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Acest manual este elaborat în contextul proiectului „Pro.VI – Protecting Victims’ Rights” 

[Pro.VI - Protejarea drepturilor victimelor], finanțat de Comisia Europeană - Direcția 

Generală Justiție și Consumatori (JUST-AG2017/JUST-JACC-AG-2017), și este coordonat de 

Institutul psihanalitic pentru cercetare socială (IPRS) în cooperare cu Asociaciòn Consensus 

(Spania), Universidade Catolica Portuguesa (Portugalia), CJD (Germania) și Universitatea de 

Vest din Timișoara (România). Proiectul vizează integrarea eforturilor Uniunii Europene de 

promovare a dezvoltării unui sistem eficient de protecție a victimelor, îmbunătățirea 

competențelor sistemului de justiție și ale practicienilor în domeniul justiției reparatorii 

pentru a veni în sprijinul victimelor infracțiunilor, permițându-le acestora din urmă să 

înțeleagă și să aibă acces la propriile drepturi. 

Acțiunile proiectului implică o serie de profesioniști de prim rang din cadrul procesului de 

înfăptuire a justiție și din cadrul serviciilor de sprijinire a victimelor care au convingerea că 

toți actorii din sistemul de justiție și din serviciile profesionale care lucrează împreună cu 

victimele infracțiunilor trebuie să împărtășească aceeași viziune, aceleași strategii și 

obiective pentru a putea conlucra de o manieră eficace și coerentă. Proiectul are ca obiectiv 

promovarea dialogului continuu dintre dimensiunea practică și cercetarea academică, 

contribuind la un proces de reflecție capabil să îmbunătățească nivelul de calitate și 

adecvare al serviciilor oferite și să identifice domenii care trebuie aprofundate în continuare. 

Citatele preluate din audierile realizate împreună cu victimele și părțile interesate au fost 

traduse de către autorii manualului și editate pentru asigurarea clarității. 



                               

5 

 

Co-finanțat de 
Uniunea 
Europeană  

CUPRINS 

Prefață ........................................................................................................................................................... 7 

Capitolul 1: Orizontul cultural al Directivei privind drepturile victimelor .................................................... 9 

Care este rolul unei directive adresate victimelor infracțiunilor? ............................................................ 9 

Recunoașterea statutului de victimă ...................................................................................................... 10 

Denunțarea insuficientă a infracțiunilor ................................................................................................. 11 

Nevoia de a regândi aspecte fundamentale ale sistemelor noastre sociale .......................................... 13 

De ce au nevoie victimele? ..................................................................................................................... 21 

Concluzie ................................................................................................................................................. 23 

Capitolul 2: Primul contact: Răspunsul sistemului și intervențiile specialiștilor ......................................... 24 

Introducere ............................................................................................................................................. 24 

Ce drepturi ale victimelor se aplică? ....................................................................................................... 25 

Specialiști implicați și exemple de bune practici..................................................................................... 31 

Importanța comunicării în intervențiile cu victime ................................................................................ 33 

Siguranța și confidențialitatea victimei și protejarea drepturilor omului .............................................. 36 

Cooperarea interinstituțională și trimiterea către alte servicii .............................................................. 38 

Concluzie ................................................................................................................................................. 39 

Capitolul 3: Asistenţă psihosocială în timpul procedurilor penale ............................................................. 41 

Introducere ............................................................................................................................................. 41 

Ce este asistenţa psihosocială ................................................................................................................ 42 

Rolul şi funcţia ......................................................................................................................................... 43 

Caracteristicile practicianului şi compensaţia financiară ........................................................................ 45 

Limbajul şi comunicarea cu victimele ..................................................................................................... 47 

Alte considerente .................................................................................................................................... 48 

Concluzie ................................................................................................................................................. 50 

Capitolul 4: Asistenţă psihologică în timpul procedurilor penale ............................................................... 51 

Introducere ............................................................................................................................................. 51 

Ce drepturi se aplică ............................................................................................................................... 51 

Legea spaniolă nr. 4/2015 privind statutul victimelor infracţiunilor ...................................................... 52 

Care este rolul psihologului? ................................................................................................................... 53 



                               

6 

 

Co-finanțat de 
Uniunea 
Europeană  

Intervenţii în situaţii de criză .................................................................................................................. 54 

Asistenţa psihologică acordată de Birourile pentru susţinerea victimelor - lecţii învățate din Spania .. 55 

Psihologii în cadrul expertizei de specialitate ......................................................................................... 58 

Echipe psihosociale de pe lângă instanţele pentru minori ..................................................................... 59 

Rolul psihologiei în procedurile penale................................................................................................... 60 

Concluzie ................................................................................................................................................. 61 

Capitolul 5: Grupuri vulnerabile .................................................................................................................. 62 

Introducere ............................................................................................................................................. 62 

Categorii de grupuri vulnerabile ............................................................................................................. 63 

Identificarea nevoilor specifice ............................................................................................................... 65 

Serviciile de protecție și protecția specială............................................................................................. 68 

Victimele cetățeni străini ........................................................................................................................ 71 

Măsurile de protecție speciale pentru victimele vulnerabile în practică – modelul spaniol de asistență 

psihologică .............................................................................................................................................. 71 

Concluzie ................................................................................................................................................. 74 

Capitolul 6: Evaluările individuale ............................................................................................................... 75 

Introducere ............................................................................................................................................. 75 

Evaluarea: interviurile de monitorizare .................................................................................................. 78 

Cum abordăm grupurile specifice de victime ......................................................................................... 80 

Concluzie ................................................................................................................................................. 85 

Anexa 1 – Directiva 2012/29/UE ................................................................................................................. 86 

 

 



                               

7 

 

Co-finanțat de 
Uniunea 
Europeană  

 

Prefață 

 

Manualul pentru practicieni din cadrul proiectului Pro.Vi este menit să ofere 

practicienilor, atât din interiorul cât și din afara sistemului de justiție penală (cum ar 

fi, de exemplu, lucrători de poliție,  procurori, judecători, asistenți sociali, psihologi, 

furnizori de servicii de asistență pentru victime) o mai bună înțelegere a progreselor 

făcute în materia protejării drepturilor victimelor din punctul de vedere al aplicării 

legii, al evoluțiilor și practicilor inovatoare, precum și îndrumări utile care să îi ajute 

în interacțiunea lor cu victimele infracțiunilor prin utilizarea unei abordări capabile 

să respecte sensibilitatea victimei.  Manualul abordează toate victimele 

infracțiunilor, incluzând adulții, minorii și alte grupuri vulnerabile recunoscute ca 

beneficiind de drepturi și protecție specifice.  

Manualul reprezintă rezultatul progreselor realizate prin intermediul Directiva 

2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de 

stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor 

criminalității.  Directiva reiterează necesitatea de a întreprinde acțiuni capabile să 

garanteze drepturile victimelor și să stabilească un sistem integrat de sprijin pentru 

victimele infracțiunilor în acord cu o serie de standarde minimale. Directiva afirmă 

dreptul victimelor criminalității de a li se recunoaște și respecta demnitatea.  

Mai precis, Directiva prevede că toate victimele trebuie tratate cu respect și 

demnitate, indiferent de infracțiune, de locul în care a avut loc aceasta, de 

persoana victimei, de unde provine aceasta sau de factorii care au contribuit la 

victimizarea acesteia. Toate victimele trebuie să primească sprijin imediat după 

săvârșirea infracțiunii și apoi să fie monitorizate atât timp cât este necesar. La 

evaluarea nevoilor, pe lângă profilul și caracteristicile victimei, trebuie luate în 

calcul toate vătămările și suferințele cauzate acesteia prin săvârșirea infracțiunii. În 

ultimă instanță, fiecare victimă este unică și are un set unic de nevoi căruia trebuie 

să-i corespundă o serie de servicii și forme de sprijin. Răspunsul la nevoile victimei 

presupune ca aceasta să fie tratată ca fiind un individ cu reacții unice și variate la 

experiența respectivă și având nevoi pe măsură. 



                               

8 

 

Co-finanțat de 
Uniunea 
Europeană  

Tuturor celor care vin în contact cu victima, Directiva le atribuie un rol în oferirea 

către aceasta de informații adecvate, sprijin, protecție și asistență în participarea la 

procedura penală. De asemenea, Directiva prevede un număr de măsuri practice 

care ar trebui adoptate la nivel de sistem și în activitatea profesională de zi cu zi 

desfășurată cu victimele, astfel încât acestea să fie protejate împotriva victimizării 

repetate și să fie sprijinite în procesul de recuperare de pe urma consecințelor 

infracțiunii.  Mai mult, Directiva impune profesioniștilor din diferitele servicii 

implicate să evite producerea oricărui prejudiciu legat de contactul victimei cu 

poliția sau participarea ei la procedura penală. Victimele ar trebui să poată accesa 

cu ușurință servicii de asistență, despăgubiri și sprijin. Mai precis, măsurile 

prevăzute în Directivă sunt relevante pentru: 

 agențiile de aplicare a legii;  

 profesioniștii din sistemul de justiție penală;  

 serviciile de sprijinire a victimelor;  

 serviciile de justiție reparatorie. 

În ciuda rolurilor diferite pe care le joacă diverși profesioniști și agenții în domeniu, 

cu toții trebuie se raporteze, în relația lor cu victima, la aceeași piatră de temelie și 

anume la protecția acesteia. 
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Capitolul 1: Orizontul cultural al Directivei privind drepturile victimelor 

 

Care este rolul unei directive adresate victimelor infracțiunilor? 

„Criminalitatea reprezintă un prejudiciu pentru societate și, în aceeași măsură, constituie o 

încălcare a drepturilor individuale ale victimelor.  Ca atare, victimele criminalității ar trebui 

să fie recunoscute și tratate cu respect, atenție și profesionalism, fără a fi discriminate…” 

Considerentul 9 al Directivei privind protecția victimelor 

Aceste trei rânduri de mai sus necesită o inversare completă a poziției victimei în societate 

și în sistemul de justiție, exprimând sfera de acțiune revoluționară a Directivei privind 

protecția victimelor. Victima se transformă din subiectul pasiv al unei infracțiuni, dintr-o 

entitate abstractă, din ”titularul” dreptului legitim ce a fost lezat prin infracțiune, a cărui 

protecție trebuie asigurată de autoritatea statului, într-un actor social cu drepturi care 

trebuie promovate și garantate.  Victima nu se mai prezintă sub forma unui subiect 

impersonal ci devine o persoană cu experiențele proprii asociate suferinței, nesiguranței și 

umilinței. 

Așa cum Nils Christie a recunoscut în lucrarea sa de 

referință din 1977, „Conflicts as Property”1, victimele 

și-au pierdut ”dreptul de proprietate” asupra 

infracțiunilor, care, în schimb, a intrat în domeniul 

statului, cu victimele adesea percepute ca fiind 

instrumente utilizate pentru protejarea puterii de 

stat. Abia în ultimii ani, rolul și drepturile victimei și-

au recâștigat atenția și recunoașterea în cadrul 

legislației Uniunii Europene și a statelor naționale. 

Nevoia de imparțialitate din partea judecătorului și prezumția de nevinovăție creează o 

situație în care furia victimei, suferința sau dorința ei de răzbunare – atunci când se 

manifestă – pot fi percepute ca un potențial pericol la 

adresa procedurii penale, acționând împotriva 

intereselor statului.  

Într-o justiție penală modernă, infracțiunea dă naștere 

efectiv unui subiect de dispută între stat și autorul 

infracțiunii, dispută ce trebuie rezolvată prin 

instaurarea stabilității în ordinea socială afectată de 

săvârșirea infracțiunii. Cu toate că s-au depus eforturi semnificative în unele state membre 

                                                           
1
 Nils Christie, „Conflicts as Property”, The British Journal of Criminology, volumul 17, ediția 1, ianuarie 1977, 

paginile 1–15, https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a046783 

Ne-am obișnuit atât de mult să 

ținem victima în afara acestui 

proces, încât întâmpinăm 

dificultăți în a-i transmite ce are 

voie să facă. În primul rând, 

victimele nu pot face nimic. (Parte 

interesată, Italia) 

Ce ați făcut pentru victime? Acest 

concept nu a fost deocamdată 

înțeles. (Parte interesată, Italia) 

https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a046783
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ale Uniunii Europene pentru a remedia această situație și a include și victimele în acest 

proces, justiția nu operează prea des în numele victimei, ci în cel al societății. 

Rolul victimei este de a depune mărturie și de a participa la procesul penal în conformitate 

cu procedurile care asigură imparțialitatea demersurilor întreprinse de sistemul judiciar în 

legătură cu autorul infracțiunii, în special în ceea ce privește furnizarea de probe care să fie 

relevante pentru acțiunile întreprinse de sistemul de justiție, transformând astfel victima 

într-un instrument. Acest proces înseamnă nu doar că durerea și suferința victimei sunt 

lăsate în afara sălilor de judecată, ci și că demnitatea și individualitatea ei sunt călcate în 

picioare. 

Procesul, care a permis victimelor să 

se manifeste ca indivizi demni de a 

fi tratați într-o manieră 

respectuoasă, sensibilă și să se 

simtă bine primiți cu toată suferința 

lor, nu a fost unul consecvent. 

Inițial, acesta a implicat victimele 

unor încălcări grave ale principiilor 

sociale, cum ar fi victimele 

terorismului, victimele violenței în familie sau ale violenței bazate pe gen, precum și 

victimele unor infracțiuni îngrozitoare, de natură a capta imaginația și interesul publicului. 

Ulterior, caracteristicile, comportamentul și relația victimei cu autorul infracțiunii au devenit 

relevante, pe măsură ce au fost folosite pentru a blama și stigmatiza victima, în același timp 

cu diminuarea vinovăției autorului. Aceasta s-a transformat într-o preocupare majoră în 

cazul urmăririi penale a infracțiunilor sexuale2. În cele din urmă, victimele criminalității au 

fost lăsate îndelung într-o categorie lipsită de atenție, care nici nu a fost tratată în funcție de 

nevoile ei, și nici nu a fost recunoscută ca fiind relevantă din punct de vedere social3.  

Directiva privind protecția victimelor introduce o nouă categorie de cetățeni pe firmamentul 

social, victima, și încearcă să îi contureze profilul. 

Recunoașterea statutului de victimă 

În baza Directivei pentru protecția victimelor, o victimă a infracțiunii este orice persoană 

care consideră că a suferit o vătămare ca urmare a unui act ce poate fi definit ca fiind o 

infracțiune, indiferent dacă fapta este raportată sau dacă sunt formulate acuzații penale. 

                                                           
2
 A se vedea, de exemplu http://criminal-justice.iresearchnet.com/crime/domestic-violence/victim-blaming-

theory/  
3
 Este important să recunoaștem că există diferențe semnificative între statele membre ale Uniunii Europene în 

ceea ce privește recunoașterea și protejarea drepturilor victimelor, atât înainte, cât și după adoptarea Directivei 
2012/29/EU. A se vedea Raportul privind punerea în aplicare a Directivei 2012/29/EU de stabilire a unor norme 
minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (2016/2328(INI)). 14.05.2018. Disponibil 
online la adresa https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0168_EN.html#title1  

“…este important să reconsiderăm victimele și să ne 

gândim la acestea ca reprezentând un adevărat 

subiect procesual care are, la rândul său, drepturi și 

care se așteaptă ca dreptatea să învingă.”  (Parte 

interesată, Portugalia) 

http://criminal-justice.iresearchnet.com/crime/domestic-violence/victim-blaming-theory/
http://criminal-justice.iresearchnet.com/crime/domestic-violence/victim-blaming-theory/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0168_EN.html#https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0168_EN.html
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Până la ora actuală, sistemul 

de justiție era cel care, la 

finalul a ceea ce adesea 

constituia un proces lung,  

stabilea dacă o persoană este 

din punct de vedere tehnic o 

victimă a unei infracțiuni. 

Acest lucru se întâmpla după stabilirea adevărului juridic din punct de vedere formal4, sau a 

ceea ce se apropie în cea mai mare măsură de noțiunea de adevăr juridic din punct de 

vedere formal. Directiva privind protecția victimelor introduce acest element fundamental, 

sau mai degrabă noțiunea că, pentru a i se garanta unei persoane dreptul de a se defini ca 

fiind victimă și de a primi atenția și sprijinul pe care le merită, acesteia nu i se cere să 

demonstreze că a fost victimă sau nici măcar că a raportat infracțiunea. Procesul de 

certificare a adevărului nu trebuie neapărat să fie finalizat. 

Ce sens au toate acestea?  De ce a fost necesar să recunoaștem că o persoană dobândește 

drepturi în momentul în care declară: ”sunt o victimă”? 

Denunțarea insuficientă a infracțiunilor 

                                                           
4
 Adevărul juridic din punct de vedere formal trebuie înțeles ca fiind diferit de adevărul de fond. Summers 

definește „adevărul juridic din punct de vedere formal” ca reprezentând „orice este constatat ca fiind un fapt 
dovedit de către persoanele însărcinate cu căutarea adevărului (fie judecătorul, fie jurații, sau ambele părți) 
indiferent dacă acesta este sau nu în acord cu adevărul de fond”. (Summers, Robert S.  „Formal Legal Truth and 
Substantive Truth in Judicial Fact-Finding – Their Justified Divergence in Some Particular Cases. 1999) Cornell Law 
Faculty Publications, documentul 1186. p. 498. 

O persoană ar trebui să fie considerată victimă 

indiferent dacă autorul infracțiunii a fost identificat, 

arestat, urmărit în justiție sau condamnat […]” 

(Considerentul nr. 19 al Directivei 2012/29/EU) 
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Deși există variații semnificative bazate pe 

tipul infracțiunii, statistic vorbind, știm că 

numărul victimelor din societate care vin în 

contact cu sistemul de justiție reprezintă doar 

o parte dintre victime și că restul nu depun 

plângere, ceea ce rezultă în așa-numita ”față 

întunecată a criminalității”5 6. Cercetările7 

demonstrează în mod constant că numărul 

infracțiunilor raportate la poliție este 

semnificativ mai mic decât al celor raportate 

în sondajele privind criminalitatea. Decizia de 

a raporta nu este neapărat legată de 

vătămarea cauzată, având în vedere nivelul 

redus  de raportare în cazul infracțiunilor împotriva persoanei cum ar fi violența în familie și 

agresiunile sexuale8. Acest lucru indică necesitatea de a reflecta pe tema capacității 

sistemului de aplicare a legii de a răspunde la suferințele provocate și de a lua măsuri 

pentru a se asigura că victimizarea în raporturile juridice penale nu rămâne o chestiune 

privată. Acesta este și motivul pentru care recunoașterea adevărului juridic din punct de 

vedere formal nu produce neapărat un sentiment reparatoriu sau de vindecare în rândurile 

victimelor care, așa cum se precizează în Directivă, sunt frecvent subiectul unei victimizări 

sau traumatizări ulterioare prin participarea lor la procesul penal. 

                                                           
5
 A se vedea: https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199683581.001.0001/acref-

9780199683581-e-2530  
6
 Biderman, A., și Reiss, A. (1967). În legătură cu subiectul așa numitei „fețe întunecate a criminalității”. The Annals 

of the American Academy of Political and Social Science. 374(1), 1–15. 
https://doi.org/10.1177/000271626737400102 
7
  Datele sondajului privind victimizarea indică un punct de vedere foarte diferit asupra criminalității în comparație 

cu datele oficiale privind infracțiunile raportate; rezultatele unui studiu italian din 2011 demonstrează că numai 
34,7% dintre infracțiuni au fost raportate poliției, cu variații semnificative care depind de tipul infracțiunii: au fost 
raportate aproape în întregime furturile de motociclete (99,3%) și automobile (94,5%), în timp ce în cazul 
tentativelor de furt de vehicule motorizate precum și al infracțiunilor mult mai grave, precum violența în familie și 
violul, a fost raportat doar un număr minim. La nivelul Uniunii Europene comparațiile, deși problematice din cauza 
diferențelor dintre definițiile infracțiunilor, sistemele de raportare și alți factori, între EU Survey on Crime and 
Safety [Barometrul UE în domeniul criminalității și siguranței] și European Sourcebook on Crime Statistics 
[Compendiul european de date statistice în domeniul infracționalității] demonstrează o lipsă de corelare între 
nivelul infracțiunilor raportate și rezultatele sondajelor privind victimizarea, care arată că nivelul infracțiunilor 
raportate nu reflectă rata reală a criminalității. (van Dilk, Jan, John van Kesteren, Paul Smit. Criminal Victimisation 
in International Perspective: Key Findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS). 
http://www.unicri.it/services/library_documentation/publications/icvs/publications/ICVS2004_05report.pdf  
Maria Giuseppina Muratore, La misurazione del fenomeno della criminalità attraverso le indagini di vittimizzazione, 
p. 3 https://www.istat.it/it/files/2011/02/Muratore.pdf 
8
 Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE. 05 martie 2014. Violence Against Women: an EU-wide survey. Main 

results report [Violența împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE. Raportul privind rezultatele principale] 
Disponibil la adresa: https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-
results-report   

Victimele criminalității ar trebui să fie 

protejate împotriva victimizării secundare 

și repetate, precum și împotriva intimidării 

și a răzbunării, să primească sprijin 

adecvat pentru a se facilita recuperarea lor 

și să beneficieze de un acces suficient la 

justiție. (Considerentul nr. 9 al Directivei 

2012/29/EU)  

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199683581.001.0001/acref-9780199683581-e-2530
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199683581.001.0001/acref-9780199683581-e-2530
http://www.unicri.it/services/library_documentation/publications/icvs/publications/ICVS2004_05report.pdf
https://www.istat.it/it/files/2011/02/Muratore.pdf
https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
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Nevoia de a regândi aspecte fundamentale ale sistemelor noastre sociale 

Directiva privind protecția victimelor recunoaște că subiectul drepturilor victimelor ridică în 

discuție chestiuni legate de aspectele fundamentale pe care sunt clădite sistemele noastre 

sociale, probleme complexe pe care vom încerca să le prezentăm mai jos.  

Nivelul perceput de siguranță 

Directiva privind protecția victimelor recunoaște nevoia de a răspunde preocupărilor privind 

atitudinea cetățenilor față de agențiile de aplicare a legii și de sistemul de justiție în ceea ce 

privește capacitatea de a garanta protecția socială și grija față de nevoile individuale. Cât 

timp există diferențe semnificative între statele membre ale Uniunii Europene, există și o 

preocupare considerabilă cu privire la capacitatea sistemului de justiție penală de a 

răspunde îngrijorărilor victimelor și de a le respecta demnitatea și nevoile, inclusiv nevoia de 

a se simți în siguranță. 

Frica de fenomenul infracțional este larg răspândită, ea nefiind în general proporțională cu 

rata criminalității și este rezultatul unor dinamici sociale mai complexe care nu implică în 

mod necesar victimele directe ale infracțiunii9. Siguranța – sau posibilitatea menținerii 

siguranței – este o convingere dinamică, construită social, care contribuie la sentimentul de 

securitate împărtășit de indivizi și de comunitate Rolul pe care îl joacă aplicarea legii în 

reducerea fricii față de fenomenul infracțional, în sporirea sentimentului de siguranță și 

oferirea unui răspuns nevoilor victimei, este în cele din urmă subminat de concentrarea pe 

cauza producerii infracțiunii sau tulburării de drept, ceea ce are ca rezultat abandonarea 

efectivă a victimei (de exemplu, un polițist este predispus mai degrabă să îl urmărească pe 

autorul infracțiunii decât să stea și să îngrijească victima). 

Mai mult, atunci când o infracțiune este raportată, sistemul de justiție, cu mecanismele sale 

complexe de punere în mișcare, procedurile sale lente și rezultatul său incert, de cele mai 

multe ori nu reușește să satisfacă atât nevoia individuală, cât și pe cea colectivă de 

siguranță, nevoi impuse de repetarea comportamentului infracțional arătat mai sus, chiar 

dacă infracțiunea în sine nu poate fi caracterizată în mod obiectiv ca fiind una gravă.  

Sistemele de justiție nu par a fi nici eficiente, nici capabile să garanteze reabilitarea 

autorului infracțiunii, cu toate că, așa cum a afirmat antropologul francez Fassin, sistemele 

de justiție penală devin din ce în ce mai punitive10. Atât timp cât pedeapsa nu își atinge 

scopul, atât timp cât infractorul continuă să comită infracțiuni după ce și-a executat 

sentința, atât timp cât ratele de recidivă rămân ridicate, care mai este scopul justiției? 

                                                           
9
 Prieto Curiel, R., Bishop, S.R. Fear of crime: the impact of different distributions of victimisation. Palgrave 

Commun 4, 46 (2018). https://doi.org/10.1057/s41599-018-0094-8  
10

 Didier Fassin, Punire. Una passione contemporanea (Feltrinelli, Milano 2018), traducere din italiană de Lorenzo 
Alunni. Teza lui Fassin este că lumea a intrat „într-o eră a pedepselor” (p. 9). Pe baza datelor disponibile, Fassin 
încearcă să descopere „de unde provine conceptul nostru de pedeapsă” (p. 57), investigând „gradul nostru de 
înțelegere cu privire la ceea ce înseamnă a pedepsi”(p. 28), având convingerea că momentul pedepsei „ca instituție 
socială, se revelează a fi un instrument eficace de analiză a societății, a sentimentelor pe care aceasta le 
experimentează și a valorilor pe care le respectă”(p. 36).  

https://doi.org/10.1057/s41599-018-0094-8
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Victimele criminalității, ca și societatea în ansamblu, pun adesea această întrebare, mai ales 

în perioadele imediat următoare unor cazuri intens mediatizate - cum ar fi comiterea unui 

viol sau a unui omor de către o persoană recent eliberată din închisoare – care captează 

imaginația publicului, plasează sub semnul îndoielii întreaga funcționare a sistemului de 

justiție și duc adesea la formularea unui apel la pronunțarea unor condamnări mai dure11. În 

acest context, sentimentul de indignare trăit de victimă precum și de comunitate pune în 

discuție eficacitatea întregului sistem, subliniind nevoia de a înțelege mai bine impactul și 

semnificația infracționalității pentru victime și societate, precum și modul în care poate fi 

dezvoltat un sistem care să răspundă în mai mare măsură temerilor și nevoilor victimelor.  

Sentimentul siguranței este, însă, esențial pentru starea de bine la nivelul comunității și al 

individului, semnalând nevoia de a fi luate măsuri pentru reducerea sentimentului de frică 

nejustificată în comunitate, simultan cu întreprinderea de acțiuni directe menite a asigura 

faptul că victimele criminalității pot trece peste frica determinată de infracțiune și își pot 

relua viața normală (de exemplu, reducerea temerii de a sta singur acasă după o intrare 

prin efracție în locuința proprie, care deveni un sentiment acut în cazul femeilor sau 

vârstnicilor care locuiesc singuri; oferirea de măsuri adecvate de protecție și sprijin pentru 

victimele violenței în familie).  

