenir tota la informació
durant el procés
Quan comença el procés,
la persona té dret
a rebre informació
adaptada a les seves necessitats.
Exemples:
— Quines ajudes pot rebre
pel fet de ser una víctima?
— Com pot denunciar la persona
que ha comès el delicte?
— Què ha de fer per rebre ajuda
d’un advocat o advocada?
— L’ajuda de l’advocat o advocada
pot ser gratuïta?
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La víctima ha de rebre informació sobre
la possibilitat de demanar alguna mesura de protecció,
com per exemple una ordre d’allunyament.
Una ordre d’allunyament és una decisió
que pren un jutge o jutgessa.
Consisteix en el fet que la persona sospitosa
d’haver comès un delicte
no pot apropar-se a la víctima
ni comunicar-se amb ella.

Dret a la traducció i interpretació
Si la víctima no entén o no parla
la llengua utilitzada durant el procés,
té dret que es tradueixin
els documents escrits
i que l’ajudi un o una intèrpret.
Un o una intèrpret és una persona
que tradueix la llengua
que s’està utilitzant en el procés
perquè la víctima l’entengui.
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3. Quins són els drets
de protecció de les víctimes?
Dret a la protecció
Els funcionaris i funcionàries han de protegir:
la vida de la víctima i els seus familiars,
la seva llibertat, la seva seguretat,
la seva intimitat i la seva dignitat.
Dignitat vol dir que
cada persona és única i irrepetible
i que totes les persones
mereixen respecte i estima.

S’han de protegir especialment
quan la víctima expliqui el delicte
a la policia o al jutge o jutgessa.
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Dret a no tenir contacte
amb la persona sospitosa
La víctima té dret
a no tenir contacte
amb la persona sospitosa
durant tot el procés.

Dret a la protecció
durant la investigació
La policia i els jutges han d’intentar
que passi el menor temps possible
entre el moment en què succeeix el delicte
i el moment en què la víctima
ha d’explicar el que va passar.
També han d’intentar
que la víctima expliqui el que va passar
només els cops que sigui necessari
i que siguin tan pocs cops
com sigui possible.
Mentre la policia, els jutges i jutgesses
investiguen el que va passar,
si necessiten ajuda de la víctima,
han de permetre que estigui acompanyada
per la persona que vulgui.
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Mesures de protecció per a menors
i persones amb discapacitat
Si la víctima és una persona
amb discapacitat intel·lectual,
el jutge o jutgessa pot decidir
gravar-la en vídeo abans del judici
explicant el que va passar
perquè no hagi de repetir-ho més endavant.
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4. Oficina d’Atenció
a la Víctima
A Catalunya hi ha l’Oficina d’Atenció a la Víctima.
Aquesta oficina ofereix suport a les víctimes.
En quines coses poden ajudar?
L’Oficina d’Atenció a la Víctima
pot ajudar a:
— Conèixer els drets de les víctimes.
— Conèixer els diferents serveis
que donen suport a les víctimes.
— Donar suport emocional a les víctimes.
No és necessari haver posat una denúncia
per demanar ajuda
a l’Oficina d’Atenció a la Víctima.
L’adreça de l’Oficina d’Atenció a la Víctima
és Gran Via de les Corts Catalanes, 111,
a Barcelona.
El número de telèfon és el 935 54 87 00
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Contacte:
Joan Güell 90–92 | 08028 Barcelona
Telèfon: 93 490 16 88 | Fax: 93 490 96 39
info@dincat.cat | www.dincat.cat
Twitter: @_dincat
Instagram: @_dincat
Facebook: @dincat.federacio
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