Rezumând, atât tacticile mai agresive, cât și pedepsele mai severe nu au putut oferi 

răspunsurile corecte pentru îmbunătățirea sentimentului de siguranță în rândurile victimelor 

și ale comunității. De aceea, Directiva Uniunii Europene privind protecția victimelor solicită 

tuturor funcționarilor și profesioniștilor să trateze victimele cu demnitate și să le facă să 

simtă că suferința lor contează. În cele din urmă, exprimarea empatiei față de victime face 

mai mult pentru sporirea sentimentului lor de siguranță și securitate decât acțiunile menite 

să mărească capacitatea de aplicare a legii sau răspunsul dur la adresa infracționalității. 

Umilirea victimei  

În sistemele tradiționale de justiție, victima rămâne „un musafir deconcertant”, în timp ce 

statul și acuzatul se angrenează într-un duel pentru stabilirea vinovăției. Nimeni nu promite 

că se va face dreptate victimei. De fapt, modelul de justiție pe care-l cunoaștem la ora 

actuală se concentrează, în primul rând, pe relația dintre stat și acuzat. Sistemul actual ar 

trebui înțeles ca rezultat al unui proces – care începe cu opera lui Cesare Beccaria12 din 

secolul al XVIII-lea și cu dezvoltarea modelului acuzatorial – de  asigurare a unei aparente 

proporționalități și corectitudini în relația cu acuzații, mulți dintre aceștia fiind supuși în 

continuare unor încălcări grave ale drepturilor și făcând obiectul unor sentințe crude 

pronunțate în absența a ceea ce am putea considera astăzi a fi un proces echitabil. Cu toate 

acestea, „acest progres ireversibil al culturii juridice a condus la marginalizarea treptată a 

victimei, o figură tulburătoare care trebuia dezarmată pentru a face pace între adversari 

                                                           
11

 A se vedea de exemplu,  Garland D., 1990. Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory. Chicago: 
University of Chicago Press. 
12

 A se vedea lucrarea lui Cesare Beccaria [1764], An Essay on Crimes and Punishment. 
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prin intermediul unei sentințe care a readus stabilitatea în ordinea socială devenită 

vulnerabilă din cauza comiterii infracțiunii”13.  

În multe cazuri, victima a dispărut efectiv din sala de judecată, cu excepția momentului în 

care a fost chemată să depună mărturie. Depunerea mărturiei și oferirea de informații, sunt 

însoțite, însă, de riscuri, deoarece ele expun victima la un interogatoriu încrucișat, la o 

potențială blamare și re-victimizare a ei din partea autorului infracțiunii, ceea ce devine cu 

atât mai vizibil în cazurile în care victima este deosebit de vulnerabilă, cum ar fi cele de viol 

sau de violență bazată pe gen. Acest potențial de re-victimizare în cadrul sistemului de 

justiție și utilizare a victimei ca un instrument sau simplu pion al acuzării reprezintă una 

dintre problemele principale pe care încearcă să le abordeze și să le remedieze Directiva 

privind protecția victimelor14. 

 Eșecul societății în a demonstra grija față de 

victimă 
 Victimele nu numai că au fost 

nedreptățite în sălile de judecată, dar, în 

mare măsură, ele au fost și excluse de 

societate. Răspunderea socială față de 

victimele criminalității nu a fost încă 

stabilită. Paradoxul acestei situații devine cu atât mai evident dacă ne gândim la cât de des 

este subliniată răspunderea socială în legătură cu autorul infracțiunii (în special, în cazul 

delicvenței juvenile), datorită rolului atribuit mediului în crearea de comportamente 

criminogene în studiile criminologice și sociologice, în care reabilitarea este rezultatul 

scontat al pedepsei. Un nivel similar de răspundere în legătură cu victimele a fost cel mai 

adesea ignorat, ducând, în multe cazuri, la un fel de stigmatizare negativă a victimei. 

Victimelor li se refuză, mult prea des, nu numai demnitatea în sala de judecată în favoarea 

unei abordări centrate pe autorul infracțiunii, dar și în societate - care nu întreprinde acțiuni 

concrete pentru sprijinirea victimelor criminalității. 

                                                           
13

 Rossi, 2015, p. 3 
14

 Trebuie remarcat faptul că există diferențe considerabile la nivel de țară în cadrul UE în ceea ce privește 
protecția acordată victimelor.  

Victimele tind să declară „noi am raportat 

infracțiunea, apoi am fost lăsați de unii 

singuri”. (Parte interesată, Italia) 



                               

16 

 

Co-finanțat de 
Uniunea 
Europeană  

Din punct de vedere istoric, felul în 

care era văzută victima a evoluat de 

la o cultură care avea tendința de a o 

privi cu simpatie sau milă pentru 

durerea pe care o trăise, la o cultură 

preocupată de responsabilitatea 

societății în legătură cu autorul 

infracțiunii, urmărind cauzele 

infracționalității în mediile sociale 

defavorizate și în experiențele de 

viață traumatizante. Acest lucru a 

dus la nevoia de a regândi sistemul 

penal și centrele de detenție, 

acordând atenție sporită autorului infracțiunii. Însă, în același timp, victima a fost plasată la 

distanță atât în societate, cât și în cadrul sistemului de justiție, ambele fiind înclinate în 

favoarea drepturilor autorului infracțiunii. Provocarea constă în găsirea unui echilibru între 

tratamentul echitabil al acuzatului – atât înainte, cât și după terminarea procesului judiciar – 

și asigurarea sprijinului și serviciilor necesare pentru victimele criminalității, în același timp. 

După cum se menționează în Directiva privind protecția victimelor, atenția acordată 

drepturilor acuzatului rămâne primordială. Recunoașterea acordată victimei nu ar trebui să 

vină în detrimentul prezumției de nevinovăție și al normelor de procedură penală care stau 

la baza justiției penale din Uniunea Europeană. 

Cine poartă răspunderea pentru victimă? 

Acest dezechilibru din sistemele de justiție penală în favoarea autorului infracțiunii ridică o 

întrebare abordată de Directiva privind protecția victimelor, chiar dacă în mod implicit. 

Logica ne sugerează că, dacă sistemul de justiție nu-și poate asuma responsabilitatea 

pentru victime, atunci sistemele de sănătate și de asistență socială ar trebui să aibă grijă de 

acestea. 

Suferința și impactul pe care o infracțiune o are asupra vieții victimei este, în primul rând, 

de ordin social, psihologic și economic. Tema justiției privește justiția socială în care justiția 

penală reprezintă o componentă. Justiția socială funcționează în beneficiul victimei prin 

mecanisme comensatorii, redistributive și reparatorii și prin activarea sistemelor de sprijin 

care răspund la nevoile victimei.  

Însă Directiva nu deleagă societății în ansamblu responsabilitatea pentru îngrijirea victimei. 

Sistemul de justiție penală trebuie să aibă grijă de victimă, iar un eșec în acest demers 

determină slăbirea sistemului de justiție în ansamblul său. În consecință, Directiva solicită 

sistemului de justiție penală să acționeze în două moduri. 

Drepturile prevăzute în prezenta directivă nu aduc 

atingere drepturilor autorului infracțiunii. Termenul 

„autor al infracțiunii” se referă la o persoană care a 

fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni. 

Cu toate acestea, în sensul prezentei directive, acesta 

se referă și la o persoană suspectată sau acuzată 

înaintea oricărei constatări a vinovăției sau a unei 

condamnări și nu aduce atingere prezumției de 

nevinovăție. (Considerentul nr. 12 al Directivei 

2012/29/EU) 
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Primul presupune asigurarea faptului că primul contact cu sistemul de justiție, în special cu 

poliția atunci când se raportează o infracțiune, nu se transformă într-o simplă chestiune 

birocratică. În multe cazuri, mai ales 

pentru infracțiunile mai puțin grave, 

atunci când victima raportează 

infracțiunea, infracțiunea este 

înregistrată de poliție ca fiind una 

dintre nenumăratele fapte sociale care 

nu vor avea consecințe juridice (de 

exemplu, este dificil ca raportarea 

infracțiunii să conducă la formularea 

unor acuzații, este dificilă identificarea 

autorului infracțiunii) sau pentru care 

răspunsul sistemului de justiție, în 

cazurile în care acesta există, nu va fi 

neapărat capabil să satisfacă victima. 

Însă acest prim contact este 

fundamental, nu numai pentru 

demararea anchetei într-o manieră utilă 

și eficientă, dar și pentru că reprezintă, 

în același timp, primul și probabil 

singurul răspuns pe care victima îl va 

primi vreodată din partea sistemului de 

justiție. Capitolul 2 analizează această 

problemă în detaliu. 

Poliției nu i se cere să realizeze un 

simplu act birocratic la momentul 

înregistrării unei plângeri, deoarece 

acesta este momentul în care o persoană care a fost subiectul unei infracțiuni se află în 

punctul cel mai fierbinte al înfăptuirii justiției. De fapt, studiile din domeniu demonstrează că 

procedura adoptată de poliție joacă un rol mai important în satisfacerea victimei decât 

rezultatele concrete ale cauzei15. 

                                                           
15 “Australia, Elliott și colaboratorii (2011) au constatat că victimele care au perceput procedurile polițienești ca 

fiind corecte (echitabile din punct de vedere procedural) tindeau să raporteze nivele mai ridicate de satisfacție și 

legitimitate și să considere că rezultatul concret în cauza care îi privea este unul just. În timp ce obținerea 

rezultatului concret dorit era, de asemenea, asociată cu nivele mai ridicate de satisfacție, sistemul de justiție 

procedurală s-a impus ca fiind un indicator mult mai solid de preconizare a satisfacției.  Acest lucru indică faptul că 

procesele polițienești joacă un rol mai important în satisfacerea victimei decât rezultatele concrete ale cauzei. De 

asemenea, autorii au folosit analize calitative pentru a investiga în detaliu percepțiile participanților cu privire la 

sistemul de justiție procedurală și au constatat că tratamentul corect din punct de vedere procedura a fost 

interpretat de victime ca dovadă a faptului:  că poliția i-a apreciat ca membri ai societății (aspect menționat de 

79,9% dintre respondenți), că poliția era competentă (aspect menționat de 68,2% dintre participanți) și de 

încredere (aspect menționat de 53,64% dintre participanți), că au fost ajutați să-și revină de pe urma efectelor 

Victima unei infracțiuni are nevoie de multe lucruri, 

în primul rând, să înțeleagă de ce drepturi și servicii 

poate dispune. Dacă victima nu își poate permite un 

avocat de încredere, trebuie să dispună de ajutor 

judiciar gratuit. Apoi urmează serviciile pentru 

victimă. Am văzut multe în viață... am văzut tot felul 

de victime care preferă să nu depună plângere 

pentru că le e frică sau pentru că nu au încredere în 

sistemul de justiție sau pentru că nu își pot permite 

cheltuieli suplimentare față de pagubele produse de 

infracțiune. Cred că persoanele care elaborează 

politici, cele care o fac în mod serios, dacă mai 

există, trebuie ori să creeze servicii pentru toate 

victimele infracțiunilor, ori să găsească fonduri 

pentru a se asigura că serviciile existente 

funcționează. Dacă există birouri sau servicii pentru 

toate victimele, atunci poți să te duci acolo, să te 

liniștești, să obții informații... (victima unei 

infracțiuni, Italia) 
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La ce se poate aștepta victima din partea sistemului de justiție? 

Chiar dacă victimele nu pot intra în sala de judecată pentru a obține răzbunare personală 

sau alte obiective personale, acestea au dreptul de a înțelege ce se întâmplă. Ca membre 

ale comunității, victimele au dreptul de a verifica faptul că justiția corespunde atât nevoii de 

dreptate a comunității și de restabilire a ordinii sociale, cât și nevoilor individuale ale 

victimei. Ne gândim la modul în care comunitățile cel mai puternic afectate de evenimente 

care le-au tulburat viața de zi cu zi participă la proceduri pentru a înțelege cum funcționează 

justiția și a restabili o sentiment de echilibru.  

Dincolo de această nevoie de justiție a comunității, Directiva solicită sistemelor de justiție 

penală să asigure că victima se simte tratată cu demnitate, nu umilită atunci când se află în 

sala de judecată, precum și spații separate pentru victime (măsurile pot include săli de 

așteptare, parcări și intrări separate). Aceasta înseamnă că victimele sunt prezente simbolic 

și fizic în acele spații, că sunt tratate cu demnitate, prin urmare, merită să fie informate, 

susținute și protejate atunci când participă la proceduri penale. Înseamnă că victimele 

merită să înțeleagă hotărârile pronunțate în cauza lor. 

Directiva privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor face referire în mod specific la 

senzația de invizibilitate a victimei, la faptul că aceasta simte că nu este auzită de sistemul 

de justiție atunci când solicită autorităților competente să răspundă cu respect, atenție, 

profesionalism și în condiții nediscriminatorii la sesizările și plângerile victimei. Acest contact 

între autoritățile de aplicare a legii și victimă joacă un rol important în proces și servește la 

sporirea încrederii victimei în sistemul de justiție și la reducerea numărului infracțiunilor 

nedenunțate (Considerentul nr. 63). 

 

De ce survine victimizarea repetată 

Atunci când demnitatea victimei nu este recunoscută, când suferința acesteia nu capătă 

relevanță socială, când victimele se supun unor proceduri și interacțiuni cu specialiști și 

practicieni care riscă să le provoace și alte traume, acesta este momentul care contribuie la 

riscul de victimizare secundară și repetată, intensificând efectele traumei și sporind 

complexitatea situației victimei.  

Victimele tind să perceapă infracțiunea ca pe un eveniment paradoxal, de neînțeles, care ar 

putea aduce atingere propriilor interese și propriei demnități. Persoana care suferă 

consecințele infracțiunii este expusă riscului de a fi victimizată din nou de procedurile și 

normele penale. Aceasta se poate întâmpla nu numai în timpul contactelor cu reprezentanții 

autorităților însărcinate cu aplicarea legii sau al interacțiunilor cu avocații ori în sala de 

                                                                                                                                                                                           
infracțiunii (aspect menționat de 40% dintre participanți) și au fost încurajați să apeleze din nou la poliție dacă 

acest lucru devine necesar (aspect menționat de 21,82% dintre participanți)” în Exploring Victims’ Interactions with 

the Criminal Justice System: A Literature Review, Dr. Deirdre Healy,  University College Dublin, octombrie 2019, p. 

18. 
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judecată, ci derivă și din durata procedurilor penale, care poate însemna soluționarea unei 

infracțiuni la ani de zile după săvârșirea acesteia.  

Negarea demnității victimelor 

Proceduri ale poliției și autorităților însărcinate cu aplicarea legii 

Orice persoană care apelează la autoritățile însărcinate cu aplicarea legii în calitate de 

victimă poate fi vulnerabilă la procedurile utilizate în cadrul acestor interacțiuni.  

Adesea, la primul contact cu poliția, victimele nu simt că sunt văzute ca un membru al 

societății care trebuie protejat. Acestea pot simți că nu au încotro să se îndrepte, nu există o 

persoană în care să aibă încredere. Este posibil ca suferința și chinurilor lor să nu fie 

recunoscute; victima riscă să fie „presată“ pentru obținerea dovezilor în cauză, fără a se ține 

cont de efectele asupra acestora. Aceste acțiuni minimizează importanța celor întâmplate, 

pot ridica îndoieli privind versiunea victimei despre cele întâmplate sau pot face victima să 

se simtă vinovată sau responsabilă pentru cele întâmplate. 

Victima poate fi singură atunci când denunță infracțiunea unui polițist, în ciuda faptului că 

afectată psihologic sau fizic. Este posibil ca victimelor să le fie dificil să înțeleagă și să se 

facă înțelese și să nu primească ajutor, ceea ce înseamnă că personalul poliției și alte 

categorii de personal care au primul contact cu victima trebuie să fie sensibile la nevoile și 

starea victimei.  

Acest aspect este în mod special important în cazul grupurilor vulnerabile, precum copiii, 

imigranții, victimele traficului de persoane și persoanele cu dizabilități, care au în cea mai 

mare măsură nevoie de protecție. Factorul subiacent cel mai des întâlnit care împiedică 

persoanele din aceste categorii să depună plângere este o relație de putere abuzivă pe care 

făptuitorul o deține asupra victimei, precum și natura personală a anumitor infracțiuni. 

Denunțarea deficitară se poate datoră și unor factori macro-sociali, precum percepția despre 

poliție, statutul socioeconomic și teama victimei că va fi blamată16.  

Procedurile sistemului de justiției penală 

Victimele infracțiunilor se pot confrunta cu 

pierderea demnității în sala de judecată, 

din cauza abordării centrate pe infracțiune 

a sistemului de justiție penală. Victima 

este citată în cauze penale în calitate de 

martor în etapa anchetei preliminare; 

pentru a oferi elemente pentru stabilirea 

faptelor care constituie o infracțiune; și 

pentru a fi audiată pe parcursul 

procesului. În același timp, instanțele de 

                                                           
16

 Yoon, Seokhee, „Why Do Victims Not Report?: The Influence of Police and Criminal Justice Cynicism on the Dark 
Figure of Crime” (2015). CUNY Academic Works. 
https://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2209&context=gc_etds 

Uneori, este mai important să ai un răspuns 

imediat decât să treci prin tot procesul... Nu 

putem interveni după trei ani. Trebuie să 

intervenim imediat și să îi oferim victimei ceva, 

care să nu o facă să se simtă ca o victimă a 

doua oară. (Parte interesată, Italia) 

https://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2209&context=gc_etds
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judecată nu sunt proiectate pentru a oferi un spațiu propice și a proteja victimele, iar 

amenajarea acestora adesea nu corespunde necesității de a separa spațiile rezervate 

victimelor de cele pentru persoanele puse sub acuzare.  

Rolul victimei este limitat la procesul de justiție penală, mai exact: procesul de stabilire a 

răspunderii și vinovăției infractorului, de condamnare, de executare a pedepsei și de măsuri 

post-liberare în urma executării pedepsei cu închisoarea, conceput în general pentru a 

promova eforturile de reabilitare și, în cazuri limitate17, de a proteja victima și comunitatea 

mai largă. În acest sens, suferința intrinsecă fiecărei experiențe de victimizare rămâne 

subordonată infracțiunii săvârșite, constatării vinovăției și individualizării pedepsei.  

Informațiile pe care le primește victima atât în ceea ce privește procedurile, cât și drepturile 

sale, sunt adesea comunicate într-un limbaj „tehnic sau juridic“, care nu este ușor de înțeles 

și transmise prin canale preocupate mai curând de corectitudinea informațiilor, decât de 

capacitatea victimei de a le înțelege semnificația, menționându-se cine lucrează la caz și 

unde, precum și oportunitățile și serviciile disponibile. Mult prea adesea, sistemul cere unor 

persoane care de multe ori se află într-o stare de fragilitate și nu știu cum funcționează 

sistemul să înțeleagă, să interpreteze și să se orienteze fără niciun sprijin. Soluționarea 

acestei preocupări constituie un element central al Directivei privind drepturile, sprijinirea și 

protecția victimelor și al măsurilor luate în acest sens, precum asigurarea de asistență 

psihosocială în Germania (a se vedea capitolul 3) și birouri pentru sprijinirea victimelor în 

Spania (a se vedea capitolul 4). 

Este posibil ca victimelor să le fie dificil să înțeleagă și să se facă înțelese pe parcursul 

procedurilor penale (din punct de vedere lingvistic sau din alte motive) și să nu primească în 

mod necesar asistența de care au nevoie. În aceste cazuri, nu i se acordă victimei dreptul 

de a fi audiată, de a spune ce s-a întâmplat, de a-și exprima durerea cauzată de ce i s-a 

întâmplat, ei sau altora. Capitolul 3 privind asistența psihosocială în proceduri penale oferă 

informații privind importanța soluționării acestui aspect și un cadru al măsurilor care pot fi 

adoptate în acest scop. 

Victimele pot face obiectul victimizării secundare sau repetate, pot fi lăsate singure, fără 

protecție împotriva intimidării sau răzbunării, inclusiv împotriva riscului de vătămări 

emoționale sau psihologice. Este posibil ca victimele să intre în contact cu suspectul sau 

făptuitorul infracțiunii în incinta instanței de judecată sau a secției de poliție. Este posibil ca 

acestea să trebuiască să participe la o audiere publică, expunându-și astfel situația și 

experiențele prin care au trecut în fața membrilor comunității, sau să facă obiectul unor 

interogatorii, examinări medicale repetate și unor divulgări de informații despre viața lor 

private care nu sunt necesare și nu au legătură cu infracțiunea. Toate aceste acțiuni au 

potențialul de a submina demnitatea victimei.  

                                                           
17

 Unele state din Statele Unite au legi care stipulează informarea victimei și/sau a publicului în privința reședinței 
infractorului condamnat. În mod asemănător, în cazul anumitor tipuri de infractori se poate dispune interdicția de 
a locui în anumite zone (de exemplu, li se poate interzice pedofililor condamnați să locuiască în apropierea 
școlilor).  Cu toate acestea, dispoziţiile legale privind protecția vieții private din Europa nu permit astfel de 
informări publice. A se vedea Dubber, Markus D. și Tatjana Hörnle, editori, 2014. Oxford Handbook of Criminal 
Law. Oxford: Oxford University Press.  
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Societatea și eșecul sistemelor de servicii 

Cele mai multe țări au numai servicii dedicate câtorva categorii de victime ale infracțiunilor, 

precum victimele violenței de gen și minorii. Alte victime constată adesea că trebuie să facă 

față singure consecințelor unei infracțiuni. 

Prin urmare, victimele trebuie să caute răspunsuri pentru nevoile lor și să își găsească calea 

singure prin sistemele de servicii. De asemenea, victimelor li se solicită adesea să consulte 

diferite servicii fără niciun fel de sprijin sau îndrumare în tranziția de la un serviciu la altul. 

Chiar și atunci când serviciile sunt disponibile, este posibil ca specialiștii să nu aibă 

competențele sau cunoștințele necesare care să le permită să lucreze cu victimele cu 

respect, atenție, profesionalism și în condiții nediscriminatorii, ceea ce reduce capacitatea 

de a identifica nevoile victimei și de institui măsuri de protecție adecvate.  

De asemenea, este posibil să se solicite victimelor să își spună povestea de mai multe ori, 

repetând-o în fața diferiților specialiști care nu acționează în cadrul unui sistem coordonat. 

Această repetare nu numai că poate fi în sine traumatică, ci conduce la inevitabile diferențe 

între relatări, care pot face obiectul interogării încrucișate și a verificărilor aplicate de 

apărare și de alți factori ai sistemului de justiție, care doresc să confirme veridicitatea 

afirmațiilor.  

Capitolul 4 acoperă asistența psihologică în toate etapele, demonstrând modul în care toate 

victimele unei infracțiuni pot beneficia de sprijinul necesar, ilustrând prin evoluțiile recente 

din Spania, ca exemple ale activității coordonate interinstituțional, ce implică sistemul de 

justiție și serviciile de sănătate mintală. 

De ce au nevoie victimele? 

Victimele care simt că au fost vătămate trebuie să primească un răspuns cât mai repede cu 

putință. Chiar dacă nu toată lumea reacționează la fel la evenimente care le amenință 

drepturile și libertățile, există în general o nevoie universală a tuturor de a se simți acceptați 

și de a avea pe cineva care să îi asculte când relatează despre suferința și durerea lor. 

Directiva privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor arată că victimele au o „nevoie 

imediată“ care nu poate fi îndeplinită în funcție de calendarul sistemului de justiție. Aceste 

nevoi, care impun un răspuns imediat, includ nevoi psihologice, medicale și sociale.  

Cineva care ascultă 

Experiența victimizării generează adesea un sentiment de furie care poate fi însoțit de 

teamă și anxietate18. Această suferință a victimei trebuie în primul rând exprimată, 

                                                           
18

„Cercetările indică faptul că aproximativ 25% dintre victimele infracțiunilor cu violență au raportat niveluri 
extreme de suferință, inclusiv depresie, ostilitate și anxietate (Norris și colaboratorii, punctul 1997). 22%-27% au 
raportat probleme moderate până la severe. Aceasta înseamnă că aproximativ 50% dintre victimele infracțiunilor 
cu violență raportează suferințe moderate până la extreme. Tabelul 1 prezintă reacțiile observate de cercetători și 
teoreticieni la victimele infracțiunilor. De asemenea, personalul de specialitate poate identifica astfel de reacții la 
prietenii sau familiile victimelor, deoarece infracțiunea afectează familia, activitatea școlară, profesională și 
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împărtășită cuiva care ascultă într-un context propice, înainte și independent de anchetarea 

infracțiunii sau de trimiterea la un specialist. Acest sprijin inițial poate fi acordat de o 

manieră empatică, respectuoasă și atentă, pentru a permite persoanei respective să se 

exprime fără rușine.  Acest lucru se aplică tuturor contextelor în care se stabilește un prim 

contact cu victima. 

Ce înseamnă să asculți victima? Înseamnă să recunoști demnitatea durerii sale, înseamnă 

să lucrezi în armonie cu dezorientarea și suferința acesteia, să știi cum să o faci fără să 

provoci vătămări, să îți stăpânești furia, sentimentul de umilință și să interacționezi cu 

această durere fără a o trivializa sau a stimula dorința de răzbunare. 

Este necesar să se asigure asistență tuturor victimelor, pentru că fiecare infracțiune, chiar și 

una aparent minimă, poate lăsa răni adânci. Directiva privind drepturile, sprijinirea și 

protecția victimelor nu creează o ierarhie a infracțiunilor, ci solicită persoanelor 

care lucrează cu victimele să creeze un context în care persoana care a făcut 

obiectul unei infracțiuni să poată găsi spațiul și timpul necesar pentru a se 

confrunta cu impactul infracțiunii asupra propriei vieți.  

Orientare 

Victima trebuie îndrumată către servicii care răspund nevoilor sale specifice legate de 

trauma pe care a trăit-o, vătămările aduse sănătății sale sau pagubele financiare suferite și 

în privința procedurilor de urmat pentru a-și cere drepturile. 

Victima trebuie să poată primi informații clare, adecvate, pe care le poate înțelege și care îi 

permit să ia decizii. Trebuie să poată beneficia de asistență în accesarea serviciilor și a 

sistemului de justiție și să fie sprijinită în eforturile sale, astfel încât răul care i s-a făcut să 

fie recunoscut ca infracțiune.  

Nu putem aștepta ca victima să navigheze singură în sistemul de justiție și servicii, în 

eforturile sale de a găsi răspunsuri la numeroasele întrebări sau îndoieli pe care le poate 

avea. Fără sprijin în faza imediat următoare infracțiunii, incapacitatea de a găsi răspunsuri 

se poate transpune într-o senzație de neputință, care determină victima să se închidă în 

sine, cu durerea sa, fiindu-i astfel și mai dificil să ceară ajutor.   

Asistență și protecție  

Atunci când victima intră în procesul de justiție penală, care, în accepțiunea Directivei 

privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor, este momentul în care denunță 

infracțiunea, trebuie să simtă că suferința sa nu este minimalizată, iar prezența sa contează, 

dincolo de utilitatea sa pentru anchetă și punerea sub acuzare. Victima trebuie să simtă că 

primește constant atenție în spațiile și procedurile care o implică, pentru a simți că îi este 

recunoscută demnitatea. Trebuie să poată înțelege, să fie înțeleasă și să obțină toate 

                                                                                                                                                                                           
comunitatea mai largă“ (Burlingame și Layne, 2001) în Working with victims of crime: A manual applying research 
to clinical practice (ediția a II-a), Departamentul de Justiție, Guvernul Canadei. https://www.justice.gc.ca/eng/rp-
pr/cj-jp/victim/res-rech/p7.html 
 

https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/res-rech/p7.html
https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/res-rech/p7.html
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informațiile necesare pentru a lua decizii în cunoștință de cauză în ceea ce privește 

participarea sa la procedurile penale. 

Victima trebuie să poată stabili o relație bazată pe încredere cu judecătorii și cu personalul 

instanței și să se simtă protejată atunci când i se solicită să participe activ la proceduri, de 

exemplu atunci când depune mărturie, evitând contactul acesteia cu suspectul/acuzatul. În 

cele din urmă, procedurile și tratamentul rezervate victimei nu trebuie să producă vătămări 

ulterioare.   

Victima trebuie sprijinită în eforturile sale de a înțelege ce se întâmplă. Întrucât experiența 

în instanță poate fi foarte neplăcută pentru victimă din multe motive, este important ca 

aceasta să fie pregătită în acest sens. Victima trebuie să știe ce se poate întâmpla, care sunt 

dificultățile cu care se poate confrunta și în ce fel se poate trezi într-o situație de criză în 

sala de judecată. Nu tipul infracțiunii este relevant, ci caracteristicile care o fac pe victimă 

mai mult sau mai puțin capabilă să gestioneze situația, care constituie un test important în 

viața sa și un test pentru finalizarea cu succes a procesului. 

Concluzie 

Transpunerea Directivei privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor a contribuit la 

schimbări semnificative în tratamentul și protecția victimelor infracțiunilor, deși se constată 

niveluri diferite ale protecției și serviciilor în rândul statelor membre. S-au realizat progrese 

notabile, însă mai sunt multe de făcut pentru a schimba nu numai politicile și practicile, ci și 

cultura, atât în cadrul sistemului de justiție penală, cât și al societății mai largi. Capitolele ce 

urmează abordează schimbările care pot fi aduse sistemului de justiție penală și serviciilor 

pentru victime. Capitolul 2 se concentrează asupra unuia dintre aspectele determinante ale 

protecției victimelor - primul contact - care poate fi văzut ca momentul care stabilește 

cadrul tuturor contactelor și serviciilor viitoare, evidențiind importanța utilizării unei abordări 

individualizate, sensibile la nevoile victimei, pentru toate victimele unei infracțiuni. Apoi, 

capitolele 3 și 4 discută anumite aspecte complexe ale activităților desfășurate cu victimele 

și grupurile care au nevoie de asistență psihosocială și psihologică și ale protejării acestora, 

pentru a asigura că primesc sprijinul și asistența necesare, în baza progreselor realizate în 

dezvoltarea serviciilor în Germania, respectiv Spania. Capitolul 5 abordează nevoile speciale 

ale grupurilor vulnerabile, iar capitolul 6 oferă îndrumări privind efectuarea evaluării 

individuale, cu considerații speciale referitoare la grupurile sau la persoanele vulnerabile. 
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Capitolul 2: Primul contact: Răspunsul sistemului și intervențiile specialiștilor 

 

Introducere 

Procesul de protecție a victimei începe atunci când victima, un membru al familiei sau un 

prieten al acesteia analizează serviciile disponibile, în căutarea de informații, protecție și 

sprijin care pot ajuta în gestionarea experienței victimizării în cauză. Acest tip de intervenție 

de primă linie cu victimele este asigurat predominant de organizații publice și private fără 

scop lucrativ care vizează promovarea egalității de gen, a drepturilor omului și lupta 

neîncetată împotriva tuturor formelor de violență și discriminare. Ca atare, eficacitatea 

acestor intervenții de primă linie depinde de anumite aspecte esențiale (cele mai importante 

fiind conștientizarea experienței victimizării și recunoașterea nevoii de sprijin sau 

intervenție) care trebuie consolidate și dezvoltate de serviciile de sprijin menționate mai 

sus. Nu poate fi subestimată importanța acestor intervenții de primă linie19.  

Înțelegerea specializată a victimizării și impactului acesteia asupra persoanei este esențială 

pentru serviciile de sprijinire a victimei, departamentele de poliție, sistemul de justiție și 

serviciile medicale, pentru a reduce la minimum efectele negative trăite de victimă. Aceasta 

include atât efectele directe provocate de infracțiune, cât și efectele implicării sistemului de 

justiție. Acest potențial de victimizare ulterioară de către sistemul de justiție penală 

evidențiază nevoia de intervenții sensibile la nevoile victimei, care protejează drepturile și 

bunăstarea acesteia.  

Prima abordare cu victimele poate include un contact unic sau poate consta în mai multe 

intervenții. În ambele cazuri, serviciile trebuie să se bazeze pe cunoașterea situației și 

resurselor victimei, pe o evaluare a nevoilor imediate ale persoanei și pe comunicarea 

informațiilor privind drepturile, serviciile disponibile, măsurile de protecție și procedura 

penală. Specialiștii trebuie să fie calificați și foarte experimentați în domeniul lor, și foarte 

abili în aplicarea abilităților de relaționare și comunicare ce le dau posibilitatea de a oferi 

victimelor sprijin adecvat.  

Aceste intervenții trebuie planificate și puse în aplicare pentru a evita suprapunerile sau 

duplicările, contribuind astfel nu doar la o alocare eficace a resurselor, ci și la reducerea 

victimizării secundare. Mai mult, serviciile trebuie asigurate la timp, pentru a oferi 

răspunsuri imediat sau cât mai curând cu putință. 

În ceea ce privește primul contact cu victimele, capitolul de față își propune: 

                                                           
19

 CIG. (2016). Guia de Requisitos Mínimos de Intervenção em Situações de Violência Doméstica e Violência de 
Género. Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. 
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 Să prezinte importanța informării victimelor în privința drepturilor acestora și a 

serviciilor de sprijin disponibile; 

 Să promoveze o abordare adecvată privind modul de lucru cu victimele infracțiunilor, 

în special la primul contact cu acestea, evidențiind importanța unui model de 

comunicare eficace, bazată pe respect, empatie, competență, rigoare și siguranță; 

 Să sublinieze necesitatea cooperării cu alte servicii sau agenții și importanța trimiterii 

victimelor către servicii mai specializate; și 

 Să promoveze operaționalizarea unor măsuri speciale de protecție pentru victimele 

care aparțin unor categorii mai vulnerabile. 

Ce drepturi ale victimelor se aplică? 

Există o serie de drepturi care protejează victimele, 

începând cu momentul primului contact cu sistemul 

de justiție și protecție. Aceste drepturi au fost 

concepute pentru a le proteja ca victime ale 

infracțiunilor și includ: dreptul la informare, dreptul 

de a înțelege și de a se face înțeles, dreptul de 

acces la servicii de sprijinire a victimelor, dreptul de 

a fi audiat și, în sfârșit, dreptul de a primi 

informații, de la primul contact, până la sfârșitul 

procesului20. Să analizăm acum mai în profunzime 

modul în care ar trebui aplicate și operaționalizate 

aceste drepturi în cadrul primului contact al 

victimei, conform celor stipulate prin Directiva 2012/29/EU.  

Dreptul la informare 

Fiecare victimă are dreptul de a fi informată în privința drepturilor sale, precum și să 

primească informații despre toate procedurile relevante pe parcursul procesului penal. 

Victimele trebuie să primească aceste informații încă de la primul contact cu sistemul, 

indiferent că este vorba despre poliție, serviciile de sprijinire a victimelor sau sistemul de 

sănătate. Aceasta pentru a asigura că înțeleg că sunt într-un proces și care sunt pașii 

următori pe care trebuie să îi urmeze. Dobândirea acestor informații ajută victima să 

integreze propria experiență de victimizare și îi sporește sentimentul de control asupra 

situației. Aceasta capacitează victima, permițându-i să se simtă mai în siguranță și protejată 

de sistemul judiciar:  

„(...) există un aspect pe care noi îl considerăm foarte important: este faptul că au 

avut informații concrete despre drepturile și îndatoririle lor. Și, în special, despre 

drepturile legale, pentru că există anumite situații care pot fi soluționate numai prin 

sistemul de justiție (...) o femeie informată este o femeie mai puternică, pentru că 

                                                           
20

Textul integral al Directivei este reprodus în Anexa 1. 

„... este rolul nostru să punem în 

aplicare aceste drepturi pe care le au 

victimele, nu? În mare măsură 

despre asta este vorba, victima nu 

știe că este dreptul ei, dar noi știm, 

prin urmare trebuie să aplicăm 

aceste drepturi și să le solicităm...“ 

parte interesată (interviu cu părțile 

interesate) 
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are mai multe informații, știe unde să se ducă, știe exact cât timp durează, poate să 

aibă o strategie de protecție mai bună. Dacă nu au informațiile, totul este mai 

complicat.“ (Interviuri cu părțile interesate, Portugalia) 

Capitolul 2, articolul 4 

Dreptul de a primi informații încă de la primul contact cu o autoritate competentă 

 

1.   Statele membre se asigură că victimele primesc următoarele informații, fără întârzieri 

inutile, încă de la primul contact cu o autoritate competentă, pentru a permite acestora să își 

exercite drepturile prevăzute de prezenta directivă: 

     (a) tipul de sprijin pe care victimele îl pot primi și din partea cui, inclusiv, în cazul în care 

este relevant, informații de bază privind accesul la asistență medicală, orice tip de asistență 

specializată, inclusiv asistență psihologică și cazare alternativă; 

     (b) procedurile privind formularea unei plângeri cu privire la o infracțiune și rolul 

victimelor în aceste proceduri; 

     (c) modul și condițiile în care victimele pot obține protecție, inclusiv măsurile de protecție; 

     (d) modul și condițiile de acces la consiliere juridică, asistență juridică și orice altă formă 

de consiliere; 

     (e) modul și condițiile în care victimele pot avea acces la despăgubiri; 

     (f) modul și condițiile în care victimele au dreptul la interpretare și traducere; 

     (g) în cazul în care victimele își au reședința în alt stat membru decât cel în care a fost 

comisă infracțiunea, orice măsură, procedură sau instrument specific care este disponibil 

pentru a-și apăra interesele în statul membru unde se stabilește primul contact cu 

autoritatea competentă; 

     (h) procedurile disponibile de formulare a plângerilor, în cazul în care drepturile acestora 

nu sunt respectate de autoritatea competentă; 

     (i) datele de contact pentru comunicările cu privire la cauza lor; 

     (j) serviciile de justiție reparatorie disponibile; 

     (k) modul și condițiile în care victimelor li se pot rambursa cheltuielile suportate ca 

urmare a participării în procedurile penale. 

2.   Amploarea sau gradul de detaliu al informațiilor menționate la alineatul (1) poate varia în 

funcție de nevoile specifice și de situația personală a victimei și de tipul sau natura 

infracțiunii.  Detalii suplimentare pot fi, de asemenea, transmise în etape ulterioare în 

funcție de nevoile victimei și de relevanța, în fiecare etapă a procedurilor, a unor astfel de 

detalii. 
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Dreptul de a înțelege și de a se face înțeles 

Potrivit dreptului la informare sus-

menționat, victima are dreptul de a înțelege 

toate informațiile care îi sunt furnizate, 

precum și dreptul de a se face înțeleasă în 

mod adecvat de toate serviciile cu care intră 

în contact. Aceste drepturi pornesc de la 

premisa că atât comunicarea cu victima, cât 

și limbajul folosit trebuie să clare, 

obiective și adaptate în funcție de 

profilul și nevoile acesteia. Serviciile care 

iau contact cu victime, în special în fazele 

inițiale, trebuie să fie receptive și conștiente 

de aceste probleme, acordând atenție 

modului în care transmit informațiile și, mai 

presus de orice, să confirme că victima a 

înțeles tot ce i s-a spus. Foarte adesea, 

informațiile sunt transmise într-un interval 

de timp scurt, rapid, cu stimuli externi care 

pot distrage atenția victimei. Atunci când un 

specialist lucrează cu o victimă, este 

important ca toată atenția sa să se 

concentreze asupra acesteia, astfel încât 

serviciile să poată fi adaptate în funcție de 

nevoile sale, asigurând că serviciile sunt cât 

mai adecvate și mai personalizate cu 

putință. 

Desigur, aceasta implică și faptul că, dacă 

victima nu vorbește sau nu înțelege limba 

țării respective, are dreptul la servicii de 

interpretariat și traducere a documentelor 

pertinente și a materialelor scrise. Aceste 

servicii trebuie să fie accesibile și pregătite 

pentru a ajuta victimele să înțeleagă toate 

informațiile furnizate în mod obiectiv și clar.  

Dreptul de a fi audiat 

În toate fazele procedurilor penale, victima 

are dreptul de a fi audiată într-un mediu 

informal și rezervat, care îi permite acesteia 

să fie activă și prezentă pe tot parcursul 

Capitolul 2, articolul 3 

Dreptul de a înțelege și de a se face înțeles 

1.   Statele membre iau măsurile 

corespunzătoare pentru a asista victimele 

astfel încât acestea să înțeleagă și să se 

poată face înțelese de la primul contact și în 

cursul oricărei interacțiuni ulterioare 

necesare pe care o au cu o autoritate 

competentă în cadrul procedurilor penale, 

inclusiv în cazul în care informațiile sunt 

furnizate de respectiva autoritate. 

2.   Statele membre asigură efectuarea 

comunicațiilor către victime într-un limbaj 

simplu și accesibil, verbal sau în scris.  Astfel 

de comunicații iau în considerare 

caracteristicile personale ale victimei, 

inclusiv orice dizabilitate care poate afecta 

abilitatea de a înțelege sau de a se face 

înțeleasă. 

3.   Cu excepția cazului în care este contrar 

intereselor victimei sau ar afecta negativ 

desfășurarea procedurilor, statele membre 

permit victimelor să fie însoțite de persoană 

aleasă de acestea cu ocazia primului contact 

cu o autoritate competentă, atunci când, 

datorită impactului infracțiunii, victima 

solicită asistență pentru a înțelege sau a se 

face înțeleasă. 

Capitolul 3, articolul 10: Dreptul de a fi 

audiat 

1.   Statele membre se asigură că victimele 
pot fi audiate în cursul procedurii penale și 
pot prezenta probe.  În cazul audierii unei 
victime-copil, se iau în considerare în mod 
adecvat vârsta și maturitatea acesteia. 
2.   Normele procedurale în temeiul cărora 

victimele pot fi audiate în cursul procedurilor 

penale și pot prezenta probe se stabilesc în 

cadrul dreptului intern. 
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procesului. Asigurarea că victimele își pot exprima punctul de vedere trebuie să fie unul 

dintre principalele obiective ale specialiștilor implicați în acest proces. Numai astfel vom 

putea înțelege perspectiva victimei și acționa în funcție de nevoile sale specifice. Anumite 

studii21 22arată că atunci când victimele simt că vocea lor este auzită, că experiența lor este 

validată, tind să coopereze mai activ și mai eficient. Victimele se simt mai în siguranță și au 

mai multă încredere în serviciile de sprijin atunci când experiența lor este valorificată, astfel 

încât devine mai puțin probabil să renunțe pe parcursul procesului. 

Dreptul de acces la serviciile de sprijinire a victimelor 

Toate victimele au dreptul la servicii de sprijin, indiferent de infracțiunea în urma căreia au 

avut de suferit sau dacă a fost sesizată sau nu poliția în legătură cu aceasta. Încă de la 

                                                           
21

 Kunst, M., Popelier, L., și Varekamp, E. (2014). Victim Satisfaction with the Criminal Justice System and Emotional 
Recovery. Trauma, Violence, & Abuse, 16(3), 336–358. https://doi.org/10.1177/1524838014555034  
22

 Wemmers, J. (2013). Victims experiences in the criminal justice system and their recovery from crime. 
International Review of Victimology, 19(3), 221–234. https://doi.org/10.1177/0269758013492755  

Capitolul 2, articolul 8: Dreptul de acces la serviciile de sprijinire a victimelor 

1.   Statele membre se asigură că victimele au acces, în concordanță cu necesitățile lor, la 
servicii confidențiale de sprijinire a victimelor, în mod gratuit, care acționează în interesul 
victimelor înainte, în timpul și pentru o durată adecvată după încetarea procedurilor penale.  
Membrii familiei au acces la serviciile de sprijinire a victimelor în conformitate cu necesitățile 
lor și cu gravitatea prejudiciului suferit ca urmare a infracțiunii săvârșite împotriva victimei. 
2.   Statele membre facilitează direcționarea victimelor, de către autoritatea competentă la 

care a fost depusă plângerea și de către alte entități relevante, către serviciile de sprijinire a 

victimelor. 

3.   Statele membre adoptă măsuri pentru a institui servicii specializate, gratuite și 

confidențiale de sprijinire a victimelor în plus față de sau ca parte integrantă a serviciilor 

generale de sprijinire a victimelor sau pentru a permite organizațiilor de sprijinire a 

victimelor să facă apel la entități specializate existente care oferă astfel de sprijin specializat.  

Victimele au acces la astfel de servicii în conformitate cu nevoile lor specifice, iar membrii 

familiei au acces la respectivele servicii în conformitate cu nevoile lor specifice și cu gradul 

de vătămare suferit ca urmare a infracțiunii săvârșite împotriva victimei. 

4.   Serviciile de sprijinire a victimelor și orice servicii specializate de sprijinire pot fi instituite 

ca organizații publice sau neguvernamentale și pot fi organizate pe bază profesională sau 

voluntară. 

5.   Statele membre se asigură că accesul la serviciile de sprijinire a victimelor nu depinde de 

formularea de către victimă a unei plângeri formale în fața unei autorități competente cu 

privire la săvârșirea unei infracțiuni. 

https://doi.org/10.1177/1524838014555034
https://doi.org/10.1177/0269758013492755
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primul contact, victima are dreptul să fie îndrumată de structurile competente care îi pot 

oferi sprijinul de care are nevoie înainte, în timpul și după procesul penal. Serviciile includ, 

însă fără a se limita la acestea, asistență judiciară; asistență psihologică, emoțională și 

socială; serviciile trebuie să capaciteze victimele; să clarifice îndoielile pe care le-ar putea 

avea acestea; să le sprijine, informeze și consilieze, și să le îndrume către un adăpost (după 

caz). Aceste servicii trebuie să fie gratuite și confidențiale.  

 

Dreptul la protecție 

Victimele au dreptul de a fi protejate împotriva actelor de răzbunare, intimidare și a celor 

care le pot periclita integritatea fizică, starea emoțională, demnitatea sau viața. Și această 

protecție este instituită de la primul contact cu serviciile de sprijinire a victimei. Măsurile de 

protecția trebuie aplicate în urma evaluării individuale a victimei și ajutate conform nevoilor 

specifice ale acesteia:  

„(...) intervenția vine în sensul ăsta, noi încercăm să identificăm riscul și încercăm să 

identificăm necesitățile, să găsim resurse și răspunsuri la aceste necesități și să 

facem planuri individuale de intervenție cu fiecare femeie care trece prin tot ce ne 

putem imagina, nu? Și protecția, de fapt, este problema care ne preocupă cel mai 

mult (...)“ (Interviuri cu părțile interesate, Portugalia) 

 

 

Rolul specialiștilor care asistă victimele și le protejează drepturile 

Având în vedere natura solicitantă și responsabilitatea specialiștilor atunci când 

interacționează cu victimele infracțiunilor încă de la primul contact, aceștia trebuie să fie 

corespunzător calificați pentru rolurile lor. Calificările includ cunoștințe științifice la zi și 

înțelegerea victimizării, inclusiv a dinamicii acesteia și a impactului potențial asupra 

victimelor. De asemenea, specialiștii trebuie să fie familiarizați cu cadrul legal în vigoare 

Capitolul 4, articolul 18: Dreptul la protecție 

Fără a aduce atingere dreptului la apărare, statele membre garantează adoptarea unor 

măsuri de protecție a siguranței victimelor și a membrilor familiilor acestora împotriva 

victimizării secundare și repetate și a intimidării și răzbunării, inclusiv împotriva riscului unor 

vătămări emoționale sau psihologice, și de protecție a demnității victimelor pe durata 

audierilor și în momentul depunerii mărturiei.  După caz, astfel de măsuri includ și proceduri 

instituite în temeiul dreptului intern pentru protecția fizică a victimelor și a membrilor 

familiilor acestora. 
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privind protecția acordată victimelor infracțiunilor23. În plus față de această formare 

teoretică, specialiștii trebuie să cunoască foarte bine procedurile de intervenție și strategii 

practice legate de abilitățile tehnice și personale, atitudinile și comportamentele care trebuie 

adoptate atunci când sunt în contact cu victimele. 

Aceste competențe tehnice ale specialistului sunt rezultatul tuturor cunoștințelor dobândite 

de-a lungul parcursului academic și profesional, formărilor de specializare și perfecționare 

într-un anumit domeniu și experienței acumulate pe parcursul întregii cariere. Toate acestea 

conferă specialistului expertiza necesară pentru a ști ce trebuie să facă atunci când lucrează 

cu victime, indiferent de stadiul procedurii penale în care intră în contact cu acestea. 

De asemenea, specialiștii trebuie să dezvolte și să adopte abilități personale, caracteristici, 

atitudini și comportamente care le permit să ofere un serviciu de calitate superioară, mai 

uman, atent și axat pe nevoile victimei. Aceste trăsături permit specialistului să știe cum ar 

trebui să procedeze atunci când sunt în contact cu victimele. Aceste abilități includ 

abilitățile de relaționare (modul în care specialistul abordează relațiile interumane), 

abilitățile emoționale (modul în care profesionistul își gestionează și adaptează propriile 

emoții, în special atunci când se confruntă cu situații și circumstanțe mai solicitante și 

dificile), precum și alte calități precum: toleranța, respectul față de ceilalți și de drepturile 

acestora, capacitatea de a asculta și de a fi empatic și efortul de a înțelege și „cuprinde, din 

perspectiva victimei, realitatea în care trăiește aceasta“24.  

Specialiștii implicați în acțiunile și intervențiile de prim contact au un rol esențial în modul în 

care înțeleg victimele evenimentele prin care au trecut. Acești specialiști sunt direct implicați 

în parcursul victimei către recuperare și au responsabilitatea de a evita, pe cât posibil, orice 

victimizare secundară care poate surveni din activitatea lor25 26. 

Experiența victimizării este un eveniment complex din punct de vedere emoțional și 

perturbator, care influențează negativ bunăstarea psihologică a individului27. Datele privind 

victimizarea arată că efectele psihologice comune resimțite de victime includ sentimente de 

furie, teamă, neliniște, tristețe, anxietate, rușine, imagine de sine negativă și 

posibilă culpabilitate pentru situația violentă28 29 30. Aceste efecte pot avea un impact 

                                                           
23

 APAV. (2019). Manual EMAV – Atendimento e Encaminhamento de Vítimas de Violência Doméstica e de Género. 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. 
24

 APAV, 2019 
25

 APAV, 2019.  
26

 Machado, M., și Gonçalves, R. (2002). Violência e Vítimas de Crime, Vol. 1 – Adultos. Quarteto Editora 
27

 Chadee, D., Williams, D., și Bachew, R. (2020). Victims' emotional distress and preventive measures usage: 
Influence of crime severity, risk perception, and fear. Journal of Community & Applied Social Psychology, 30(1), 14-
30. http://doi.org/10.1002/casp.2418  
28

 Langton, L., și Truman, J. (2014). Socio‐emotional impact of violent crime (NCJ 247076). Washington, DC: 
Departamentul de Justiție al SUA. 
29

 Manita, C., Ribeiro, C., și Peixoto, C. (2009). Violência Doméstica: Compreender e Ouvir, Guia de Boas Práticas 
para Profissionais de Saúde. Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. 
30

 Shapland, J., și Hall, M. (2007). What do we know about the effects of crime on victims? International Review of 
Victimology, 14, 175–217. https://doi.org/10.1177/026975800701400202  

http://doi.org/10.1002/casp.2418
https://doi.org/10.1177/026975800701400202
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negativ pe termen lung asupra victimelor, putând conduce la tulburări de stres 

posttraumatic sau depresie31 32. 

Prin urmare, primul contact cu victima este de o importanță extremă în orice tip de 

intervenție. Acest contact cu victimele poate defini și determina stabilirea unei relații de 

încredere, care permite specialistului să selecteze mai corect și să pună în aplicare 

intervenția adecvată, adaptând-o în funcție de nevoile victimei33. Calitatea serviciilor la 

momentul primului contact este, de asemenea, esențială pentru a asigura că decizia victimei 

se bazează pe o înțelegere cât mai completă a situației și a drepturilor sale, inclusiv a 

nivelului său de participare la procesul penal34. 

Astfel, atunci când victima unei infracțiuni ia inițiativa de a pune capăt ciclului violenței și 

decide să solicite ajutor, specialiștii trebuie să fie pregătiți să o întâmpine cu căldură și să îi 

ofere protecție. Specialiștii trebuie să asigure servicii adecvate și efective, în concordanță cu 

principiile etice și deontologice care le guvernează profesia, evitând victimizarea 

secundară35. 

Specialiști implicați și exemple de bune practici  

Este mai probabil ca anumite categorii de persoane, prin însăși natura profesiei lor și a 

intervențiilor de primă linie pe care le asigură, să fie cele care constituie primul contact și 

puntea de legătură între victime și sistemul judiciar. Specialiștii care asigură intervențiile de 

primă linie pot include autoritățile însărcinate cu aplicarea legii (de exemplu, poliția), 

cadrele medicale și specialiștii are asigură sprijinirea victimelor. Toate aceste categorii 

profesionale au un rol esențial în identificarea și denunțarea infracțiunii, precum și în 

îngrijirea, sprijinirea, asistarea și îndrumarea victimelor către alte servicii de specialitate36. 

Victimele trebuie întâmpinate în mod corespunzător, trebuie să primească toate informațiile 

necesare și să fie îndrumate către o rețea de instituții de sprijin. Polițiștii, medicii, asistenții 

medicali, judecătorii, psihologii și alți specialiști care asigură servicii de sprijin trebuie să fie 

capabili să adopte o atitudine pozitivă, empatică și adecvată, în scopul de a liniști victima și 

de a valida deciziile acesteia fără a subestima sau trivializa faptele denunțate. Când este 

posibil, acești specialiști trebuie să asigure, la primirea victimei, condiții materiale adecvate 

și propice pentru a ajuta exprimarea unor fapte foarte dureroase, care fac parte din viața 

privată a persoanei respective. Un exemplu de bune practici în acest sens ar fi primirea 

victimei într-un spațiu privat și izolat, garantând intimitatea și confidențialitatea acesteia37. 
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 Langton & Truman, 2014 
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 McLean, C. P., Morris, S. H., Conklin, P., Jayawickreme, N., și Foa, E. B. (2014). Trauma characteristics and 
Posttraumatic Stress Disorder among adolescent survivors of childhood sexual abuse. Journal of Family Violence, 
29, 559–566. https://doi.org/10.1007/s10896-014-9613-6e  
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 APAV, 2019 
34

 Manita, Ribeiro & Peixoto, 2009 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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În consecință, specialiștii care iau primul contact cu victimele trebuie să adopte o serie de 

principii și atitudini38 39:  

 Să liniștească și să calmeze victima 

 Să stabilească o relație de încredere și empatie cu victima 

 Să valideze denunțul și să sprijine solicitarea de ajutor a victimei 

 Să evite să furnizeze informații excesive victimei la primul contact 

 Să informeze victima cu privire la drepturile sale 

 Să evite să intervină impulsiv, pentru că aceasta ar putea determina victima să evite 

să solicite sprijinul necesar 

 Să asculte ce are victima de spus despre experiența sa de victimizare 

 Să asigure victima că nu este singură în acest proces și că ceea ce s-a întâmplat nu 

este din vina ei 

 Să nu preseze victima să ia decizii sau să prezinte detalii excesiv detalii despre 

experiența sa de victimizare dacă nu se simte confortabil să o facă 

 Să evite să ofere sfaturi personale, să emită comentarii sau judecăți de valoare despre 

situație 

 Să respecte confidențialitatea victimei, ținând cont de limitele impuse de aceasta 

 Să creadă spusele victimei 

 Să evite să pună întrebări care ar putea induce reacții emoționale acute ale victimei 

 Să abordeze și să trateze victimele cu demnitate și respect, evitând judecățile de 

valoare despre aspectul, povestea, comportamentele sau deciziile acestora 

 Să îndrume victima către instituții sau servicii care îi pot asigura sprijin, evalua nevoile 

și oferi asistența necesară 

 Să respecte perspectiva fiecărei victime despre situația sa specifică, chiar dacă 

aceasta contravine punctului de vedere al specialistului 

 Să normalizeze experiența victimizării și consecințele aferente acesteia  

 Să fie pregătiți să intervină în situații de criză 

De asemenea, specialiștii trebuie să evidențieze că violența nu este niciodată justificabilă, că 

nicio circumstanță, persoană sau comportament nu poate justifica abuzurile fizice, 

psihologice, verbale, sexuale sau orice alt tip de abuzuri.  
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Importanța comunicării în intervențiile cu victime 

După cum am menționat mai sus, calitatea relației stabilite cu victima poate fi un factor 

predictiv al succesului sau eșecului intervenției unui specialist. Există anumiți factori care 

influențează această calitate, care includ stilul și calitatea comunicării.  Atunci când 

victimele solicită ajutor, sunt debilitate, hiper-vigilente și sensibile la fiecare detaliu al 

comportamentului celorlalți. Aceasta include comunicarea non-verbală. Specialiștii de primă 

linie nu numai că trebuie să aibă abilități adecvate de comunicare și ascultare, ci trebuie și 

să fie pregătiți să pună în aplicare aceste abilități în teren, indiferent de victimă, infracțiunea 

suferită sau situație40. 

Capacitatea de a interacționa reprezintă una dintre cele mai importante strategii pentru 

o comunicare efectivă cu ceilalți și presupune o serie întreagă de abilități esențiale pentru o 

comunicare mai adecvată și adaptată, atunci când se asigură servicii unei victime. Aceasta 

include: utilizarea adecvată a contactului vizual, tipul de limbaj verbal și tonul vocii, 

adoptarea unei atitudini empatice și comunicarea nonverbală/limbajul corpului41. Acest set 

de bază de abilități de ascultare permite victimei să se simtă mai în siguranță și mai 

implicată în proces, să simtă că experiențele sale sunt importante și valide. De asemenea, 

aceste abilități oferă specialiștilor instrumentele care le permit să fie mai conștienți și să 

observe indicii nonverbale care, la rândul lor, le dau posibilitatea de a răspunde cât mai 

adecvat nevoilor victimei42. De asemenea, aceste instrumente permit crearea unei relații 

mai profunde și mai benefice, bazate pe încredere, între specialiști și victime la primul 

contact, ceea ce poate fi un element pozitiv pe parcursul următoarelor etape ale procedurii 

judiciare. 

Secțiunile următoare pun în discuție astfel de tehnici și de abilități care sunt esențiale 

pentru o comunicare mai eficace cu victimele infracțiunilor.  

Limbajul verbal, nonverbal și întrebările 

În etapele inițiale ale primului contact, specialistul trebuie să înceapă prin a se prezenta, 

menționându-și numele și rolul. Acestea trebuie să trateze victima personalizat, să clarifice 

care sunt obiectivele sale și să explice ce se întâmplă de obicei pe parcursul procedurilor 

penale. Acest prim pas oferă victimei informații despre serviciile de sprijin, permite 

clarificarea îndoielilor și îngrijorărilor victimei în privința procedurilor, oferind în același timp 

ocazia de a se sparge gheața între specialist și victimă. 

Limbajul verbal, mai precis tonul vocii, ritmul, cadența și modul de a vorbi constituie 

indicatori prețioși ai stării unei persoane, prin urmare trebuie avuți în vedere de specialiști 

atunci interacționează cu victimele. Odată conștient de aceste caracteristici - și de posibilele 

schimbări induse în modul în care se exprimă celălalt - specialistul este mai în măsură să 

identifice atât semnele de confort sau disconfort, cât și situațiile care induc stres sau o stare 
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de confuzie43. Specialiștii nu trebuie să desconsidere povestea și experiențele 

victimei.  

Victima trebuie încurajată să descrie evenimentele și să menționeze aspectele relevante pe 

care le consideră importante pentru proces, de o manieră care respectă voința și 

autodeterminarea victimei. Acest moment nu trebuie să fie niciodată forțat sau intruziv. 

Utilizând o abordare deschisă, receptivă, specialistul arată că îngrijorările victimei sunt 

valide, importante și că se bucură de atenție și importanță în egală măsură cu alte subiecte 

care trebuie analizate44.  

Specialistul trebuie să fie capabil să parafrazeze conținutul descris de victimă, folosind 

exemple care contribuie la clarificarea situațiilor. Parafrazarea face victima să simtă că este 

ascultată și o încurajează să continue să vorbească despre victimizarea sa și despre 

sentimentele aferente acesteia. De asemenea, specialistul trebuie să rezume cele spuse și 

să confirme informațiile cu victima, astfel încât să elimine orice lacune sau interpretări 

greșite45. 

Mai mult, este de datoria specialistului să informeze victima cu privire la drepturile sale și la 

resursele disponibile. Pe parcursul contactului, toate informațiile trebuie oferite de o 

manieră atentă, clară, obiectivă și adecvată (utilizând în mod limitat sau deloc limbajul 

tehnic sau jargonul). Informațiile trebuie oferite în mod adaptat, în funcție de caracteristicile 

personale ale victimei, de o manieră care permite specialistului să fie sigur că informațiile au 

fost înțelese de victimă.  

Limbajul corpului trebuie să fie atent controlat. Aceasta reprezintă o constantă în 

atitudinile și comportamentele zilnice ale specialiștilor din prima linie. Este important nu 

numai pentru specialist, ci și pentru victimă. Pe de o parte, specialistul trebuie să fie 

conștient de indiciile nonverbale ale victimei, care pot conduce la dezvăluirea sentimentelor 

și reacțiilor față de cele discutate, permițând specialistului să își adapteze răspunsul la 

nevoile și circumstanțele situației date. Pe de altă parte, utilizarea unui limbaj al corpului 

adecvat de către specialist va promova sentimente de siguranță, protecție și încredere de 

partea victimei. Atitudinea specialistului trebuie să fie calmă și consecventă cu ceea ce 

spune, fiind important să acorde o atenție specială utilizării gesturilor, expresiilor faciale, 

privirii, tonului vocii ș.a.m.d. De asemenea, trebuie să evite semnele de nerăbdare sau 

anxietate (de exemplu, încrucișarea brațelor la piept, oftatul, consultarea ceasului), 

deoarece acestea pot face victima să considere că experiența sa este desconsiderată46. 

De asemenea, este important și modul în care specialiștii adresează întrebări 

victimelor. Modul în care sunt adresate întrebările este fundamental pentru stabilirea unor 

baze solide pentru o comunicare eficace. Astfel, întrebările trebuie adresate cu grijă și 

sensibilitate, astfel încât să nu dea senzația că sunt emise judecăți de valoare. Specialistul 

trebuie să se concentreze asupra spuselor victimei, oferindu-i prin comunicare nonverbală 
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semne că ascultă și dorește să ofere sprijin. Acest lucru este esențial, pentru că întrebările 

pot inhiba victima sau pot conduce la adoptarea unei posturi defensive ca răspuns la 

serviciile oferite și la specialistul implicat47:  

„(...) iar întrebările pe care le pun trebuie să fie atent formulate, astfel încât să nu îi 

afectez mai rău, să nu îi victimizez din nou. Și, preferabil, îi audiez o dată, nu de 

două ori, nu de trei ori, nu de patru ori, nu de cinci ori chiar (...)“ (Interviuri cu 

părțile interesate, Portugalia).  

De asemenea, specialiștii trebuie să învețe cum să reacționeze la tăcerile, plânsetele, 

confuzia emoțională și ezitările victimei, toate acestea fiind reacții naturale, ținând cont de 

experiențele traumatizante și victimizarea prin care au trecut și pe care și le reamintesc 

atunci când vorbesc despre ce li s-a întâmplat.  

Trebuie folosite întrebări deschise, alternate cu întrebări închise. Această strategie poate 

ajuta la obținerea mai multor informații și la o mai bună înțelegere a situației48. Audierea 

victimei în mod adecvat, cu respectarea și protejarea acesteia, poate contribui la 

identificarea și clarificarea noilor întrebări care apar.49 

Principiile ascultării 

Ascultarea constituie o abilitate esențială, fundamentul unei comunicări eficace. Aceasta 

este ceam mai importantă abilitate în cadrul unei intervenții cu victima unei infracțiuni. 

Ivey, Ivey și Zalaquett (2010) afirmă că aspectul cel mai important de avut în vedere, în 

orice situație în care trebuie să intervievăm, consiliem sau ajutăm, este capacitatea de a 

stabili contactul cu cealaltă persoană, în condiții de încredere. Este esențial să asculți 

victima, să o înțelegi și să îi asiguri timpul necesar pentru a povesti ce i s-a întâmplat, 

acestea dând specialistului posibilitatea să înțeleagă povestea victimei, întrebările și 

îndoielile acesteia.  

Specialiștii din prima linie trebuie să asculte cu atenție victimele și să surprindă toate 

fațetele mesajului transmis de acestea. Mai mult, specialiștii trebuie să își concentreze toată 

atenția asupra momentului actual, cu victima, ilustrând acest lucru prin limbajul verbal și 

corporal. Printre strategiile utile în acest sens menționăm menținerea contactului vizual cu 

victima pe tot parcursul poveștii, dând din cap aprobator și folosind interjecții, fără a 

întrerupe victima50. Toate strategiile de comunicare trebuie adaptate în funcție de 

caracteristicile individuale și culturale ale victimei, cu respectarea deplină a spațiului 

individual și contextului cultural ale acesteia.  

După Manita, Ribeiro și Peixoto (2009), există principii generale care constituie bazele 

ascultării și care ar trebui să fie prezente și acțiunile zilnice ale specialiștilor din prima linie 

care sunt primii care iau contact cu victimele care vin în căutare de ajutor. În primul rând, 

trebuie să fie conștienți de faptul că „că este imposibil să nu comunici“. Comunicarea se 
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realizează prin discurs, gesturi, tonul vocii, postură, privire, expresii faciale, tăceri și 

atitudini. De aceea, specialiștii trebuie să fie conștienți de modul în care se comportă și 

acționează cu victimele. Este esențial să înțelegem că „comportamentele generează 

comportamente“ și că reacțiile victimei la propunerile și sprijinul oferite depind de impactul 

primului contact, care include situația și peroanele care au participat.  

În al doilea rând, este imperativ să se utilizeze în mod adecvat comunicarea nonverbală 

(privirile, gesturile, posturile) și cea verbală, precum și vocea, cu toate dimensiunile 

acesteia: intensitate, volum, ritm, cadența cuvintelor, accentuările și tonurile. Alte aspecte 

care trebuie avute în vedere pe tot parcursul procesului sunt capacitatea de a asculta, de a 

ști cum să transmiți informațiile adecvate în mod eficace și de a oferi feedback constructiv.  

În sfârșit, specialiștii trebuie să înțeleagă că spațiul și contextul în care sunt ascultate 

victimele exercită influență asupra serviciilor și sprijinului acordate victimei, subliniind 

importanța de a fi perceput ca un spațiu calm, sigur, confidențial și confortabil. Toate aceste 

strategii permit victimei să se deschidă, să se simtă mai în siguranță și să își descrie 

experiența de victimizare, făcând-o mai receptivă la serviciile și măsurile de sprijin oferite. 

Siguranța și confidențialitatea victimei și protejarea drepturilor omului 

Garantarea confidențialității și siguranței victimei unei infracțiuni constituie o condiție 

imperativă a serviciilor corespunzătoare asigurate de specialiștii de primă linie. Există studii 

care arată că reacțiile negative ale specialiștilor față de victimă după săvârșirea unei 

infracțiuni pot agrava suferințele acesteia, contribuind la continuarea victimizării 

secundare51 52. Prin urmare, este important ca specialiștii să înțeleagă că lucrează cu 

oameni care suferă. Specialiștii trebuie să arate tot respectul față de situația intimă și 

delicată cu care se confruntă.   

„... victima trebuie tratată cu tot profesionalismul și respectul...“ (Interviuri cu părțile 

interesate, Portugalia).  

De asemenea, codurile de etică și deontologie ale profesiei ar trebui să constituie bazele 

practicilor profesionale ale acestora, asigurând respectarea intimității și confidențialității 

victimei în toate privințele. Orice informație scăpată, deliberat sau accidental, poate 

constitui un risc pentru viața, integritatea fizică și/sau bunurile victimei. Același lucru este 

valabil și pentru familia și prietenii victimei53.  

Atunci când un specialist vrea să contacteze alte instituții sau să trimită cazul către alte 

organizații, este necesar să obțină consimțământul și permisiunea victimei de a comunica 

informațiile referitoare la aceasta54. În afară de faptul că este o bună practică din punct de 

vedere profesional, aceasta poate promova încrederea între specialist și victimă. 
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„... ar fi logic să existe o normă mai generală la acest nivel - să ai protocoale 

generale cu instituțiile, pentru păstrarea confidențialității datelor victimei în sistemele 

naționale de sănătate și educație...“ (Interviuri cu părțile interesate, Portugalia). 

Demnitatea este o valoare universală și înnăscută ființelor umane. De aceea, avem cu toții 

obligația etică și legală de a respecta drepturile celorlalți. Atunci când lucrează cu victime, 

specialiștii din prima linie au obligația de a percepe victima individual, ca pe o persoană, o 

ființă unică, în mod necesar diferită de celelalte, având propriile dorințe care trebuie 

respectate și promovate pe parcursul asistării și sprijinirii victimei de-a lungul procesului 

judiciar55.  

O relație adecvată și empatică cu victimele trebuie să se bazeze pe anumite principii, 

precum respectarea autonomiei și autodeterminării și adoptarea unor măsuri care 

promovează recuperarea și sentimentul de dreptate și capacitarea. Victimele trebuie tratate 

în mod egal. Echitatea constituie un considerent esențial pentru promovarea condițiilor care 

promovează analizarea în mod individual a situației victimelor56 și lupta împotriva 

discriminării.  

Specialiștii trebuie să fie conștienți de aceste aspecte astfel încât, în timpul unei intervenții 

cu victimele, să respecte dorințele și deciziile acestora, fără a aduce atingere 

aranjamentelor impuse prin norma și procedura penală57. Intervențiile care au la bază acest 

principiu vor face victimele să se simtă mai responsabile, mai importante, mai capabile și 

mai independente în ceea ce privește alegerile și deciziile lor (de exemplu, sprijinul primit, 

completarea unui denunț la poliție, planuri de viitor). Specialiștii trebuie să garanteze că 

toate serviciile și serviciile specializate de sprijinire a victimelor sunt furnizate cu rigoare 

maximă și respectarea absolută a acestor principii, fără a plasa propriile dorințe mai presus 

de cele ale victimei58. 

Pentru asta, specialiștii trebuie să încerce să urmeze un model59 60care promovează 

respectul și acceptarea celorlalți, nediscriminarea, drepturile omului și capacitarea victimei, 

adoptând comportamente care includ, însă fără a se limita la acestea: 

 Obținerea consimțământului în cunoștință de cauză al victimei pentru orice 

intervenție care ar putea fi realizată; 

 Punerea tuturor informațiilor necesare la dispoziția victimei, inclusiv consecințele 

probabile ale anumitor decizii, mai ales riscurile și beneficiile asociate acestora; 

 Conștientizarea faptului că nu există un profil al victimei sau al agresorului, prin 

urmare, orice persoană, indiferent de caracteristicile și resursele sale, poate fi 

victima unei infracțiuni; 
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 Evaluarea individuală a victimei trebuie efectuată fără ca specialistul să se lase 

influențat de aspectul, caracteristicile personale, genul, vârsta, orientarea sexuală, 

statutul socioeconomic, etnia, naționalitatea sau comportamentele manifeste ale 

victimei sau ale agresorului. Însă unii dintre acești factori au un rol în identificarea 

generală a victimelor vulnerabile (de exemplu, minorii). Aici, accentul cade pe 

individualizarea evaluării și recunoașterea faptului că există numeroși factori care 

trebuie avuți în vedere, mulți dintre aceștia nefiind palpabili (pentru informații 

suplimentare, consultați capitolul 6); 

 Evitarea sfaturilor personale, judecăților de valoare sau afirmațiilor bazate pe 

stereotipuri, prejudecăți, mituri sau convingeri nefondate; 

 Promovarea conștientizării diferitelor etape ale procesului penal, astfel încât victima 

să poată lua decizii bine gândite, în cunoștință de cauză; 

 Garantarea faptului că autodeterminarea victimei este prezentă în fiecare decizie 

luată de aceasta și că victima are ultimul cuvânt în stabilirea intervenției care va fi 

aplicată. 

Cooperarea interinstituțională și trimiterea către alte servicii 

În funcție de necesități, intervențiile asigurate de specialiști din prima linie impun, ca 

principiu fundamental de funcționare, cooperarea cu alte entități și trimiterea cazurilor în 

consecință, cu aplicarea unei abordări multisectoriale61. Cooperarea între entități permite 

definirea clară și sistematizarea intervenției de o manieră care asigură respectul față de 

specialiștii implicați. 

Cea mai bună metodă de a obține servicii mai adecvate și mai calitative pentru victimele 

infracțiunilor este constituirea unor rețele care permit colaborarea și cooperarea cu alți 

specialiști. Rețelele constituite la nivel local, regional și național permit aplicarea 

protocoalelor, coordonarea intervențiilor cu roluri, funcții și responsabilități definite, alocate 

fiecărui specialist, evitându-se astfel dublarea sau dispersarea intervențiilor și eforturilor62:  

„(...) lucrăm în strânsă colaborare cu forțele de ordine, instanțele judecătorești, 

serviciile de asistență socială și, cu puțin timp în urmă, am discutat cu rețeaua 

națională de locuințe protejate și structurile pentru serviciile de sprijinire a 

victimelor, toate aceste structuri funcționează în mod articulat, în special pentru că 

sunt structuri de trimitere (...) Toate structurile de trimitere țin legătura și solicită 

sprijin pentru victime.“ (Interviuri cu părțile interesate, Portugalia)  

Rețelele de colaborare pot oferi răspunsuri mai adecvate la nevoile identificate ale 

victimelor.  

O abordare integrată, care implică diferiți specialiști și servicii, poate evita anumite 

constrângeri care pot afecta demersurile comune ale mai multor organizații. Astfel, 

specialiștii trebuie să promoveze o relație pozitivă și o comunicare eficientă cu specialiștii 
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altor entități. Problemele trebuie abordate integrat, mobilizând și implicând diferitele servicii 

considerate necesare63.  

Evidențiem mai jos un set de măsuri pe care trebuie să le adopte specialiștii angrenați într-

un proces coordonat de trimitere a victimei: 

 Timpul trebuie să fie bine gestionat și folosit la maximum pentru a respecta anumite 

cerințe ale procesului, fără a întârzia sau afecta derularea altor servicii, în activitatea 

lor cu victima (de exemplu, o trimitere urgentă a victimei la servicii medico-legale, 

transmiterea la timp a rapoartelor). 

 Comunicarea cu alți specialiști trebuie să fie adecvată, cordială, clară și obiectivă, 

evitându-se ambiguitățile în transmiterea informațiilor. 

 Schimbul de informații între specialiști trebuie să fie atent și clar. Acesta trebuie să 

conțină toate informațiile necesare, astfel încât celelalte entități să poată continua. 

Trebuie să se țină cont întotdeauna de consimțământul exprimat în mod voluntar de 

victimă, acesta constituind fundamentul schimbului de informații.  

 Intervențiile trebuie să promoveze cooperarea prin participarea activă a altor 

specialiști, optimizând resursele disponibile pentru a oferi victimelor infracțiunilor cea 

mai bună asistență cu putință. 

 Contactul personalizat și personal cu specialiști din alte instituții este foarte important, 

deoarece promovează sinergia și apropierea între toți specialiștii implicați, în scopul 

facilitării demersurilor necesare în intervenția cu victima64. 

Concluzie 

Specialiștii care asigură intervențiile de primă linie au un rol esențial în diagnosticarea, 

tratarea și trimiterea victimelor. Având în vedere că aceștia sunt specialiștii care, cel mai 

probabil, au contact cu astfel de situații, este important să demonstreze calificarea, 

disponibilitatea și capacitatea de a: identifica și recunoaște experiențele de victimizare; 

proteja și îndruma victimele; promova cooperarea și dezvoltarea unor intervenții 

individualizate, împreună cu alte servicii de sprijinire a victimelor65. 

Este imperios necesar ca specialiștii să beneficieze de formare generală și de specialitate în 

mod constant și sistematic. Această 

formare trebuie actualizată odată cu 

adoptarea de noi măsuri, intervenții și 

acte normative. Aceasta va contribui la 

garantarea faptului că specialiștii din 

prima linie își exercită rolurile în mod 

adecvat, sporind sensibilitatea acestora 
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 APAV, 2019 
64

 Ibid. 
65

 Manita, Ribeiro & Peixoto, 2009 

„... trebuie să existe perfecționare profesională 

și educație, mai ales interdisciplinară.“ 

(Interviuri cu părțile interesate, Portugalia) 
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față de nevoile victimelor și permițându-le să administreze tratamentul corespunzător, fără 

prejudecăți și atitudini discriminatorii66. 

 

                                                           
66

 Directiva 2012/29/EU a Parlamentului European și a Consiliului. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32012L0029
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Capitolul 3: Asistenţă psihosocială în timpul procedurilor penale 
 

Introducere 

Expunerea la infracţiuni violente duce adesea la traumatizare şi consecinţe psihologice grave 

pentru victime. Implicarea acestora în procedurile penale ulterioare constituie adesea o 

povară semnificativă suplimentară cu posibilitatea de a provoca o victimizare secundară. De 

fapt, adesea victima are nevoi diferite de cerinţele juridice ale unei proceduri în instanţă 

care, prin simpla lor natură, reprezintă experienţe traumatizante. În plus, majoritatea 

victimelor nu cunosc procedurile, părţile interesante, drepturile şi responsabilităţile din 

cadrul unui proces penal.67 Interogatoriile în instanţă şi întâlnirea acuzatului pot provoca şi 

declanşarea anumitor amintiri şi retrăirea infracţiunii.   

Pentru a reduce riscul de victimizare secundară, Germania a introdus instrumentul de 

„asistenţă psihosocială” pentru sprijinirea victimelor, în cadrul celei de-a 3-a Legi pentru 

reforma drepturilor victimelor68 adoptată ca reacţie la Directiva 2012/29/UE din decembrie 

2015. Asistenţa psihosocială este gândită în mod special pentru a limita efectele negative 

ale implicării victimelor în procedurile penale printr-o serie de acţiuni descrise mai jos. 

Dreptul la asistenţă psihosocială în timpul procedurilor penale (Psychosoziale 

Prozessbegleitung) a fost creat în art. 406g din Codul german de Procedură Penală (StPO)69 

şi este considerat cea mai semnificativă modificare juridică ca reacţie la Directiva 

2012/29/UE.70 Ca atare, reprezintă una dintre metodele de a ajusta victimele şi de a reduce 

victimizarea secundată, folosită pentru victimele care trebuie să depună mărturie în instanţă 

                                                           
67

 Stahlke, Iris (2017): Psychosoziale Prozessbegleitung von gewaltbetroffenen Jugendlichen in Strafverfahren. Eine 
Methode zur Belastungsreduktion und zur Vermeidung von Retraumatisierung? Habilitation Presentation, Bremen 
27.11.2017  
68

 Gesetz zur Stärkung der Opferrechte im Strafverfahren (3. Opferrechtsreformgesetz), 21 decembrie, 2015, 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/BGBl_Staerkung_Opferschutzrechte.pdf?
__blob=publicationFile&v=3 
69

 StPO: Strafprozessordnung; Bericht zur Umsetzung der Richtlinie 2012/29/EU (2015)  
https://www.bmjv.de/DE/Themen/OpferschutzUndGewaltpraevention/OpferhilfeundOpferschutz/Bericht_BundLa
ender_AG.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
70

 Cu sprijinul Ministerului de Justiţie din land-ul Schleswig-Holstein, partenerul german din proiect, CJD Nord, s-a 
concentrat pe acest instrument nou introdus de protecţie a victimelor în activităţile sale de dezvoltare a capacităţii. 
Landul Schleswig-Holstein este cunoscut ca fiind un pionier în asistenţă psihosocială. În 1996 era deja primul land 
german care să finanţeze asistenţa pentru martori  - predecesorul asistenţei psihosociale - ca măsură voluntară a 
Ministerului de Justiţie. Pe lângă faptul că desfăşoară audieri cu profesionişti şi victime, partenerul în proiect a 
înlesnit întâlniri între mai multe agenţii şi seminare regionale de dezvoltare a capacităţii în materie de asistenţă 
psihosocială pentru un grup interdisciplinar de participanţi format din judecători, procurori, avocaţi, ofiţeri de 
poliţie şi practicieni în domeniul asistenţei psihosociale. 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/BGBl_Staerkung_Opferschutzrechte.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/BGBl_Staerkung_Opferschutzrechte.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmjv.de/DE/Themen/OpferschutzUndGewaltpraevention/OpferhilfeundOpferschutz/Bericht_BundLaender_AG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmjv.de/DE/Themen/OpferschutzUndGewaltpraevention/OpferhilfeundOpferschutz/Bericht_BundLaender_AG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Ce este asistenţa psihosocială 

Art. 406g nou introdus din StPO prevede că „persoanele vătămate se pot folosi de asistenţă 

psihosocială în cadrul procedurilor judiciare. Persoanei ce oferă asistenţă psihosocială i se va 

permite să fie prezentă în timpul audierii persoanei vătămate şi să o însoţească pe aceasta 

din urmă în timpul şedinţei principale de judecată.”71 Deşi legea prevedea anterior această 

posibilitate, nu erau definiţi în mod clar parametrii necesari.72 Această lacună a fost 

acoperită prin introducerea noii Legi privind asistenţa psihosocială în timpul procedurilor 

penale (PsychPbG) care a intrat în vigoare la 01 ianuarie 2017 şi care completează art. 406g 

din StPO.73  

Intenţia introducerii asistenţei psihosociale este prevăzută la art. 2 (PsychPbG): „Asistenţa 

psihosocială este o formă specială de asistenţă nejudiciară pentru victime vulnerabile 

înainte, în timpul şi după o şedinţă principală de judecată. Implică acordarea de informaţii şi 

asistenţă şi sprijin calificate pe parcursul întregii proceduri penale în vederea reducerii 

poverii individuale asupra victimelor şi a reducerii o a doua victimizare a acestora.” Având 

acest obiectiv, instrumentul de asistenţă psihosocială constituie o reacţie la posibili factori 

de stres generaţi de proces precum întâlnirea acuzatului, o audiere cuprinzătoare şi 

perioade îndelungate de aşteptare.74  

Eligibilitatea pentru asistenţă psihosocială este definită în art. 406g alin.1 din StPO ce 

prevede că dreptul la asistenţă psihosocială li se aplică minorilor şi adulţilor vulnerabili 

victime ale unei serii de infracţiuni grave ce includ violenţă sexuală, omucidere, trafic de 

persoane umane şi tâlhărie. Asistenţa li se acordă şi membrilor familiei, însă doar în cazurile 

în care o victimă şi-a pierdut viaţa în urma unui act ilicit.75 Sfera de infracţiunilor eligibile 

corespunde infracţiunilor care conferă dreptul de a participa ca părţi civile în solidar într-o 

procedură penală.76 Asistenţa psihosocială se va acorda prin numire judiciară şi va fi 

gratuită pentru beneficiar, cu condiţia ca martorul să fi fost afectat de una dintre 

următoarele infracţiuni şi să se probeze vulnerabilitatea pentru o victimă adultă.77  
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 Articolul 406g Asistenţă psihosocială în timpul procedurilor judiciare, alin. 1, https://www.gesetze-im-
internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p2460 
72

 Stahlmann-Liebelt, Ulrike, Stephanie Gropp (2016): Psychosoziale Prozessbegleitung – vom Pionier in Schleswig-
Holstein zum Bundesgesetz, în: Justizministerialblatt Schleswig-Holstein, decembrie 2016, 439-444. 
73

 https://www.gesetze-im-internet.de/psychpbg/BJNR252900015.html 
74

 Stahlke, Iris (2017): Psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren – qualifizierte Unterstützung und 
Begleitung für besonders schutzbedürftige Verletzte von schweren Gewalt-und Sexualdelikten, în: Praxis der 
Rechtspsychologie, 27 (1), iunie, 55-74. 
75

 art. 395 alin. 2, 1 
76

 art. 397, alin. a din StPO 
77

 Pentru alte tipuri de infracţiuni ca persoană vătămată se poate folosi asistenţa psihosocială, însă pe propria 
cheltuială a persoanei. În land-ul Schleswig-Holstein, asistenţa psihosocială se finanţează prin măsuri voluntare ale 
Ministerului de Justiţie pentru victime ale violenţei în familie şi ale hărţuirii. 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html
https://www.gesetze-im-internet.de/psychpbg/BJNR252900015.html
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Accesul la asistenţa psihosocială se bazează pe solicitarea pro-activă a serviciului de către 

victimă - fie în timpul etapei de urmărire, fie înainte sau după un proces în primă instanţă. 

Informaţiile despre asistenţa psihosocială sunt oferite deopotrivă de către poliţie, Parchet 

sau un furnizor de servicii de sprijin pentru victime.   

Principiile fundamentale ale acordării de asistenţă psihosocială includ neutralitatea 

specialistului care acordă sprijin şi cerinţa de diferenţiere între consiliere şi sprijin 

psihosocial. Legea subliniază şi faptul că asistenţa psihosocială nici nu include consiliere 

juridică, nici clarificarea cauzei. Aceasta înseamnă că specialistul ce oferă asistenţă 

psihosocială trebuie să depună eforturi mari pentru a se asigura serviciile nu includ 

consiliere, terapie sau alte servicii care ar putea influenţa cauza. Practicianul nu trebuie să 

influenţeze martorul sau mărturia acestuia.  Victima trebuie informată în legătură cu aceste 

principii şi cu faptul că practicianul un asistenţă psihosocială nu are dreptul să refuze să 

depună probele în instanţă.78 Aceste principii fundamentale au reprezentat o concesie 

importantă faţă de sistemul judiciar şi cerinţele acestuia în timpul procesului legislativ de 

elaborare a asistenţei psihosociale.79 

Rolul şi funcţia 

Scopul asistenţei psihosociale este de a reduce stresul şi temerile minorilor şi victimelor 

adulte vulnerabile în contextul procedurilor penale şi de a evita victimizarea secundară. Din 

perspectivă judiciară, are şi potenţialul de a întări - deşi indirect - abilitatea unei victime 

afectate de a depune mărturie într-o şedinţă de judecată. Aşadar, asistenţa psihosocială 

constituie o intersectare importantă între cerinţele sistemului judiciar şi nevoile victimei. 
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 Art. 2, alin. 2 PsychPbG 
79

 Audiere cu o parte interesată, 20 martie 2019 

Asistenţă 
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Intersectare 

Cerinţele poliţiei şi 
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Asistenţa se aplică începând cu etapa cercetării preliminare până după proces, şi include 

următoarele80: 

Înainte de proces:  

 Evaluarea nevoilor individuale de asistenţă  

 Acordarea de informaţii corespunzătoare vârstei cu privire la procedura procesuală, 

rolurile participanţilor respectivi la proces, drepturile şi obligaţiile unui martor  

 Însoţirea victimelor la audierile desfăşurate de poliţie, anchete ale procurorului sau 

interogatorii judiciare video 

 Vizite în instanţă înainte de proces  

 Trimitere către servicii de sprijin (de exemplu, terapie, despăgubirea victimelor) 

 

Pe durata procesului:  

 Însoţirea victimei în instanţă pe toată durata audierii 

 Asistenţă în timpul pauzelor şi perioadelor de aşteptare pentru a discuta despre 

posibile întrebări cu privire la modul de desfăşurare a procesului  

 

După proces:  

 Posibilitatea de a discuta despre cum se simte victima după proces 

 Clarificarea întrebărilor despre rezultatul procedurii ce duce adesea la dezamăgire şi 

neînţelegere 

 

Practicienii în asistenţă psihosocială declară că multe victime sunt supuse unor presiuni 

interioare cu privire la aşteptările mari pe care le au de la ele însele, combinate cu teama de 

eşec. Drept urmare, 60-70% dintre victimele pe care le-au ajutat au avut căderi psihice 

după proces.81 Perioadele lungi de aşteptare de dinaintea şi dintre procedurile procesuale 

tind să amplifice aceste sentimente. Aplicând metode psihologice şi pedagogice 

corespunzătoare, asistenţa psihosocială atenuează sentimentele de stres provocate de 

proces care pot duce la tulburări declanşate de teamă, anxietate şi psihosomatice. O 

persoană audiată şi victimă a unei violenţe sexuale a descris astfel efectele pozitive: 

                                                           
80

BMJV (2017). Psychosocial Support in Criminal Trials. We are here to help. 
https://www.bmjv.de/DE/Themen/OpferschutzUndGewaltpraevention/Prozessbegleitung/Merkblatt_Prozessbegl
eitung_Englisch.pdf;jsessionid=4C02B9B103900A7C0FF95A415F8A2129.2_cid324?__blob=publicationFile&v=1; 
Frauennotruf Lübeck (2020): Psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren. Prozessbegleitung in Schleswig-
Holstein. Prezentare PPT realizată pe parcursul atelierului de lucru pentru dezvoltarea capacităţii instituționale, din 
19 februarie 2020. 
81

 Seminar pentru dezvoltarea capacităţii instituționale, Kiel, 27 februarie 2020 

https://www.bmjv.de/DE/Themen/OpferschutzUndGewaltpraevention/Prozessbegleitung/Merkblatt_Prozessbegleitung_Englisch.pdf;jsessionid=4C02B9B103900A7C0FF95A415F8A2129.2_cid324?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmjv.de/DE/Themen/OpferschutzUndGewaltpraevention/Prozessbegleitung/Merkblatt_Prozessbegleitung_Englisch.pdf;jsessionid=4C02B9B103900A7C0FF95A415F8A2129.2_cid324?__blob=publicationFile&v=1
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„Am apreciat enorm întregul cadru. Ne-am întâlnit la cantină. A adus ceva de băut. A 

adus şerveţele, o minge anti-stres, lucruri la care nu te gândeşti dar care au ajutat 

foarte mult în aceste momente dificile. Când am ieşit din sala de judecată, am căzut 

din picioare şi am plâns, iar ea m-a alinat şi mi-a zis că este absolut normal să mă 

simt aşa.“82 

O altă persoană audiată a descris astfel beneficiile asistenţei psihosociale din timpul 

procedurilor penale: 

„Primii doi martori au venit neînsoţiţi de vreun avocat sau orice fel de sprijin. Una 

dintre femei a plâns tot timpul şi în cele din urmă a avut o cădere nervoasă. Acesta a 

fost rezultatul faptului că nu a fost pregătită şi nu a avut pe nimeni lângă ea. Faptul 

că Dra X (practician în asistenţă psihosocială) mi-a stat alături a fost deosebit de 

puternic. A stat între mine şi acuzat, acest lucru a fost foarte important pentru că 

aşa nici nu a trebuit să mă uit la el. Nu ajută judecătorul dacă tu doar plângi şi nu 

prea poţi spune nimic. E nevoie de efort mult, dar dacă ai alături de tine această 

persoană îţi poţi mobiliza mai bine tăria decât dacă ar trebui să treci singur prin 

asta.“83 

Până în prezent, doar câteva studii cu eşantioane mici au evaluat impactul asistenţei 

psihosociale asupra victimelor, desfăşurate înainte de introducerea judiciară cuprinzătoare a 

asistenţei psihosociale în 2017. Totuşi, similar extraselor din audierile exemplificate, 

cercetările au constatat că asistenţa psihosocială ajută victimele şi martorii, îmbunătăţeşte 

protecţia drepturilor victimelor, reprezintă sprijin şi ajutor nu doar pentru victime, dar şi 

pentru personalul judiciar, şi îmbunătăţeşte abilitatea victimelor de a depune mărturie.84 

Caracteristicile practicianului şi compensaţia financiară  

Practicianul în asistenţă psihosocială nu se constitui parte într-o procedură judiciară, astfel 

că nu are dreptul să refuze să depună mărturie în timpul unui proces. Totuşi, specialistul 

numit de judecător să acorde asistenţă trebuie să respecte standarde de înaltă calitate şi 

cerinţele formării profesionale reglementate în Legea privind asistenţa psihosocială 

acordată în timpul procedurilor penale (PsychPbG). Conform prevederii art. 3, alin 1 din 

PsychPbG, un asistent psihosocial trebuie să aibă calificări interpersonale, profesionale şi 
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 Audierea victimei, 03 iunie 2019 
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 Audierea victimei, 17 iunie 2019 
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 Kavemann, B. (2014): Unterstützung von Mädchen und Jungen, die als verletzte Zeuginnen und Zeugen bei Polizei 
und Gericht aussagen. Ergebnisse des Modellprojekts »Psychosoziale Prozessbegleitung« in Mecklenburg-
Vorpommern. în: Deutsches Jugendinstitut e.V. IzKK-Nachrichten. Konstruktiv kooperieren im Kinderschutz. 
2013/2014 Heft 1: 63-72); Kosmann, M. (2010): Sozialpädagogische Zeugenbegleitung für sexuell missbrauchte 
Kinder und Jugendliche im Strafverfahren. Ein Modellprojekt des Jugendamtes Dortmund 2007-2009 – 
Evaluationsbericht - . FH Dortmund 
https://www.dortmund.de/media/p/jugendamt_2/downloads_13/sexuelle_gewalt/Evalutation_Modell_Zeugenbe
gleitung_Jugendamt_Dortmund_2007-2009~1.pdf;  
Lercher, L. (2000). Psychologische und juristische Prozessbegleitung bei sexuellem Missbrauch an Mädchen, Buben 
und Jugendlichen. Austria. 

https://www.dortmund.de/media/p/jugendamt_2/downloads_13/sexuelle_gewalt/Evalutation_Modell_Zeugenbegleitung_Jugendamt_Dortmund_2007-2009~1.pdf
https://www.dortmund.de/media/p/jugendamt_2/downloads_13/sexuelle_gewalt/Evalutation_Modell_Zeugenbegleitung_Jugendamt_Dortmund_2007-2009~1.pdf
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interdisciplinare. Legea prevede că un practician în asistenţă psihosocială trebuie să aibă 

studii superioare în asistenţă socială, pedagogie sau psihologie. În plus, specialistul trebuie 

să aibă experienţă practică în unul din aceste domenii şi trebuie să fi finalizat un curs de 

formare intensivă în asistenţă psihosocială susţinut de un furnizor aprobat de către stat.  

Practicianul în asistenţă psihosocială este responsabil să facă dovada calificării sale 

profesionale inclusiv competenţele de consiliere şi comunicare, aptitudini de gestionare a 

conflictelor, rezistenţă în condiţii de stres şi aptitudini organizatorice. Dată fiind natura 

interdisciplinară a acordării de asistenţă psihosocială victimelor infracţiunilor, cursurile de 

formare pentru practicieni includ şi: noţiuni de bază de medicină, lege penală şi 

criminologie, cadrul procedural penal, victimologie, traumă şi simptome posibile ale 

tulburărilor provocate de stresul posttraumatic din timpul unui proces, elemente de bază 

despre evaluarea credibilităţii mărturiei, tehnici de audiere adecvate vârstei, asigurarea 

calităţii şi auto-îngrijire.85 În cele din urmă practicienii se angajează să fie informaţi în 

legătură cu serviciile existente de sprijin pentru clienţii lor şi să continue să participe la 

formări. 

Se pot identifica următoarele elemente ca fiind competenţe esenţiale ale unui practician în 

asistenţă psihosocială86: 

 Foloseşte tehnici psihologice bazate pe nevoile individuale ale unei victime în cadrul 

unei proceduri penale 

 Evaluează şi consolidează resursele subiective ale victimei, evitând metodele 

sugestive  

 Recunoaşte beneficiul combinării asistenţei psihosociale cu alte măsuri judiciare de 

protecţie a victimei şi promovează cooperarea între toate părţile implicate în 

procedură 

 Susţine şi încurajează victimele printr-o formă specifică de asistenţă care se poate 

deosebi în mod clar de terapia psihologică 

Afilierea asistenţilor psihosociali diferă 

de la un stat la altul. Unele state acceptă 

atât practicieni independenţi, cât şi 

practicieni afiliaţi la un furnizor de servicii, 

altele impun în mod explicit o afiliere la un 

furnizor, iar alte state le impun asistenţilor 

psihosociali să fie afiliaţi la Ministerul de 

Justiţie.87  
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 Stahlke, Iris (2017): Psychosoziale Prozessbegleitung von gewaltbetroffenen Jugendlichen in Strafverfahren. Eine 
Methode zur Belastungsreduktion und zur Vermeidung von Retraumatisierung? Prezentare despre adaptare, 
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 Fastie, F. (2017) Opferschutz im Strafverfahren. Psychosoziale Prozessbegleitung bei Gewalt- und 
Sexualstraftaten. Ein interdisziplinäres Handbuch. Opladen: Barbara Budrich  

Asistenţii psihosociali lucrează pentru a 

echilibra nevoia unui proces just şi echitabil 

cu nevoile şi drepturile victimelor.  

https://www.dgfpi.de/files/was-wir-tun/Mitgliedsfachtagungen/2019-11-20_bff_Ausschreibung_Prozessbegleitung_2019-2020.pdf
https://www.dgfpi.de/files/was-wir-tun/Mitgliedsfachtagungen/2019-11-20_bff_Ausschreibung_Prozessbegleitung_2019-2020.pdf
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Compensaţia pentru asistenţa acordată se plăteşte fie direct practicianului în cazul 

activităţilor independente, fie furnizorului de servicii în funcţie de afilierea profesională. În 

plus, există mai multe modele de plată. Legea naţională prevede că suma de plată este de 

520 EUR în timpul procedurii de urmărire, 370 EUR în timpul procedurii în primă instanţă şi 

210 EUR după finalizarea procedurii din primă instanţă.88 Unele state au adoptat diverse 

regulamente de plată în normele lor metodologice locale. În anumite state, compensaţia 

constă în plată orară, iar în altele se foloseşte o combinaţie de sumă fixă şi compensaţie 

orară. 

Limbajul şi comunicarea cu victimele 

Directiva UE pune accentul pe dreptul de a înţelege şi de a fi înţeles. În adaptarea germană 

a directivei, se face o trimitere explicită la nevoia de a informa victimele într-un limbaj 

„uşor” şi cuprinzător cu privire la drepturile lor din timpul procedurilor penale.89 Totuşi, 

persoanele audiate au declarat că limbajul din timpul procedurilor penale este adesea greu 

de înţeles nu doar pentru vorbitorii nenativi, ci şi pentru copii şi victime cu deficienţe 

mintale. Reprezentanţii grupurilor de sprijin pentru victime au susţinut şi că limbajul din 

timpul procedurilor penale nu este doar dificil de înţeles, ci în unele cazuri este chiar 

insuficient de atent la suferinţa victimei.   

„Este o mare problemă că judecătorii nu sunt obligaţi să se formeze! Judecătorilor şi 

procurorilor dau des dovadă de insensibilitate şi nu îşi adaptează limbajul când 

discută cu o victimă traumatizată ce nu este familiarizată cu sistemul.”90 

Victima unui abuz sexual în timpul copilăriei şi-a descris experienţa astfel: 

„Stăteam în faţa unui judecător bărbat care era cam de vârsta tatălui meu vitreg şi 

care mi-a zis, hai acum spuneţi povestea. Şi vă puteţi imagina cadrul, în dreapta 

mea stătea inculpatul şi avocatul lui, în stânga mea stătea avocatul meu, iar eu 

stăteam în mijloc sub acest judecător şi juriul său în această poziţie complet 

diminuată şi neajutorată şi apoi îmi spune, acum hai, e rândul dumneavoastră să 

vorbiţi... Am început să plâng fără să vreau şi apoi mi-a spus judecătorul, plânsul nu 

ne ajută pe niciunul dintre noi aici. Şi apoi a trebuit să depun mărturia care pentru 

mine a fost un infern absolut, încep să plâng chiar şi azi când mă gândesc pentru că 

a fost totul atât de umilitor şi m-am simţit privată de toate drepturile mele în acel 

moment.“91 

 

 

                                                                                                                                                                                           
87

https://justizportal.niedersachsen.de/startseite/burgerservice/opferschutz/psychosoziale_prozessbegleitung/psy
chosoziale-prozessbegleitung-in-niedersachsen-160951.html 
88

 Art. 6 din PsychPbG 
89

 Art. 406i din StPO 
90

 Audiere cu o parte interesată, Germania 
91

 Audiere a unei victime, Germania 

https://justizportal.niedersachsen.de/startseite/burgerservice/opferschutz/psychosoziale_prozessbegleitung/psychosoziale-prozessbegleitung-in-niedersachsen-160951.html
https://justizportal.niedersachsen.de/startseite/burgerservice/opferschutz/psychosoziale_prozessbegleitung/psychosoziale-prozessbegleitung-in-niedersachsen-160951.html
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Pe de altă parte, reprezentanţii sistemului judiciar subliniază că obligaţia lor profesională 

este de imparţialitate şi de a identifica adevărul într-o cauză penală. Aşadar, limbajul folosit 

poate fi problematic pentru victima care ar putea percepe utilizarea anumitor metode de 

interogare ca punându-le sub semnul îndoielii credibilitatea. Date fiind aceste două poziţii 

opuse, într-o procedură penală asistenţii psihosociali joacă un rol important şi de 

„interpreţi”, pregătind victima pentru tipul de întrebări la care să se aştepte şi explicându-le 

rolurile tuturor participanţilor implicaţi.92 93 Deşi îndeplineşte un rol important de 

intersectare între nevoile victimei şi cerinţele sistemului judecătoresc, practicianului în 

asistenţa psihosocială nu i se permite să acorde sfaturi juridice sau să vorbească despre 

infracţiuni. În plus, asistenţa psihosocială nu înlocuieşte terapia sau consilierea, dar 

furnizorii de astfel de servicii ar putea să le recomande victimelor aceste tipuri de sprijin 

dacă ar fi necesar 

Alte considerente 

Introducerea art. 406g în StPO - dreptul la asistenţă psihosocială - este o măsură clară 

dedicată reducerii victimizării secundare în procedurile penale. Cercetările demonstrează că 

asistenţa psihosocială are următoarele efecte pozitive 94 95: 

 Senzaţia de siguranţă şi îndrumare în timpul procedurilor penale 

 Înţelegerea mai bună a procedurilor şi părţilor interesate într-un proces penal 

 Responsabilizare şi senzaţia de control prin acordarea de căi de acţiune şi strategii de 

a depăşi situaţia 

 Reducerea sentimentelor de singurătate şi neajutorare 

 Promovarea puterii şi rezistenţei 

 Stabilizarea şi reducerea stresului prin anticipare 

Pe lângă aceste beneficii, activităţile de dezvoltare a capacităţii desfăşurate în cadrul 

proiectului Pro.Vi au accentuat şi provocările nediscutate ce trebuie soluţionate pe viitor, 

discutate mai jos. 

                                                           
92

 Audiere cu o parte interesată, 13 iunie 2019 
93

 Serviciul de asistenţă psihosocială este descris într-un pliant informativ tradus în 28 de limbi şi publicat pe site-ul 
Ministerului de Justiţie şi Protecţiei Consumatorului; 
https://www.bmjv.de/DE/Themen/OpferschutzUndGewaltpraevention/Prozessbegleitung/Prozessbegleitung_nod
e.html 
94

 Procesul de implementare a instrumentului de asistenţă psihosocială a fost evaluat în timpul activităţilor de 
dezvoltare a capacităţii în patru tribunale din landul Schleswig-Holstein. S-a înfiinţat un consiliu consultativ şi s-au 
desfăşurat seminare interdisciplinare regionale intitulate: „Implementarea directivei UE cu privire la drepturile 
victimelor şi exemplul de asistenţă psihosocială: Între promovarea drepturilor victimelor şi cerinţele unei proceduri 
penale.”  
95

 Frauennotruf Lübeck (2020): Psychosoziale Prozessbegleitung  im Strafverfahren – Prozessbegleitung in 
Schleswig-Holstein, PPT, 19 februarie, 2020 
 

https://www.bmjv.de/DE/Themen/OpferschutzUndGewaltpraevention/Prozessbegleitung/Prozessbegleitung_node.html
https://www.bmjv.de/DE/Themen/OpferschutzUndGewaltpraevention/Prozessbegleitung/Prozessbegleitung_node.html
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Evaluarea vulnerabilităţii 

Scopul asistenţei psihosociale este de a susţine cele mai vulnerabile victime în procedurile 

penale, inclusiv minori şi adulţi care au fost expuşi unor infracţiuni grave. Acest obiectiv 

corespunde cu art. 22 din Directiva 2012/29/UE ce subliniază nevoia de evaluare individuală 

a victimelor pentru identificarea nevoilor de protecţie specifice. Însă, profesioniştii ce le 

acordă sprijin victimelor au menţionat că stabilirea vulnerabilităţii unei victime pentru a fi 

eligibilă pentru asistenţă psihosocială rămâne o „zonă gri”, dat fiind că judecătorul are 

ultimul cuvânt. Victimelor şi se solicită şi să „demonstreze” că sunt vulnerabile prin evaluări 

medicale sau psihiatrice - o situaţie ce poate avea un efect descurajant asupra victimei. Unii 

susţinători ai acordării de sprijin pentru victime solicită anularea nevoii de a demonstra 

vulnerabilitatea, în timp ce alţii au solicitat definirea termenului.96  

Conştientizarea asistenţei psihosociale  

Asistenţa psihosocială există din 2017. Dată fiind capacitatea acesteia de a reduce 

victimizarea secundară, una dintre sarcinile principale este promovarea şi ridicarea nivelului 

de conştientizare în legătură cu instrumentul în rândul poliţiei, judecătorilor, procurorilor şi 

grupurilor de sprijin pentru victime. De regulă, poliţia este primul punct de contact 

responsabil să acorde informaţii despre diverse drepturi ale victimelor, inclusiv asistenţă 

psihosocială. Este nevoie de formare în continuare pentru a îmbunătăţi comunicarea 

informaţiilor într-un moment în care majoritatea victimelor sunt foarte puţin receptive sau 

abia pot reţine astfel de informaţii. Mai mult, creşterea nivelului de conştientizare trebuie să 

aibă loc în rândul părţilor interesate judiciare pentru a accentua mandatul de neutralitate şi 

de formare profesională a practicienilor în asistenţă psihosocială. Prezenţa unui lucrător în 

domeniul acordării de sprijin victimelor cu pregătire specifică în asistenţă psihosocială 

constituie valoare adăugată pentru instanţa care anterior percepea relaţia dintre victimă şi o 

persoană aleasă de sprijin ca „bifând o căsuţă.”97  

Aplicabilitatea infracţiunilor eligibile pentru asistenţă psihosocială  

Aplicabilitatea infracţiunilor eligibile pentru asistenţă psihosocială este definită în art. 397a 

din StPO. Legea le impune judecătorilor şi procurorilor să iniţieze asistenţă psihosocială 

pentru grupuri ţintă eligibile. Totuşi, ultimii trei ani au demonstrat că numirile judiciare de 

asistenţă psihosocială s-au regăsit în mare parte în cazurile de violenţă sexuală. În mod 

corespunzător, majoritatea copleşitoare a beneficiarilor de asistenţă psihosocială sunt 

femei.98 Alte tipuri de infracţiuni violente eligibile cu un procent mai ridicat de victime 

masculine precum tâlhăria, vătămare corporală gravă sau (tentativă de) omucidere foarte 

rar duc la numirea unui asistent psihosocial de către sistemul judiciar. Trebuie crescut 
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 Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (2020): Psychosoziale Prozessbegleitung, Bericht an den 
Normenkontrollrat, Beteiligung der Verbände, iulie 2020. 
97

 Wenske, M. (2017): Der Psychosoziale Prozessbegleiter (§ 406g StPO) – ein Prozessgehilfe sui generis, în: 
Juristische Rundschau, 2017 (9), 457-466. 
98

 Compararea datelor statistice furnizate de Ministerul de Justiţie din Schleswig-Holstein pentru anii 2017, 2018, 
2019 
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nivelul de conştientizare în rândul grupurilor relevante de profesionişti la care victimele din 

această sferă mai largă de infracţiuni au dreptul legal de a primi asistenţă. 

În plus, atât susţinătorii victimelor şi părţile interesate judiciare au menţionat că dreptul la 

asistenţă psihosocială trebuie extins şi pentru violenţă în familie, hărţuire, spargeri de 

locuinţe şi vătămări corporale grave - fiind infracţiuni care implică în mod obişnuit o relaţie 

personală cu acuzatul şi un risc crescut de victimizare secundară şi chiar terţiară.99 

Standarde de calitate în asistenţă psihosocială 
Profesioniştii din domeniul asistenţei psihosociale se confruntă cu mai multe provocări, 

inclusiv compensaţie financiară insuficientă, cerinţe mari de flexibilitate, dificultăţi în 

obţinerea de informaţii de la instanţe şi poliţie precum şi un nivel înalt de stres emoţional. 

Aşadar, se recomandă o evaluare continuă a instrumentului şi promovarea beneficiilor 

semnificative pe care le aduce pentru victimele infracţiunilor violente. Un element cheie 

pentru a asigura încrederea generală în instrument este respectarea unor standarde înalte 

atât pentru programele de formare în asistenţă psihosocială, precum şi pentru prestarea 

serviciilor. Ministerele de Justiţie din landuri ar trebui să dea dovadă de flexibilitate şi să 

susţină profesioniştii în asistenţă psihosocială, identificându-le şi îndeplinindu-le nevoile 

pentru a asigura eficienţa continuă a serviciului, precum şi sănătatea şi integritatea celor 

care îl prestează. 

 

Concluzie 

Asistenţa psihosocială constituie un instrument important pentru a face faţă aspectului delicat al 

susţinerii victimelor înaintea, în timpul şi după procedurile penale, astfel că ajută la reducerea riscurilor 

de victimizare secundară. Serviciul se acordă prin numire judiciară pentru un grup definit legal de 

infracţiuni grave asupra persoanelor, inclusiv violenţă sexuală.  Asistenţa psihosocială funcţionează la 

intersectarea cerinţelor sistemului judiciar şi nevoilor victimei. Aşadar, unul din principiile fundamentale 

ale acordării de asistenţă psihosocială este neutralitatea specialistului care acordă sprijin şi diferenţierea 

între consiliere şi sprijin psihosocial. Creată pentru a reduce riscul de periclitare sau influenţare a cauzei 

sau a mărturiei victimei, asistenţa psihosocială asigură că victimele înţeleg procesul, nu sunt singure 

după audiere şi procedurile din instanţă şi pot rezolva probleme care apar după înfăţişarea în sala de 

judecată, inclusiv prin trimitere către servicii psihosociale şi de altă natură. Acordarea de asistenţă 

psihosocială este condiţionată de standarde înalte de calitate şi standarde de formare profesională. 

Aşadar, această practică ia în calcul multe din problemele menţionate de Directiva privind protecţia 

victimelor, reducând potenţialul de prejudiciu apărut în urma participării la procedurile penale.  

                                                           
99

 Wenske, M. (2017);  Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (2020); Landgericht Hamburg (2019):  
 Zeuginnen- und Zeugenbetreuung – ein Aspekt professioneller Opferhilfe, Conferinţa aniversară la împlinirea a 25 
de ani cu privire la protecţia martorilor şi acordarea unui sprijin profesional pentru victime, 20.11.2019. 
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Capitolul 4: Asistenţă psihologică în timpul procedurilor penale 

 

Introducere 

Asistenţa psihologică reprezintă un aspect esenţial pentru îndeplinirea nevoilor victimelor 

infracţiunilor şi pentru protecţia drepturilor lor în conformitate cu Directiva privind protecţia 

victimelor. Deşi se pot adopta diverse modele şi practici pentru a acorda această asistenţă, 

modelul spaniol, implementat în urma Legii spaniole nr. 4/2015, oferă un exemplu al 

modului în care această asistenţă poate fi structurată şi implementată. Acest capitol se 

concentrează pe dezvoltarea şi acordarea de asistenţă psihologică în Spania ca reacţie la 

Directiva privind protecţia victimelor. 

Ce drepturi se aplică 

Directiva privind protecţia victimelor prevede drepturi specifice care ţin de acordarea de 

asistenţă psihologică în timpul procedurilor penale. Aceste drepturi acoperă toate etapele 

procedurale, de la raportare/cercetare preliminară până după proces.100 Mai exact: 

Victimele au dreptul de a primi informaţii încă de la primul contact cu o autoritate 

competentă. Statele membre se asigură că victimele primesc informaţii, fără întârzieri 

inutile cu privire la tipul de sprijin pe care îl pot obţine şi de la cine, inclusiv, după caz, 

informaţii de bază privind accesul la sprijin psihologic.101  

Statele membre se asigură că victimele au acces, în concordanţă cu necesităţile lor, la 

servicii confidenţiale de sprijinire a victimelor, în mod gratuit, care acţionează în interesul 

victimelor înainte, în timpul şi pentru o durată adecvată după încetarea procedurilor penale. 

Membrii familiei au acces la serviciile de sprijinire a victimelor în conformitate cu necesităţile 

lor şi cu gravitatea prejudiciului suferit ca urmare a infracţiunii săvârşite împotriva 

victimei.102   

Victimele au dreptul de a primi sprijin din partea serviciilor de sprijinire a victimelor care 

oferă: 

 informaţii, consiliere şi sprijin privind rolul victimelor în cadrul procedurilor penale, 

inclusiv pregătirea pentru participarea la proces, 

 informaţii privind sau trimitere directă la orice servicii specializate de sprijinire 

relevante existente,  

 sprijin emoţional şi, dacă este disponibil, cel psihologic, 

                                                           
100

 Vezi Anexa pentru textul complet al Directivei. 
101

Articolul 4 din Directiva 2012/29/UE. 
102

 Articolul 8 din Directiva 2012/29/UE. 
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 cu excepţia cazului în care este furnizată de alte servicii publice sau private, 

consiliere cu privire la riscurile de victimizare secundară şi repetată sau de intimidare 

şi răzbunare, precum şi la prevenirea acestora.  

Statele membre încurajează serviciile de sprijinire a victimelor să acorde o atenţie deosebită 

nevoilor specifice ale victimelor care au suferit un prejudiciu considerabil ca urmare a 

gravităţii infracţiunii.103  

Victimele au dreptul la protecţie. Statele membre garantează adoptarea unor măsuri de 

protecţie a victimelor şi a membrilor familiilor acestora împotriva victimizării secundare şi 

repetate şi a intimidării şi răzbunării, inclusiv împotriva riscului unor vătămări emoţionale 

sau psihologice, şi de protecţie a demnităţii victimelor pe durata audierilor şi în momentul 

depunerii mărturiei.104  

Victimele au dreptul la garanţii în contextul serviciilor de justiţie reparatorie. Statele 

membre iau măsuri care garantează protecţia victimei împotriva victimizării secundare şi 

repetate, precum şi a intimidării şi răzbunării, care să se aplice atunci când se recurge la 

orice serviciu de justiţie reparatorie.105 

Legea spaniolă nr. 4/2015 privind statutul victimelor infracţiunilor 

Legea spaniolă 4/2015 este o reacţie directă la directivele UE şi stipulează că informaţiile pe 

care victimele au dreptul să le primească trebuie adaptate în funcţie de: 

 circumstanţele şi situaţia lor specifică; 

 tipul de infracţiune săvârşită; şi  

 prejudiciul şi pierderea suferite. 

Victimelor trebuie să li se acorde posibilitatea de a solicita măsuri de protecţie şi, după caz, 

să fie informate cu privire la procedura de a face acest lucru. 

Victimele au dreptul să acceseze servicii de sprijin, inclusiv asistenţă psihologică. Aceste 

servicii sunt acordate de agenţii publice de sprijin şi pot fi extinse şi rudelor victimelor în 

cazurile în care infracţiunea a provocat o vătămare deosebit de gravă.  

Legea impune ca serviciile de sprijinire a victimelor să acorde sprijin în legătură cu servicii 

de justiţie reparatorie şi alte soluţii extrajudiciare, cu excepţia cazurilor de violenţă pe 

motive de gen deoarece legea interzice medierea în aceste cauze. Birourile de sprijin 

prestează următoarele acţiuni de justiţie reparatorie: 

 Informează victima în legătură cu diverse măsuri de justiţie reparatorie; 

 Trimit o propunere instanţei pentru a solicita mediere în cazuri penale când se 

consideră că este în beneficiul victimei; şi 
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 Articolul 9 din Directiva 2012/29/UE. 
104

 Articolul 18 din Directiva 2012/29/UE. 
105

 Articolul 12 din Directiva 2012/29/UE. 
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 Alte activităţi de susţinere a măsurilor extrajudiciare.  

Care este rolul psihologului? 

Asistenţă psihologică 

Scopul unui program de asistenţă pentru victime este de a ajuta victimele să depăşească 

trauma emoţională, să participe la procesul de dreptate penală, să obţină despăgubiri şi să 

facă faţă problemelor asociate victimizării.106 

Reacţia din partea autorităţilor publice trebuie să fie cât se poate de vastă, nu doar pentru a 

repara prejudiciul în contextul procedurii penale, dar şi pentru a reduce la minim orice 

traumă ce poate apărea în urma participării victimei la procedură.107 

Este evident din cercetare şi experienţă că este imposibil să prezicem cum va reacţiona o 

persoană la o anumită infracţiune. Reacţia iniţială poate include şoc, teamă, furie, 

neajutorare, neîncredere şi învinuire. Aceste reacţii iniţiale pot fi urmate de gânduri de 

nelinişte în legătură cu evenimentul, coşmaruri, depresie, învinuire, teamă şi pierderea 

încrederii şi a stimei de sine. Pentru multe persoane acestea sunt urmate de o perioadă de 

refacere şi acceptare. Există diferenţe de la persoană la persoană privind capacitatea de a 

face faţă unui stres catastrofic după un eveniment traumatizant. Persoanele par să aibă 

limite diferite de toleranţă a traumei, unele fiind mai protejate, iar altele mai vulnerabile să 

dezvolte simptome clinice după ce s-au confruntat cu situaţii extrem de stresante. 

Anumite victime sunt extrem de expuse în cursul procedurilor penale riscului de victimizare 

secundară şi repetată sau de intimidare şi răzbunare din partea autorului infracţiunii. Este 

posibil ca un astfel de risc să 

provină din caracteristicile personale 

ale victimei, tipul sau natura şi 

gravitatea infracţiunii. Un astfel de 

risc poate fi identificat eficient 

numai prin evaluări individuale, 

realizate în cel mai scurt termen 

posibil. Respectivele evaluări ar 

trebui realizate pentru toate 

victimele, pentru a stabili dacă 

acestea sunt expuse riscului de 

victimizare secundară şi repetată 

sau de intimidare şi răzbunare şi care sunt măsurile de protecţie speciale necesare.108 

Sprijinul emoţional şi asistenţa psihologică acordată victimei în etape diferite ale procedurii 

penale 
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 Manual privind dreptatea pentru victime, 1999, p11. Biroul ONU pentru controlul drogurilor şi prevenirea 
criminalității. 
107

Legea spaniolă nr. 4/2015 privind statutul victimelor infracţiunilor. Preambul. 
108

 Considerentul 55 al Directivei 2012/29/UE. 

Victimizarea secundară se referă la victimizarea ce 

apare nu ca urmare directă a unei infracţiuni, ci ca 

urmare a reacţiei instituţiilor şi persoanelor. 

Victimizarea secundară instituţionalizată este cea 

mai evidentă în sistemul de justiţie penală. (UNODC, 

Manual privind dreptatea pentru victime) 
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În timpul cercetării infracţiunii se acordă următorul sprijin şi tip de asistenţă: 

 însoţire la identificarea acuzatului şi participarea la alte audieri din procesul de justiţie 

în materie penală 

 însoţire la examinarea probelor  

 sprijin în cazul înştiinţării cu privire la survenirea unui deces 

 însoţirea victimelor pentru identificarea cadavrelor, a scenei infracţiunii şi a probelor 

În timpul urmăririi şi procesului: 

 sprijin personal în timpul audierilor, interogatoriilor, depunerii mărturiei şi procesului  

 trimiteri la specialişti în consiliere pentru situaţii traumatizante 

După soluţionarea cauzei: 

 susţinere prin consiliere în timpul oricărui apel 

Intervenţii în situaţii de criză 

Intervenţiile în situaţii de criză sunt necesare în cazurile în care victima, sau alte persoane, 

necesită protecţie imediată sau liniştire. Pentru victimele unei infracţiuni, o criză poate 

apărea imediat după săvârşirea infracţiunii şi/sau ca reacţie declanşată de ceva ce se 

întâmplă după infracţiune. Asistarea victimelor în aceste momente este esenţială pentru 

protecţia acestora şi a celor care pot fi vătămaţi de reacţia traumatică a victimei.  

Victimele ar trebui să aibă ocazia să îşi spună întâmplările, să vorbească despre ce s-a 

întâmplat şi reacţiile acestora la incident. Trebuie asigurate de normalitatea reacţiilor lor şi 

ajutate să se pregătească să 

facă faţă situaţiei de după 

incident. Victimele trebuie să se 

aştepte ca evenimentele zilnice 

să poată declanşa reacţii de 

criză similare celor pe care le-au 

simţit în timpul săvârşirii 

infracţiunii. Pe lângă faptul că 

au nevoie de informaţii adecvate 

şi previzibile, victimele au 

nevoie de asistenţă pentru a se 

pregăti pentru modurile în care 

pot face faţă situaţiilor viitoare posibile practice şi emoţionale.  

Un alt scop al intervenţiilor în situaţii de criză este de a ajuta victimele să redobândească 

senzaţia de control, informându-le în legătură cu unele reacţii universale ce pot apărea în 

urma victimizării şi cu ce se poate întâmpla prin implicarea lor în sistemul de justiţie penală. 

Ultimul pas al intervenţiilor în situaţii de criză este de a ajuta victimele să gândească prin 

perspectiva modalităţilor de a depăşi temerile pe care le au informându-le că reacţiile şi 

Intervenţii în situaţii de criză - Metode de comunicare şi 

acţiune create pentru a proteja, linişti şi mobiliza 

persoanele care trec printr-un eveniment sau o situaţie 

pe care îl/o percep ca fiind intolerabil(ă) şi care 

depăşeşte mecanismul actual al persoanei de a depăşi 

situaţia respectivă. (Biroul SUA pentru programe în 

domeniul justiţiei, Biroul pentru victime ale infracţiunilor) 
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percepţiile lor sunt des întâlnite în situaţii traumatice. Consilierea specifică situaţiilor 

traumatice ar trebui să încerce să asigure victimele că pot funcţiona şi că, deşi trauma în 

sine poate fi dureroasă, nu este neobişnuit. De fapt, este o reacţie normală la trăirea 

experienţei unei infracţiuni. 

Deşi majoritatea victimelor şi supravieţuitorilor fac faţă destul de bine, cu foarte puţină 

asistenţă în momentul de criză, unii necesită sprijin suplimentar prin consiliere. Procesul 

însuşi poate declanşa reacţii de stres (vezi Capitolul 3 despre Asistenţa psihosocială), iar 

victimele pot fi traumatizate de verdict sau de sentinţă. Dacă presupusul infractor nu este 

arestat, victimele pot avea nevoie de sprijin prelungit în timp dată fiindu-le percepţia că 

sistemul de justiţie penală nu şi-a făcut datoria.  

Deşi majoritatea reacţiilor sunt normale, sunt persoane cu tulburări mintale preexistente 

care prezintă reacţii vătămătoare prin care se pot pune în pericol pe ele însele sau pot 

reprezenta un pericol pentru alţii. Există şi persoane care reacţionează la încercări grave 

personale într-un mod care este periculos pentru ele însele sau pentru alţii. Intervenientul 

trebuie să fie atent la orice cuvinte sau alte semne de gânduri sinucigaşe sau comportament 

ameninţător faţă de anumite persoane.109 

Asistenţa psihologică acordată de Birourile pentru susţinerea victimelor - lecţii învățate 

din Spania 

Psihologicii fac parte dintr-o echipă multidisciplinară din cadrul Birourilor pentru susţinerea 

victimelor, care sunt servicii publice gratuite înfiinţate de Ministerul de Justiţie şi de 

Comunităţile Autonome cu competenţă în materie judiciară. Birourile pentru susţinerea 

victimelor au obiectivul general de a acorda asistenţă cuprinzătoare, coordonată şi 

specializată victimelor în urma unei infracţiuni şi reacţionând la nevoile specifice de tip 

juridic, psihologic şi social.  

Pentru aceasta, birourile dezvoltă şi implementează planuri de asistenţă individualizată, 

lucrând coordonat cu toate serviciile competente relevante. Evaluarea circumstanţelor 

individuale ale victimei stabileşte ce tip de asistenţă şi de susţinere ar trebui să primească 

victima, care poate include: 

 Acordarea de sprijin şi asistenţă psihologică 

 Însoţirea la proces 

 Informaţii despre resursele psihosociale şi de prestaţii sociale şi, în cazul în care 

victima solicită, trimiterea către acestea 

 Măsuri speciale de sprijin ce pot fi necesare pentru victimele cu nevoi de protecţie 

speciale 

 Trimitere la servicii speciale de susţinere 

                                                           
109

  Manual privind dreptatea pentru victime, 1999, p. 19-27. Biroul ONU pentru controlul 

drogurilor şi prevenirea infracţiunilor. 
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Birourile pentru susţinerea victimelor păstrează legătura cu victimele, în special cu cele mai 

vulnerabile, pe parcursul întregului proces penal şi o perioadă adecvată de timp după 

soluţionare, indiferent dacă se cunosc sau nu identitatea infractorului şi rezultatul 

procesului. 

În ceea ce priveşte rolul psihologului, Protocolul General pentru Birourile pentru susţinerea 

victimelor din Valencia prevede că psihologii ar trebui să desfăşoare următoarele acţiuni: 

 Să întâmpine victimele, să le ofere sprijin emoţional pentru a le ajuta să depăşească 

starea psihologică de după infracţiune. În situaţii de urgenţă, asistenţa psihologică 

trebuie acordată imediat prin contactarea numărului de telefon de urgenţă. 

 Să îndrume victimele luând în considerare necesităţile lor specifice de susţinere, în 

funcţie de evaluarea lor individuală. 

 Să informeze şi să consilieze victima cu privire la tipul de acţiune psihologică 

desfăşurată în birou şi cu privire la moduri de prevenire a victimizării secundare, 

intimidării sau răzbunării. 

 Să propună măsuri specifice de protecţie, din punct de vedere psihologic, luând în 

considerare starea psihologică a victimei, măsurile necesare pentru însoţire în cadrul 

procedurilor judiciare şi informarea organismelor judiciare. Raportul cu privire la 

măsurile de protecţie specifice propuse trebuie să includă consimţământul anterior şi 

în cunoştinţă de cauză al victimei pentru a fi trimise în confidenţialitate către 

judecătorul sau procurorul competent. 

 Să trateze victimele cele mai vulnerabile pentru a le ajuta să diminueze criza 

provocată de infracţiune, să participe la procesul judiciar, să acorde sprijin pe 

parcursul procesului şi să dezvolte strategiile şi capacităţile victimei, favorizând 

colaborarea cu mediul acesteia. 

 Să pregătească şi să aplice un plan de sprijin psihologic pentru victime vulnerabile 

sau cele ce necesită protecţie specială. Acest lucru se face prin evaluarea 

consecinţelor fizice şi psihologice ale infracţiunii, familiei şi a mediului social al 

victimei şi riscul de alte atacuri. Se evaluează şi abilitatea de a depăşi circumstanţele 

traumatice.  

 Să creeze, să dezvolte şi, după caz, să implementeze programe de sprijin terapeutic 

pentru următoarele grupuri: 

- victime ale violenţei pe motive de gen 

- victime ale violenţei în familie 

- victime ale atacurilor sexuale 
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- victime ale terorismului110 

 

 

Programul de intervenţie psihologică cu victime femei ale violenţei pe motive de gen creat 

de Consiliul Provinciei Gipuzkoa şi de Colegiul de Psihologie din Gipuzkoa stabilesc 

următoarele ghiduri de intervenţie pentru terapia psihologică: 

 Contact psihologic 

o Timp pentru eliberare 

o Ascultare activă 

o Reconfortare, asigurarea siguranţei 

o Stăpânirea sentimentelor 

o Dovadă de empatie 

o Inspirarea speranţei 

o Arătarea unei poziţii contra violenţă 

 

 Acţiuni ajutătoare 

o  Analizarea problemei 

o  Explorarea violenţei 

o  Acordarea de informaţii despre resurse şi drepturi 

o  Promovarea luării deciziilor 

o  Evaluarea riscurilor 

 

 Acordarea unei siguranţe 

o  Eliminarea agresorului 

o  Acordarea resurselor gazdă 

o  Întoarcerea acasă 

o  Acordarea resurselor pentru protecţie personală 

o  Ajutor pentru terminarea relaţiei111 

                                                           
110

 PROTOCOLO GENERAL BÁSICO DE ACTUACIÓN DE LA RED DE OFICINAS DE LA GENERALITAT DE ASISTENCIA A 
LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Direcció General de Reformes Democràtiques y Acces a la Justicia Conselleria de Justícia, 
Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. Generalitat Valenciana Enero 2018. 
111

 Mariángeles Álvarez García și colaboratorii, 2016. MANUAL DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A VÍCTIMAS DE 
MALTRATO MACHISTA. Colegio Oficial de la Psicología de Gipuzkoa 
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Psihologii în cadrul expertizei de specialitate 

Psihologilor li se poate solicita să acţioneze în calitate de martori profesionişti sau experţi în 

instanţă. Psihologii în calitate de experţi în procedurile penale trebuie să se asigure că pot 

acorda o opinie independentă şi imparţială şi că independenţa lor este clară pentru toţi. 

Orice conflicte de interes posibile trebuie clarificate şi raportate cât se poate de repede. 

Acest lucru se poate aplica şi cazului în care se solicită prezentarea unei expertize de 

specialitate în legătură cu o persoană pe care psihologul o tratează. Această relaţie dublă 

reprezintă un conflict inacceptabil. Judecătorul decide şi dacă afirmaţiile expertului sunt 

relevante sau nu şi, astfel admisibile în instanţă. 

Psihologii în cadrul expertizei de specialitate în instanţe ce soluţionează cauze de violenţă pe 

motive de gen 

Legea spaniolă 1/2004 privind măsuri cuprinzătoare de protecţie împotriva violenţei pe 

motive de gen prevede că Guvernul şi Comunităţile Autonome, care şi-au asumat 

competenţa în materie de drept, să organizeze serviciile de evaluare judiciară pentru 

cazurile de violenţă pe motive de gen. 

Institutul de Medicină Legală şi Ştiinţe Judiciare are unităţi de evaluare judiciară 

cuprinzătoare pentru a garanta asistenţă specializată victimelor violenţei pe motive de gen 

şi creării de protocoale de acţiune globale şi cuprinzătoare. Aceste unităţi sunt responsabile 

să asiste organismele judiciare prin evaluarea clinică şi psihosocială a victimelor şi 

agresorilor. Toate unităţile au psihologi şi asistenţi sociali, pe lângă medici legişti care se 

ocupă de aspecte ce ţin de violenţa pe motive de gen în toate instanţele din raza teritorială 

de competenţă. 

Răspunsul judiciar, cuprinzător sau specific, depinde doar şi în exclusivitate de solicitarea 

unui raport de expertiză plasată de judecător sau de magistrat, sau de procurorul public 

căruia i s-a atribuit cauza. Echipa judiciară nu acţionează autonom. Obiectivul său principal 

este de a desfăşura o expertiză de calitate în cadrul unei proceduri judiciare deschise. Acest 

raport este menit să ajute practicienii în drept responsabili de evaluare şi de luarea unei 

decizii, oferind cunoştinţe de specialitate. Aceşti practicieni în drept stabilesc aspectele 

probatorii de care au nevoie.112 

Evaluarea psihologică include: 

 Starea neuropsihologică a persoanei 

 Starea neuropsihologică anterioară 

 Caracteristici personale 

 Istoric psihiatric sau psihologic 

                                                           
112 

Guía y Manual de Valoración Integral Forense de la Violencia de Género y Doméstica. Ministerio de Justicia.  
Año LIX Suplemento al núm. 2000.(2005). p.16. 
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 Alte patologii sau tratamente ce pot afecta starea psihologică 

 Consumul de substanţe psihoactive 

 Alţi factori de stres de la momentul întâmplării faptelor 

 Convingeri şi justificare în legătură cu faptele întâmplate 

 Starea actuală de adaptare a persoanei examinate 

 Starea mintală actuală  

 Diagnosticul persoanei examinate 

 Tratamente actuale 

 Măsuri ulterioare  

 Evaluarea relaţiei cauzale dintre evenimentele la care se face trimitere şi starea 

psihologică a persoanei analizate 

 Evaluarea specifică a traumelor psihologice posibile113 

Echipe psihosociale de pe lângă instanţele pentru minori 

Psihologicii fac parte din echipele psihosociale de pe lângă instanţele de drept pentru minori. 

Aceştia îndeplinesc roluri de experţi şi ajută procurorii şi judecătorii din instanţele pentru 

minori. Joacă un rol esenţial şi în implementarea măsurilor de mediere între victimă şi 

infractor şi alte măsuri de justiţie reparatorie pentru minori. 

Conform Legii 5/2000 privind responsabilitatea penală a minorilor, echipa tehnică va 

informa, dacă va considera că este necesar şi în interesul minorului, cu privire la 

posibilitatea ca minorul să realizeze o activitate reparatorie sau conciliantă cu victima. 

Procurorul public poate retrage continuarea dosarului, ţinând cont de gravitatea şi 

circumstanţele faptelor şi de minor, în special lipsa probelor sau a intimidarea gravă în 

săvârşirea faptelor, şi poate verifica dacă minorul s-a împăcat cu victima sau s-a angajat să 

repare prejudiciul provocat victimei. 

Retragerea continuării procedurilor va fi posibilă doar când faptul imputat minorului 

constituie o infracţiune mai puţin gravă. 

Prin conciliere se înţelege că are loc atunci când minorul recunoaşte prejudiciul provocat şi îi 

cere iertare victimei, iar această din urmă acceptă scuzele prezentate.  Prin reparaţie se 

înţelege angajamentul asumat de infractorul minor să desfăşoare anumite acţiuni în 

beneficiul lor sau al comunităţii, urmate de executarea efectivă a acestora. Toate acestea, 

fără a aduce atingere înţelegerii la care au ajuns părţile în legătură cu răspunderea civilă. 

Echipa tehnică aferentă îndeplineşte funcţiile de mediere între minor şi victimă sau partea 

vătămată şi informează procurorul cu privire la angajamentele obţinute şi nivelul de 

îndeplinire a acestora. 
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 Guía y Manual de Valoración Integral Forense de la Violencia de Género y Doméstica. Ministerio de Justicia.  
Año LIX Suplemento al núm. 2000.(2005). p.244. 
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Odată avută loc concilierea sau odată angajată repararea prejudiciilor faţă de victimă, sau 

când una sau cealaltă opţiune nu a putut avea loc din motive ce nu ţin de controlul 

infractorului minor, procurorul îi cere judecătorului să finalizeze procedura. 

Procurorul continuă cu procedura în cazul în care minorul nu respectă acţiunile reparatorii. 

 

Rolul psihologiei în procedurile penale 

Asistenţa psihologică este esenţială în cadrul procedurilor penale dat fiind impactul pe care îl 

are trăirea infracţiunii asupra stării psihologice, emoţionale şi mintale a victimei, toate 

influenţând capacitatea persoanei de a-şi relata întâmplarea. Conceptul aparent simplu de 

a-i permite unui supravieţuitor să îşi spună povestea este, de fapt, un proces complex 

caracterizat adesea de confuzie şi contradicţii aparente în mărturia victimei. Este probabil ca 

prima amintire a evenimentului să se concentreze în mod limitativ pe o anumită percepţie 

senzorială sau pe o anumită activitate ce a apărut în timpul evenimentului, precum cuţitul 

atacatorului sau lupta de a scăpa de acesta. Pe măsură ce trece timpul, memoria va 

dezvălui şi alte părţi ale evenimentului. Probabil că relatarea de victimizare se va modifica în 

timp pe măsură ce descoperă lucruri noi şi folosesc informaţiile pentru a-şi reorganiza 

amintirile. Din perspectiva poliţiei, problema cu acest proces de reconstruire a întâmplării 

este că uneori duce la relatări neconsecvente sau contradictorii, care subminează o anchetă 

sau urmărirea penală. Totuşi, din perspectiva intervenţiei în situaţie de criză, este absolut 

normal ca procesul de descărcare emoţională să dezvăluie o relatare mai completă în 

timp.114  

Ajutarea tuturor părţilor implicate să înţeleagă impactul traumei asupra relatării întâmplării 

de către victimă nu îi este benefică doar victimei, ci deserveşte întregul proces. Victimizarea 

secundară prin procesul de justiţie penală poate apărea din cauza unor dificultăţi în 

echilibrarea drepturilor victimei cu drepturile acuzatului sau ale infractorului. Însă, şi mai 

normal, apare deoarece persoanele responsabile de ordonarea proceselor şi procedurilor de 

justiţie penală nu ţin cont de perspectiva victimei.115 Provocarea cu care se confruntă 

sistemul de justiţie este aceea de a găsi un echilibru între drepturile victimei şi cele ale 

persoanei acuzate. Este important pe parcursul tuturor etapelor procesului ca victimele să 

primească asistenţă concentrată pe victimă în cadrul sistemului de justiţie penală. Mai 

exact, victimele apreciază când primesc un tratament atent, echitabil (just din punct de 

vedere procedural) şi respectuos din partea profesioniştilor din domeniul justiţiei penale.116 
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 Manual privind dreptatea pentru victime.1999. p 23. Biroul ONU pentru controlul drogurilor şi prevenirea 
infracţiunilor. 
115

 Manual privind dreptatea pentru victime.1999. p.9. Biroul ONU pentru controlul drogurilor şi prevenirea 
infracţiunilor. 
116

 Deirdre Healy, 2019.Exploring Victims’ Interactions with the Criminal Justice System: A Literature Review. p. 9. 
University College Dublin. 
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Concluzie 

Asistenţa psihologică îndeplineşte mai multe funcţii, inclusiv acordarea de sprijin victimelor 

care nu intră în sistemul de justiţie penală. Caracterul cuprinzător al serviciilor prestate 

reprezintă un sprijin pentru toate victimele, poate ajuta victimele să îşi înţeleagă situaţia şi 

să decidă cu privire la infracţiune, şi constă în servicii acordate pe întreaga durată necesară, 

inclusiv în timpul procedurilor. Există victime care nu ajung niciodată în sistemul de justiţie. 
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Capitolul 5: Grupuri vulnerabile 

 

Introducere 

O contribuţie esenţială a Directivei 

UE 2012/29/UE constă în 

recunoaşterea că toate victimele 

infracţiunilor au drepturi care includ 

prestarea de servicii, sprijin şi 

protecţie. Însă, această 

recunoaştere nu neagă existenţa 

unor grupuri sau a unor persoane 

mai vulnerabile care pot necesita 

servicii şi tratament specializate, 

precum şi măsuri de protecţie 

speciale. Acest capitol prezintă 

unele din problemele cheie asociate: 

identificării victimelor mai vulnerabile, evaluărilor individuale, măsurilor de protecţie 

speciale şi considerentelor pentru primul contact şi practicienii în general care lucrează cu 

victime vulnerabile. Aceasta se aplică grupurilor de victime ale infracţiunilor care, date fiind 

caracteristicile individuale şi specifice infracţiunii, prezintă un risc mai mare de victimizare 

secundară, intimidare şi răzbunare de către persoana care a săvârşit infracţiunea pe durata 

procedurilor117. 

Accentul pus pe grupurile vulnerabile reflectă atât Directiva privind protecţia victimelor, cât 

şi Strategia europeană pentru 2020 privind drepturile victimelor care au rolul de a 

îmbunătăţi protecţia şi sprijinul acordat celor mai vulnerabile victime” îndemnând statele 

membre:  

„să ia măsuri pentru a valorifica lecţiile învăţate de pe urma pandemiei de COVID-19, 

în special acţiuni menite să asigure că victimele violenţei pe motive de gen şi ale 

violenţei în familie au acces la sprijin şi protecţie; să înfiinţeze servicii de sprijin 

integrate şi specializate pentru cele mai vulnerabile victime, inclusiv Case pentru 

copii, Case pentru familii, case de adăpost pentru LGBTI+, servicii şi centre incluzive 

şi accesibile pentru persoanele cu dizabilităţi şi organisme independente pentru 

cercetarea infracţiunii în timpul detenţiei; să faciliteze cooperarea şi să asigure o 

abordare coordonată faţă de drepturile victimelor între autorităţile judiciare şi de 
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 Machado și Gonçalves, 2002 

„Pentru victimele cele mai vulnerabile, precum 

victimele violenţei pe motive de gen, minorii, 

victimele cu dizabilităţi, vârstnicii, victimele 

infracţiunilor motivate de ură, victimele terorismului 

sau victimele traficului cu persoane umane, este 

deosebit de dificil să treacă printr-o procedură 

penală şi să facă faţă consecinţelor infracţiunii. (CE, 

Drepturile victimelor: o nouă strategie de 

consolidare a capacității de acțiune a victimelor) 
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aplicare a legii, profesioniştii din domeniul medical şi asistenţii sociali, printre 

altele”118. 

 

Categorii de grupuri vulnerabile 

Deși la nivel internațional sau european există un consens „cu privire la criteriile de 

identificare a categoriilor de populații vulnerabile și dezavantajate, organismele cu atribuții 

în domeniul drepturilor omului se ocupă de comunități vulnerabile și dezavantajate în regim 

ad-hoc”.119 Cu toate acestea, în contextul protecției drepturilor omului, sunt considerate 

vulnerabile următoarele categorii:  

 femeile și fetele 

 copiii 

 refugiații 

 persoanele strămutate intern 

 apatrizii  

 minoritățile naționale 

 popoarele indigene 

 lucrătorii migranți 

 persoanele cu dizabilități 

 persoanele vârstnice 

 persoanele HIV pozitive și victimele SIDA 

 Rromii/Țiganii/populațiile Sinti 

 persoanele lesbiene, homosexuale și transsexuale120 

 

Potrivit  Directivei Europene 2012/29/UE, victimele traficului de persoane, ale terorismului, 

ale violenței în cadrul relațiilor apropriate, ale violenței sexuale sau ale exploatării, ale 

violenței bazate pe gen, minoritățile etnice și victimele infracțiunilor săvârșite din ură, 

victimele cu dizabilități, persoanele în vârstă și copiii, tind să fie mai expuse riscului de 

                                                           
118

 Comisia Europeană  „Drepturile victimelor: O nouă strategie de consolidare a capacității de acțiune a 
victimelor”. 24 iunie 2020. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1168  
119

 Audrey, C. și B. Carbonetti. 2011. Human Rights Protections for Vulnerable and Disadvantaged Groups: The 
Contributions of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Human Rights Quarterly. Baltimore: 
Johns Hopkins University Press. p. 683. 
120

 Centrul pentru drepturile omului din Islanda, accesat la 21 august 2020 din: The Human Rights Protection of 
Vulnerable Groups: http://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/human-rights-concepts-ideas-
and-fora/the-human-rights-protection-of-vulnerable-groups  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1168
http://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/human-rights-concepts-ideas-and-fora/the-human-rights-protection-of-vulnerable-groups
http://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/human-rights-concepts-ideas-and-fora/the-human-rights-protection-of-vulnerable-groups
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victimizare secundară, de intimidare și răzbunare. Așadar, având în vedere gradul de 

vulnerabilitate asociat cu aceste categorii de victime, acestea necesită luarea anumitor 

măsuri de protecție.  

Dincolo de categoriile de grupuri vulnerabile comun acceptate, Directiva privind drepturile 

victimelor subliniază faptul că anumite grupuri vulnerabile ar putea fi considerate „în special 

vulnerabile”, deoarece „se află în situații care le expun unui risc deosebit de ridicat de a fi 

prejudiciate, precum persoanele supuse unor violențe repetate în cadrul relațiilor apropiate, 

victimele violenței bazate pe gen sau persoanele care sunt victimele altor tipuri de 

infracțiuni într-un stat membru, altul decât statul de cetățenie sau de reședință.”121 

Aceste grupuri sunt considerate vulnerabile pentru că au câteva caracteristici comune. În 

general, persoanele care fac parte din aceste grupuri „pot fi mai ușor rănite, influențare sau 

atacate fizic, emoțional sau mental.”122 Aceste tipuri de vulnerabilități pot fi așadar descrise 

ca vulnerabilitate de ordin fizic, vulnerabilitate de ordin emoțional, vulnerabilitate 

socială și vulnerabilitate economică. 

Desigur, natura vulnerabilității poate fi diferită de la o persoană la alta, chiar dacă acestea 

aparțin aceluiași grup vulnerabil.  

Factorii care influențează vulnerabilitatea personală pot fi împărțiți în următoarele categorii: 

 factori de ordin personal, cum ar fi vârsta și nivelul de educație;  

 factori micro-sociali, cum ar fi rețeaua socială, contextul social și locul de origine; și 

 factori macro-sociali, precum declinul economic național/internațional, războaiele, 

dezastrele naturale și influența culturii și tradițiilor. 

Practicienii ar trebui așadar să cunoască factorii de mai sus și să acorde atenție impactului 

pe care aceștia l-ar putea avea asupra victimelor. 

Vulnerabilitatea intersecțională 

Vulnerabilitățile nu apar în mod izolat, indivizii dobândesc adesea o serie de vulnerabilități 

tocmai din cauza apartenenței lor la anumite grupuri vulnerabile (de exemplu, o femeie 

tânără care a crescut într-un orfelinat a fost victima traficului de persoane într-o altă țară, 

prin exploatare de ordin sexual, și a devenit dependentă de droguri în timp ce era 

exploatată). În astfel de cazuri, literatura de specialitate definește acest tip de 

vulnerabilitate ca vulnerabilitate intersecțională. 

Noțiunea de „intersecționalitate” își are originea în termenul „intersecție”, definit ca „Locul 

unde se încrucișează două drumuri; întretăiere; Mulțimea punctelor comune a două linii." 

(DEX, 1998) 

                                                           
121

 Directiva 2012/29/UE Capitolul 4, Articolul 22 
122

 Dicționarul Cambridge, accesat la 2 septembrie 2020 la adresa 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vulnerable  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vulnerable
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Conceptul de „vulnerabil intersecțional” provine din combinarea noțiunii de 

intersecționalitate cu aceea de „vulnerabilitate - însușirea de a fi vulnerabil - vulnerabil – 

persoană care poate fi rănită; care poate fi atacat ușor; care are părți slabe” (DEX, 1998). 

Așadar, vulnerabilitatea intersecțională poate fi definită ca o formă specifică de 

vulnerabilitate care însumează toate elementele comune a cel puțin 2 seturi de 

vulnerabilități. 

Identificarea nevoilor specifice  

Prima strategie europeană de protejare a drepturilor victimelor subliniază faptul că 

„Directiva privind drepturile victimelor impune ca toate victimele să aibă acces la protecție 

în conformitate cu nevoile lor specifice. O atenție deosebită trebuie acordată victimelor cu 

nevoi specifice de protecție din cauza riscului ridicat de victimizare secundară și repetată, a 

riscului de intimidare sau de răzbunare.”123  

Secțiunile de mai jos descriu modul de abordare si serviciile de sprijinire a victimelor 

criminalității, în raport cu nevoile lor specifice. 

Tratarea cu respect și recunoașterea victimelor 

Așa cum se menționează în alineatul 19 al 

Directivei privind drepturile victimelor, „o 

persoană ar trebui să fie considerată victimă 

indiferent dacă autorul infracțiunii a fost 

identificat, arestat, urmărit în justiție sau 

condamnat și indiferent de legătura familială 

dintre aceștia.” Așadar, „statutul” de victimă nu 

ar trebui acordat pe baza unor considerente 

procedurale, ci pe baza evenimentelor care au 

afectat o persoană la nivel fizic, psihologic sau 

economic. Cu toate acestea, recunoașterea 

victimelor drept victime poate aduce cu sine o 

serie de provocări în interacțiunea cu victimele 

înseși și, prin urmare, în identificarea și 

protejarea indivizilor care aparțin grupurilor 

vulnerabile. Eticheta de „victimă” plasează 

efectiv individul într-o poziție pasivă, în timp ce 

în anumite cazuri infracțiunea în sine poate fi 

privită ca o consecință a propriei neglijențe sau 

ca expresie a lipsei de respect a individului 

                                                           
123

 Comisia Europeană, Drepturile victimelor: O nouă strategie de consolidare a capacității de acțiune a victimelor, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1168 , p. 9, accesată în data de 11 august 2020 

Atunci când „tratarea cu respect” face rău:  

Un exemplu 

O victimă a exploatării sexuale este adusă într-un 

adăpost după ce a fost identificată de poliție în 

timpul unei razii de noapte. Primul lucru pe care îl 

vede atunci când intră în camera din adăpost 

este un pat mare, aflat în mijlocul camerei. După 

o perioadă lungă în care au fost privați de somn, 

majoritatea oamenilor s-ar așeza în pat și ar 

adormi imediat. Victima însă încearcă să fugă din 

adăpost, deoarece imaginea patului plasat în 

mijlocul camerei îi amintește de încăperea unde a 

fost exploatată sexual. După ce se liniștește, 

victima petrece noapte dormind pe podea, cu 

spatele la pat.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1168
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însuși. Prin urmare, diferențele individuale și culturale reprezintă elementele cheie prin care 

se poate stabili dacă etichetarea sau nu a unui individ drept victimă este percepută de acel 

individ drept benefică.   

Deși aparent clară, tratarea cu respect reprezintă o dificultate în activitatea cu grupurile 

vulnerabile cu nevoi specifice, efectele victimizării influențând modul în care indivizii 

reacționează față de serviciile de sprijin și asistență. Acțiuni care la prima vedere par a fi în 

sprijinul victimelor trebuie să fie realizate cu precauție, având în vedere potențialul acestora 

de a reactiva amintiri dureroase. 

Persoanele care oferă servicii de sprijin victimelor extrem de vulnerabile ar trebui 

să participe la programe de instruire axate pe gestionarea emoțiilor victimelor, și 

dezvoltate în scopul acordării de asistență victimelor unor infracțiuni specifice. 

Acest tip de experiență de învățare permite practicienilor nu numai să învețe cum să evite o 

victimizare secundară în timp ce încearcă să acorde sprijin victimelor, ci și să se asigure că 

recunosc complexitatea prejudiciilor suferite și înțeleg nevoile specifice care ar putea 

apărea. 

Protecția împotriva acțiunilor de intimidare, răzbunare și prejudiciere din partea persoanei 

acuzate sau suspectate, în cursul urmăririi penale sau a procedurilor judiciare 

Alineatul 58 al Directivei privind protecția victimelor prevede următoarele: 

„victimele care au fost identificate ca fiind vulnerabile la victimizarea secundară și 

repetată sau la intimidare și răzbunare ar trebui să beneficieze de măsuri adecvate 

de protecție în cursul procedurilor penale. Natura exactă a acestor măsuri ar trebui 

determinată prin evaluări individuale, luând în considerare dorința victimei. 

Amploarea unor astfel de măsuri ar trebui stabilită fără a aduce atingere drepturilor 

apărării și în conformitate cu normele privind marja de apreciere a instanțelor. 

Îngrijorările și teama victimelor în legătură cu procedurile ar trebui să fie un factor-

cheie în stabilirea necesității aplicării unei anumite măsuri în ce le privește.”  

Pentru a se asigura că victimele vulnerabile nu vor fi prejudiciate din nou de autorul(ii) 

infracțiunii, alineatul 32 prevede următoarele: 

„informațiile specifice privind eliberarea sau evadarea autorului infracțiunii ar trebui 

să fie comunicate, la cerere, victimelor, cel puțin în cazurile în care acestea ar putea 

fi în pericol sau în cazul unui risc identificat de prejudiciere a victimelor, cu excepția 

cazului în care există un risc identificat de prejudiciere, prin notificare, a autorului 

infracțiunii. În cazul în care există un risc identificat de prejudiciere, prin notificare, a 

autorului infracțiunii, autoritatea competentă ar trebui să țină seama de toate 

celelalte riscuri în momentul stabilirii unei acțiuni adecvate. Trimiterea la „riscul 

identificat de prejudiciere a victimelor” ar trebui să acopere factori precum natura 

sau gravitatea infracțiunii și riscurile de răzbunare.” 

Paragrafele de mai sus subliniază nevoia unei precauții suplimentare și implementarea unor 

măsuri speciale de protecție (pe care le vom discuta mai târziu în acest capitol) în 

activitățile de sprijinire a victimelor vulnerabile.  
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Activitățile de sprijin, inclusiv asistența imediată după producerea unei infracțiuni, asistența fizică 

și psihologică pe termen lung și asistența practică 

Activitățile de sprijin pentru victime ar trebui furnizate imediat ce persoana a fost 

identificată drept victimă, pentru a reduce prejudiciul și pentru a proteja în mod eficient 

victima, precum și oricare alte victime indirecte124 care adesea nu beneficiază de 

mecanismele de asistență, însă de obicei influențează în mod direct dezvoltarea unei relații 

sociale și profesionale de reabilitare și colaborare între victime și organele de ordine. 

După primul contact și după procedura de evaluare individuală inițială, victimele ar trebui 

îndrumate către furnizorii de servicii specializate care au capacitatea și abilitatea 

de a răspunde nevoilor specifice identificate într-un mod profesionist. 

Acces la justiție, pentru ca victimele să fie conștiente de drepturile lor și să le înțeleagă, precum 

și ca acestea să poată participa la procedurile judiciare 

Asigurarea accesului la justiție și aducerea la cunoștința victimelor a drepturilor pe care le 

au sunt extrem de importante mai ales pentru grupurile vulnerabile care pot avea dificultăți 

de înțelegere, conștientizare, acces 

la justiție și participare la 

procedurile judiciare. 

Prin urmare, victimelor trebuie să li 

se explice drepturile pe care le au, 

în mod individualizat. Dată fiind 

complexitatea naturii umane și 

evenimentele traumatizante prin 

care au trecut multe dintre victimele 

care ajung într-o sală de judecată, o procedură formală, în cadrul căreia un organ de ordine 

înmânează unei victime un document prin care o informează cu privire la drepturile pe care 

le are sau în care citește cu voce tare o serie de drepturi, nici nu îndeplinesc obiectivul 

directivei și nici nu sunt în spiritul indicat de aceasta. 

Situațiile de mai jos pot împiedica sau reduce înțelegerea drepturilor de către victimă:  

 victima nu știe să citească sau să scrie. 

 victima știe să scrie și să citească, însă nu înțelege termenii juridici și limbajul 

formal. 

 victima este cetățean străin și nu este familiarizat cu conceptele traduse, deoarece 

nu găsește un corespondent în sistemul de justiție din țara de origine; 

                                                           
124

 Victimele indirecte sunt persoanele care au legături puternice cu victimele directe, fie pentru că au fost martorii 
infracțiunii (infracțiunilor), fie prin prisma puternicelor relații personale cu acestea. 
 

Am drepturi. Sunt sigur că am multe drepturi, însă 

pentru a putea să mi le exercit am nevoie de un 

avocat bun, pe care nu mi-l permit […] iar aici îmi iau 

adio de la drepturile mele […] înainte de a avea 

ocazia să mi le exercit. (Victimă, România) 
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 victima este cetățean străin și transpune conceptele sau drepturile traduse din 

perspectiva propriului sistem de justiție, care diferă de acela în care a avut loc 

infracțiunea. Acest lucru duce la neînțelegeri, nerespectarea termenelor, inacțiune 

sau acțiuni îndreptate în mod eronat către anumite instituții. 

 de obicei, înainte și după înaintarea unei plângeri penale, victima nu este într-o stare 

mentală/psihologică optimă și nu poate absorbi o cantitate mare de informații, 

deoarece este concentrată pe ceea ce va prezenta sau a prezentat în cadrul 

plângerii. 

 victima are dizabilități de ordin mental sau fizic care fac ca starea sa de sănătate să 

nu fie compatibilă cu o sesiune de informare într-un cadrul formal. 

Având în vedere cele de mai sus, înainte de sesiunea de informare, în care victimelor 

li se prezintă informații cu privire la drepturile pe care le au, ar trebui să aibă loc o 

evaluare a nevoilor specifice. Aceasta va permite persoanei care va desfășura sesiunea 

de informare să cunoască situația victimei, putând astfel să își adapteze metodele utilizate 

la nevoile identificate. Persoana care va desfășura sesiunea de informare poate: 

 să pregătească și să utilizeze, de exemplu, pictograme sau grafice care să însoțească 

explicațiile pe care le oferă,  

 să își adapteze limbajul astfel încât acesta să răspundă nevoilor identificate,  

 să înțeleagă mai bine nevoia de a repeta informațiile deja furnizate,  

 să se concentreze pe informațiile relevante care i-ar putea fi mai utile persoanei 

informate, și 

 să indice victimei sursele de informații suplimentare pe care aceasta să le poată 

accesa (de exemplu, dacă victima nu are acces la Internet, atunci nu are niciun rost 

să ofere o listă lungă de surse de informații online, ci mai degrabă o listă de adrese 

unde se pot prezenta personal pentru a primi informații).     

Serviciile de protecție și protecția specială 

Așa cum am menționat anterior, Directiva privind drepturile victimelor „stabilește un set de 

drepturi pentru victimele criminalității, precum și obligații ale Statelor Membre în acest sens. 

Directiva privind drepturile victimelor este principalul instrument la nivelul UE aplicabil 

tuturor victimelor criminalității. Este piatra de temelie a politicii UE privind drepturile 

victimelor.”125 

Pentru a răspunde în mod eficient nevoilor identificate în cadrul evaluărilor nevoilor 

individuale, „UE a adoptat de asemenea mai multe instrumente care vin în sprijinul nevoilor 

specifice ale victimelor unor categorii particulare de infracțiuni (cum ar fi victimele 

                                                           
125

 Comisia Europeană, 2020. 
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terorismului126, victimele traficului de persoane127 sau victime minore ale exploatării 

sexuale128). Aceste instrumente se bazează și vin în completarea Directivei privind drepturile 

victimelor.”129 

În consecință, dat fiind faptul că victimele anumitor infracțiuni pot fi cele mai vulnerabile, în 

alineatul 57, Directiva atrage atenția Statelor Membre asupra faptului că “victimele traficului 

de persoane, ale terorismului, ale criminalității organizate, ale violenței în cadrul relațiilor 

apropiate, ale violenței sexuale sau exploatării, ale violenței bazate pe gen, ale infracțiunilor 

inspirate de ură, victimele cu dizabilități și victimele-copii tind să facă obiectul unei rate 

ridicate a victimizării secundare și repetate sau a intimidării și răzbunării.” Prin urmare, „Ar 

trebui acordată o atenție specială evaluării riscului de victimizare ulterioară la care sunt sau 

nu supuse victimele și ar trebui să existe o prezumție puternică că respectivele victime vor 

beneficia de măsuri de protecție speciale.” 

Serviciile de sprijin specializat ar trebui să se bazeze pe o abordare integrată și țintită care 

ar trebui să țină cont de nevoile specifice ale victimelor, de gravitatea prejudiciului suferit ca 

urmare a faptei penale, precum și de relația dintre victime, autorii faptei, copii și mediul 

social mai larg. 

Principalul obiectiv al acestor servicii și al personalului care le furnizează, care joacă un rol 

important în sprijinirea victimei în procesul de revenire și depășire a prejudiciului sau 

traumei potențiale suferite în urma faptei penale, ar trebui să fie de a informa victimele cu 

privire la drepturile prevăzute de Directivă, astfel încât acestea să poată să ia decizii într-un 

mediu în care beneficiază de sprijin și este sunt tratate cu demnitate, respect și empatie.  

Tipurile de sprijin pe care ar trebui să le ofere aceste servicii de sprijin specializat includ 

oferirea de adăpost și cazare în condiții sigure, asistență medicală imediată, trimiterea 

victimelor pentru efectuarea unor examene medicale sau de medicină legală pentru a avea 

probe în cazurile de viol sau agresiune sexuală, consiliere psihologică pe termen lung sau 

                                                           
126

 Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea 
terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a 
Consiliului, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0541 
127

 Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și 
combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 
2002/629/JAI a Consiliului, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036 Cu privire 
la implementarea acesteia, a se vedea „Raportul privind stadiul transpunerii” (COM(2016) 722 final); „Raportul 
utilizatorilor” (COM(2016) 719 final) și Rapoartele de progres al Comisiei Europene COM(2016) 267 final și 
COM(2018) 777 final, iar cu privire la acțiunile centrate pe victimă,  acțiunile privind abordările specifice de gen și   
legate de victimele copii: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/eu-anti-trafficking-action-2012-2016-
glance_en și https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_anti-trafficking_action_2017-
2019_at_a_glance.pdf 
128

 Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea 
abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-
cadru 2004/68/JAI a Consiliului, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0093 
129

 Comisia Europeană, 2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017L0541
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/eu-anti-trafficking-action-2012-2016-glance_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/eu-anti-trafficking-action-2012-2016-glance_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_anti-trafficking_action_2017-2019_at_a_glance.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_anti-trafficking_action_2017-2019_at_a_glance.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011L0093
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scurt, îngrijirea traumelor, asistență juridică, servicii de reprezentare și servicii specifice 

pentru copiii-victime directe sau indirecte.130  

 

În cazul în care aceste servicii nu sunt oferite de alte instituții publice sau private, serviciile 

de sprijin specializat ar trebui să dezvolte și să furnizeze minim următoarele: 

 adăposturi sau orice altă formă provizorie de cazare pentru victimele care au nevoie 

de o locuință sigură din cauza riscului iminent de victimizare secundară sau repetară, 

intimidare sau răzbunare; 

 sprijin țintit și integrat pentru victimele cu nevoi specifice, cum ar fi victimele 

violenței sexuale, victimele violenței bazate pe gen și victimele violenței în relațiile 

apropiate, inclusiv sprijin și consiliere pentru depășirea traumelor.131  

Aplicarea măsurilor de protecție speciale nu ar trebui să se limiteze doar la victimele directe. 

În cazul infracțiunilor grave sau în situațiile când victimele sunt extrem de vulnerabile, după 

identificarea acestora în cadrul evaluării nevoilor, ar trebui să se aplice măsuri de protecție 

speciale victimelor indirecte, dacă bunăstarea acestora afectează bunăstarea victimei. 

                                                           
130

 Considerentul 38 al Directivei 29/2012/UE 
131

 Articolul 9 (3) din Directiva 29/2012/UE 

Exemplu de măsură de protecție specială: trafic de persoane 

 

În cazul victimelor traficului de persoane, dacă, pe baza evaluării efectuate, se identifică un 

risc moderat sau ridicat de victimizare secundară după finalizarea procedurii de repatriere 

internațională, o măsură de protecție specială ar putea presupune plasarea victimei într-un 

adăpost protejat situat în alt oraș decât cel în care gruparea care face trafic de persoane 

activează încă (măsura necesită acordul victimei, însă este independentă de nivelul de 

cooperare dintre victimă și organele de ordine). Aceeași măsură se poate aplica și în cazurile 

în care traficul de persoane s-a produs în același stat. În astfel de cazuri, victimei i se poată 

găsi un adăpost în alt oraș.  

În plus, dacă victima a fost într-o relație apropiată cu autorii infracțiunii (cum ar fi în cazul 

violenței în familie sau al traficului de persoane unde racolarea s-a făcut prin metoda „lover 

boy”), este importantă identificarea, în cadrul evaluării, a legăturilor actuale dintre ei și 

asigurarea faptului că măsurile de protecție adecvate pot fi implementate astfel încât victima 

să poată duce o viață independentă, în raport cu cele prevăzute în alineatul 18 al Directivei.   
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Probabilitatea ca membrii familiei victimei să fie amenințați direct de autorii faptei sau de 

complicii acestora este destul de mare în cazul infracțiunilor grave. În consecință, dacă nu 

se asigură protecția victimelor indirecte prin măsuri de protecție speciale, este foarte puțin 

probabil ca victimele directe să își poată reveni total din experiența prin care au trecut.  

Victimele cetățeni străini 

În cazul în care victima căreia i se oferă sprijin este cetățean străin, atunci ar putea 

interveni o serie de alte nevoi (și temeri). În cazul în care aceasta decide să primească 

sprijin în statul în care a identificată, atunci serviciile furnizate trebuie să țină cont de 

barierele culturale și de limbă precum și de diferențele care intervin (de exemplu 

desfășurarea ședințelor de psiho-terapie într-o limbă străină este foarte dificilă, realizarea 

acestora prin intermediul unui interpret nefiind de dorit).  

În cazul în care victima identificată este cetățean UE, atunci aceasta are dreptul de 

rezidență în orice țară a Uniunii Europene. Pe de altă parte, cetățenii non-UE pot avea 

dificultăți legate de dreptul de rezidență în țara în care au fost identificați, care pot conduce 

la o serie de aspecte legale și procedurale legate de statutul de imigrant sau azilant. 

În cazul în care aceasta decide să beneficieze de servicii de sprijin în țara de origine, atunci 

trebuie pusă în mișcare și implementată procedura de repatriere, în baza cooperării 

transnaționale a furnizorilor de servicii sociale, care determină alte tipuri de nevoi care 

trebuie avute în vedere de practicieni. 

Măsurile de protecție speciale pentru victimele vulnerabile în practică – modelul spaniol 

de asistență psihologică 

În Spania, evaluarea este efectuată de cele mai multe ori de profesioniștii din cadrul 

Birourilor de sprijin pentru victime, însă aceasta poate fi făcută și de polițiști sau de medicii 

legiști. Metodele utilizate pentru efectuarea evaluării diferă în funcție de caracteristicile 

victimei, de consecințele sau de prejudiciile suferite, precum și de dorința exprimată de 

aceasta. Costul evaluării este suportat de Stat.132  

Legea privind statutul victimelor infracțiunilor prevede faptul că în cazul în care victimele 

sunt minori, procuratura trebuie să acorde o atenție deosebită în a se asigura că acest drept 

la protecție este respectat, precum și că va lua măsurile adecvate în interesul victimelor, 

pentru a preveni și a reduce orice prejudiciu pe care l-ar putea cauza desfășurarea 

procedurilor judiciare.   

Evaluarea individuală va avea în vedere următoarele:  

 caracteristicile personale ale victimei și în special: 

                                                           
132

Linda Maizener și colaboratorii. EVVI Evaluarea victimelor. p. 11. EVVI Proiect co-finanțat de Programul Justiție 

Penală al UE. 
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- dacă victima are dizabilități sau dacă există o relație de dependență între victimă 

și presupusul autor; 

- dacă victima este minor sau are nevoie de măsuri speciale de protecție sau dacă 

există factori care ar putea-o face vulnerabilă: 

 natura faptei și gravitatea prejudiciului cauzat victimei, precum și riscul de repetare 

a faptei. În acest sens, evaluarea va ține cont în mod special de nevoile de protecție 

ale victimelor următoarelor tipuri de infracțiuni: 

- fapte de terorism 

- fapte de criminalitate organizată 

- fapte comise împotriva soțului sau soției autorului sau împotriva unei persoane 

care se află sau s-a aflat într-o relație sentimentală comparabilă cu autorul, chiar 

dacă aceștia nu locuiesc sau nu au locuit împreună, sau împotriva familiei 

autorului. 

- fapte împotriva libertății și integrității sexuale  

- traficul de persoane 

- dispariție forțată 

- fapte comise din motive rasiste sau legate de ideologie, religie sau convingeri, 

naționalitate, gen, orientare sau identitate sexuală, boală sau dizabilitate. 

 Circumstanțele în care a avut loc fapta, în special în cazurile de violență 

 

După desfășurarea procesului de evaluare individuală, Birourile pentru susținerea victimelor 

pot redacta un raport în care propun adoptarea măsurilor de protecție, pe care îl înaintează 

judecătorului sau procurorului, având acordul prealabil informat al victimei. 

Se pot stabili următoarele măsuri de protecție:  

 Victimele vor fi audiate în clădiri special create și adaptate pentru acest scop. 

 Victimele vor fi audiate de profesioniști care au participat la programe speciale de 

instruire în scopul reducerii sau limitării prejudiciilor cauzate victimei, sau cu ajutorul 

unor astfel de profesioniști. 

 Toate declarațiile date de victimă vor fi luate de aceeași persoană, cu excepția 

cazurilor în care acest lucru ar putea avea un efect advers semnificativ asupra 

procedurilor sau când declarațiile trebuie date direct în fața unui judecător sau a unui 

procuror. 

 Declarațiile  vor fi luate de o persoană de același sex cu victima, atunci când victima 

anumitor tipuri de infracțiuni solicită acest lucru (de exemplu, trafic de persoane, 

violență pe bază de gen), cu excepția cazurilor în care acest lucru ar putea avea un 
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efect advers semnificativ asupra procedurilor sau când declarațiile trebuie date direct 

în fața unui judecător sau a unui procuror. 

 Măsuri de evitare a contactului vizual între victimă și presupusul autor al infracțiunii, 

chiar și atunci când depune mărturie, în aceste cazuri putând fi utilizate tehnologii de 

comunicare. 

 Utilizarea tehnologiilor de comunicare astfel încât victima să poată fi audiată fără să 

fie neapărat prezentă în sala de judecată.  

 Măsuri de evitare a întrebărilor cu privire la viața privată adresate victimei, care nu 

sunt relevante pentru caz. 

 În cazul minorilor sau al persoanelor cu dizabilități, se pot lua și alte măsuri, cum ar 

fi înregistrarea prin mijloace audio-video ale declarațiilor date în timpul anchetei care 

pot fi prezentate ulterior în cadrul procesului. În cazul unui conflict de interese cu 

reprezentanții legali, procurorul va obține de la judecător numirea unui tutore care să 

reprezinte victima în cadrul procesului penal. 

Birourile pentru susținerea victimelor realizează un plan de asistență psihologică pentru 

victimele vulnerabile sau pentru cele care au nevoie de protecție specială. Acest plan are ca 

obiectiv sprijinirea victimelor în procesul penal pentru a evita angoasele, pentru a le 

îmbunătăți stima de sine și a sprijini procesul de luare a deciziilor, în special a celor legate 

de măsurile judiciare. 

Planul de asistență psihologică se bazează pe o evaluare a efectelor fizice și psihologice ale 

infracțiunii, a mediului din care provine victima, a riscului de a fi supusă unor noi agresiuni 

și a situației familiale. În cadrul acestui proces se evaluează și reziliența. 

Ministerul Justiției și instituțiile autonome cu atribuții în probleme juridice pot superviza 

planurile de asistență puse în practică în jurisdicțiile lor. 

Potrivit proiectului de lege organică pentru protecția împotriva violenței a copiilor și 

adolescenților (19 iunie 2020), probele constituite în prealabil reprezintă un instrument 

adecvat de evitare a victimizării secundare care este eficient mai ales atunci când victimele 

sunt minori sau persoane cu dizabilități care au nevoie de protecție specială. Având în 

vedere vulnerabilitatea acestora, acestea sunt obligatorii atunci când martorul este o 

persoană cu vârsta mai mică de 14 ani sau o persoană cu dizabilități care au nevoie de 

protecție specială. În aceste cazuri, autoritatea judiciară, după aplicarea procedurii probelor 

constituite în prealabil, doar își dă acordul asupra declarațiilor în momentul audierilor, când 

acest lucru este necesar. Prin urmare, declarațiile în sala de judecată ale minorilor sub 14 

ani sau ale persoanelor cu dizabilități care au nevoie de protecție specială devin 

excepționale, stabilind, ca regulă generală, practica probelor constituite în prealabil în cadrul 

anchetei prealabile și reproducerea acestora în cadrul procesului, fără ca perioada de timp 

scursă între prima declarație și data audierii să afecteze calitatea declarației, și prevenind 

astfel victimizarea secundară a victimelor vulnerabile. 
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Concluzie 

Problematica grupurilor și victimelor vulnerabile necesită o atenție specială în fiecare etapă 

a procesului penal, precum și în procesul de acordare a sprijinului sau în alte aspecte care 

țin de sistemul de justiție. Aspectele cheie legate de tratamentul acordat grupurilor 

vulnerabile sunt prezentate pe scurt mai jos. 

Un plan individualizat de asistență și protecție poate fi realizat pe baza rezultatelor evaluării 

nevoilor și riscului. Acesta trebuie să cuprindă: 

 măsurile de protecție specială (în cazul în care sunt necesare),  

 măsurile de diminuare a riscului, și 

 măsuri concrete de reabilitare precum reintegrarea/reunificarea familiei, 

(re)integrarea socială și profesională, dezvoltarea competențelor necesare pentru o 

viață independentă, care în ultimă instanță previn victimizarea secundară. 

Evaluarea posibilelor riscuri și conceperea unor măsuri adecvate de diminuare a riscurilor ar 

trebui să includă:  

 Identificarea persoanelor care au nevoie de asistență și protecție prin intermediul 

evaluării individuale și evaluării riscurilor. Acestea ar putea fi victime directe sau 

indirecte (copiii victimei, soțul sau soția, membrii familiei, rudele, prietenii apropiați, 

martorii, uneori chiar și practicienii desemnați să asigure sprijinul și protecția 

victimei).   

 Determinarea aspectelor exacte care trebuie protejate. Este vorba de viața victimelor 

directe sau indirecte? Este vorba de integritatea sau bunăstarea lor fizică (uneori din 

cauza unor probleme medicale pre-existente)? Este vorba de integritatea și 

bunăstarea psihologică? Este vorba de integritatea economică, de reputația 

profesională sau personală a unei victime sau câte ceva din toate acestea?  

 Stabilirea nivelului de probabilitate ca evenimentul negativ să aibă loc (în cazul în 

care acesta nu a avut deja loc) care va afecta acel aspect/acele aspecte care trebuie 

protejate. 

 Stabilirea măsurilor de sprijin și măsurilor de protecție (specială) ținând cont de 

dorința victimei de a accepta măsurile propuse.  

 

Capitolul 6 abordează tema evaluărilor individuale, inclusiv în ceea ce privește grupurile 

vulnerabile.  
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Capitolul 6: Evaluările individuale 

 

Introducere 

Directiva privind protecția victimelor, în cadrul Art. 22 solicită Statelor Membre să: 

„se asigure că victimele beneficiază de o evaluare promptă și individuală, în 

conformitate cu procedurile naționale, pentru a se identifica nevoile de protecție 

specifice și pentru a se determina dacă și în ce măsură ar putea beneficia de măsuri 

speciale în cursul procedurilor penale, astfel cum se prevede la articolele 23 și 24, 

datorită vulnerabilități deosebite la victimizare secundară și repetată sau la 

intimidare și răzbunare.”  

Pentru a identifica nevoile individuale ale 

fiecărei victime, Directiva îndeamnă statele 

membre să țină cont, în cadrul evaluării 

nevoilor și a riscurilor individuale, de cel puțin 

următoarele: „(a) caracteristicile personale ale 

victimei; (b) tipul sau natura infracțiunii; and 

(c) circumstanțele infracțiunii.” 

 

În plus, în cadrul procedurii de evaluare a nevoilor și riscurilor individuale, Directiva 

subliniază următoarele: „se acordă o atenție deosebită victimelor care au suferit un 

prejudiciu considerabil ca urmare a gravității infracțiunii; victimelor afectate de o 

infracțiune din cauza prejudecăților sau din motive de discriminare care ar putea 

avea legătură în special cu caracteristicile 

lor personale; victimelor care sunt deosebit 

de vulnerabile din cauza relației cu autorul 

infracțiunii și a dependenței de acesta. În 

acest sens, se va acorda o atenție deosebită 

victimelor terorismului, ale criminalității 

organizate, ale traficului de persoane, ale 

violenței bazate pe gen, ale violenței în 

cadrul relațiilor apropiate, ale violenței 

sexuale sau ale exploatării, ale infracțiunilor săvârșite din ură și victimelor cu 

dizabilități.” 

În contextul evaluării individuale, se va acorda o atenție deosebită victimelor care au suferit 

un prejudiciu considerabil ca urmare a gravității infracțiunii; victimelor afectate de o 

infracțiune din cauza prejudecăților sau din motive de discriminare care ar putea avea 

Ce este o evaluare? 

Evaluarea este „procesul de colectare și 

interpretare a informațiilor detaliate în scopul 

identificării, înțelegerii și evaluării nevoilor unei 

persoane …” (Centru de cercetare) 

„Riscul este definit ca probabilitatea ca un 

eveniment potențial să devină realitate și 

consecințele acestuia, în cazul în care are 

loc.” (UNODC) 
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legătură în special cu caracteristicile lor personale și victimelor care sunt deosebit de 

vulnerabile din cauza relației cu autorul infracțiunii și a dependenței de acesta. 

Victimele copii vor fi considerate ca având nevoi specifice de protecție din cauza 

vulnerabilității lor pentru victimizare secundară și repetată, pentru intimidare și răzbunare. 

Pentru a stabili dacă și în ce măsură vor beneficia de măsuri speciale, victimele copii vor fi 

supuse unei evaluări individuale. 

Gradul de complexitate al evaluării individuale poate fi adaptat în funcție de gravitatea 

infracțiunii și de prejudiciile suferite de victimă. 

Evaluarea individuală se va desfășura cu implicarea victimei și va ține cont de dorințele 

acesteia, inclusiv de dorința acesteia de a nu beneficia de măsuri speciale. 

Metodele de realizare a evaluării nevoilor și riscurilor individuale diferă în funcție de mai 

multe criterii:  

 tipul de infracțiune comisă,  

 grupul vulnerabil din care fac parte persoanele,  

 perioada de timp în care victima a făcut obiectul infracțiunii,  

 perioada de timp scursă între momentul în care acțiunile de abuz au încetat și 

momentul efectuării evaluării, 

 pregătirile realizare de practicieni în scopul realizării evaluării nevoilor și riscului,  

 starea medicală fizică și psihologică a persoanei evaluate,  

 dorința de a coopera,  

 relația dintre persoana evaluată și persoana care realizează evaluarea și, în mod 

firesc, 

 diferențele și barierele culturale și de limbă, 

 locația unde are loc evaluarea, 

 perioada de timp alocată pentru evaluare,  

 motivul/obiectivul pentru care se realizează evaluarea.  

De exemplu, dacă o persoană afectată de o infracțiune este supusă unei evaluări a nevoilor 

și riscurilor individuale în scopul realizării, într-o manieră sigură și protejată, a unei 

proceduri de repatriere internațională, atunci nevoile evaluate și riscul estimat înainte, în 

timpul și după procedura de repatriere diferă substanțial de cele evaluate în cadrul 

procedurilor penale.  

În cadrul alineatului 56, Directiva menționează de asemenea: 

„evaluările individuale ar trebui să țină seama de caracteristicile personale ale 

victimei, precum vârsta acesteia, genul și identitatea sau exprimarea de gen, etnia, 
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rasa, religia, orientarea sexuală, sănătatea, prezența unei dizabilități, statutul 

victimei din punctul de vedere al reședinței, dificultățile de comunicare, relația cu 

autorul infracțiunii sau dependența de acesta, experiențele anterioare în materie 

infracțională. Acestea ar trebui să țină, de asemenea, seama de tipul sau natura și 

de circumstanțele infracțiunii, precum dacă este vorba de infracțiuni inspirate de ură, 

infracțiuni inspirate de prejudecăți sau infracțiuni săvârșite pe motive de 

discriminare, violență sexuală, violență în cadrul relațiilor apropiate, infracțiuni în 

cazul cărora autorul se afla într-o poziție de control, dacă victimele își au reședința 

într-o zonă cu o rată mare a criminalității sau dominată de bande organizate sau 

dacă țara de origine a victimei nu este statul membru în care a fost comisă 

infracțiunea.” 

Evaluarea ca procedură continuă 

Buna practică indică faptul că furnizorii de servicii ar trebui să urmărească în mod continuu 

evaluarea nevoilor individuale pentru a se asigura că serviciile oferite sunt adaptate și 

ajustate în funcție de recuperarea victimei și nevoile modificate ale acesteia.133 

Dacă elementele care stau la baza evaluării individuale s-au modificat semnificativ, atunci 

statele membre se vor asigura că aceasta este actualizată pe parcursul procedurilor 

penale.134 Acest lucru este valabil în special în cazul grupurilor vulnerabile, care pot 

experimenta schimbări individuale sau de situație semnificative.  

De exemplu, victima unei infracțiuni grave are nevoi imediate care trebuie tratate imediat 

după ce au fost identificate. Aceste nevoi sunt legate în general de o intervenție de criză și 

implică asigurarea unor nevoi de bază cum ar fi un adăpost, acces la alimente și la apă, 

acces la medicamente și tratament medical, dacă este cazul. 

La scurt timp după acest moment, spectrul nevoilor se lărgește și include aspecte cum ar fi 

posibilitatea de a comunica efectiv cu familia și prietenii apropriați, asigurarea articolelor de 

îmbrăcăminte și a produselor de igienă necesare și posibilitatea de a face plimbări scurte în 

mod independent. 

Următoarea etapă poate include nevoia de sprijin psihologic și consiliere specializată pentru 

a putea face față prejudiciului suferit și consecințelor acestuia. Acest proces este de obicei 

cel mai lung și cel mai complex. 

Nevoile se extind și includ sprijin suplimentar, cum ar fi consiliere juridică și asistență în 

cadrul procedurilor penale. 

În cele din urmă, se vor aborda nevoile cu privire la reintegrarea socială, educațională și 

profesională.  

                                                           
133

 Linda Maizener et al. EVVI Evaluarea victimelor. p. 17. EVVI Proiect co-finanțat de Programul Justiție Penală al 
UE. 
134

 Articolul 22 din Directiva 29/2012/UE. 
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Cu toate acestea, dacă procesul de recuperare este prejudiciat din cauza participării victimei 

la procedurile penale (de exemplu ca martor în proces), atunci practicienii se pot confrunta 

cu situația în care se întorc brusc la etapa 1 – intervenția de criză. 

Evaluarea: interviurile de monitorizare 

Este important ca practicianul să fie deschis la vulnerabilitatea și riscul potențial al oricărei 

victime, indiferent de apartenența acesteia la un grup vulnerabil. Fiecare individ trebuie 

evaluat și abordat într-un mod individualizat.  

Întrebările de mai jos pot fi utilizate în timpul desfășurării interviurilor de evaluare cu 

victimele, în scopul evaluării nevoilor, nevoilor speciale, riscurilor și vulnerabilităților 

acestora. 

Întrebări pentru interviurile de evaluare și precizări  
aplicabile tuturor victimelor  

 

Istoricul familial 

 

Persoana este căsătorită? 

Are copii? 

Are părinți sau rude apropiate? 

Care este relația persoanei cu ceilalți 

membrii ai familiei? 

 

Se evaluează următoarele aspecte: 

 

- dacă există persoane care îl/o pot sprijini 

în perioada următoare. 

- dacă există persoane care au nevoie de 

sprijin, a rândul lor 

- dacă există persoane care ar putea fi 

expuse riscului, în afară de victimă. 

Condiții de locuit și condiții de trai  

 

Victima are o locuință? 

Se simte în siguranță acolo unde locuiește? 

Poate continua să locuiască acolo? 

Are nevoie de sprijin pe termen lung/scurt 

pentru a duce o viață independentă? 

Este capabilă să se întrețină pentru traiul 

zilnic? 

Este nevoie să solicite un ajutor social? 

Este nevoie să apeleze la un fond de 

urgență? 

  

Se evaluează următoarele aspecte: 

 

- dacă persoana (și rudele acesteia) au 

condiții de locuit adecvate. 

- dacă persoana se află în siguranță la 

adresa obișnuită de domiciliu sau este 

nevoie de o relocare 

temporară/permanentă. 

- dacă persoana are nevoie de un adăpost. 

- dacă persoana are suficiente mijloace 

financiare pentru a acoperi cheltuielile 

zilnice. 

- dacă persoana are nevoie de sprijin 

specializat (asistent social, protecția 

copilului, asistență psihiatrică etc.) 

Starea de sănătate 

 

Persoana prezintă vătămări corporale 

recente? 

Persoane are afecțiuni medicale cronice? 

Dacă da, are la îndemână medicația 

necesară? 

Persoana are orice alte probleme de ordin 

Se evaluează următoarele aspecte: 

 

- dacă este nevoie de o intervenție 

medicală de urgență. 

- dacă este nevoie de efectuarea unui 

examen medical.  

- dacă este nevoie de procurarea 

medicamentelor vitale. 
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medical? 

Membrii familiei au probleme de ordin 

medical? 

Persoana este asigurată medical? 

 

- dacă există îngrijorări cu privire la posibile 

sarcini nedorite, boli cu transmitere sexuală 

etc. 

 

 

Acte/documente de identitate 

 

Persoana are asupra ei documentele de 

identitate? 

Persoana este conștientă că nu are niciun 

fel de document de identitate (ca urmare a 

infracțiunii comise?)   

Se evaluează următoarele aspecte: 

 

- accesul la toate documentele relevante ale 

victimei și ale rudelor apropiate/victimelor 

indirecte, dacă este cazul (de exemplu, 

copiii). 

 

*În cazul în care autorul infracțiunii a 

sustras documentele de identitate și victima 

este cetățean străin, atunci ambasadele și 

consulatele pot emite, de obicei pe loc, un 

document de călătorie, valabil pe o scurtă 

perioadă de timp, pentru a fi folosit pentru 

repatriere.   

 

Perspectiva cu privire la infracțiune 

 

Persoana este conștientă de faptul că a fost 

victima unei infracțiuni? 

Persoana dorește să facă o plângere și să 

coopereze cu organele de ordine? 

Persoana dorește să primească sprijin 

pentru a coopera cu organele de ordine? 

 

Se evaluează următoarele aspecte: 

 

- Persoana este conștientă de infracțiunea 

comisă. 

- Persoana este deschisă să acționeze în 

acest caz în cadrul unui proces penal. 

Aspecte legate de infracțiunea comisă 

 

Când a avut loc infracțiunea? Pe ce 

perioadă? Când s-a terminat? 

Care este relația (în cazul în care există) 

dintre autor și victimă? 

Ce circumstanțe au facilitat comiterea 

infracțiunii? 

Care sunt consecințele infracțiunii (fizice, 

psihologice, emoționale)? 

Cum se poate rezolva situația, din 

perspectiva victimei (în cazul în care se 

poate rezolva)?  

 

Se evaluează următoarele aspecte: 

 

- impactul infracțiunii asupra victimei 

- riscurile asociate infracțiunii  

 

 

Se vor elabora: 

 

- Măsuri de diminuare a riscurilor 

 

Aspecte legate de urmările infracțiunii 

 

Poate să doarmă? 

S-a gândit să își facă rău singură? 

Ce face pentru a se calma? 

Se evaluează următoarele aspecte: 

 

- Starea psihologică 

- dacă există indicii de comportament 

suicidal 
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Simte nevoia de a vorbi cu un psiholog?  

Se vor elabora: 

 

- Plan de intervenție  

Aspecte legate de cooperarea cu serviciile 

și/sau cu organele de ordine 

 

Care sunt datele de contact? 

Cât de des ar trebui să aibă loc întâlnirile? 

Ce metode de comunicare să se utilizeze?  

Se evaluează următoarele aspecte: 

 

- Metoda de comunicare și cooperare 

 

În timpul desfășurării interviurilor ar trebui să se țină cont de următoarele: 

 se va asigura confidențialitatea discuției și victima trebuie să fie asigurată de faptul 

că detaliile discuției vor rămâne private. Întrebările ar trebui adresate într-un mod 

respectuos și empatic, astfel încât persoana să nu se simtă judecată. 

 se va utiliza un limbaj familiar victimei, corelat cu nivelul de educație al acesteia. 

 se va oferi posibilitatea victimei să evite contactul vizual dacă aceasta nu se simte 

confortabil în legătură cu subiectul discutat (de exemplu, se va plasa scaunul victimei 

lângă o fereastră). 

 în timpul primei întâlniri, nu se vor purta discuții lungi (maxim 1 oră). 

 dacă victima a suferit de pe urma unor infracțiuni grave, aceasta va fi îndrumată 

către centre de asistență specializate. 

 nu se vor solicita răspunsuri detaliate cu privire la modul în care s-a comis 

infracțiunea. În cazul în care nu sunteți furnizor de servicii specializat răspunsurile nu 

vă vor fi utile și ar putea declanșa victimizarea suplimentară. Mai mult, dacă starea 

psihologică a victimei se deteriorează semnificativ, atunci nu veți putea să gestionați 

situația și veți avea nevoie de intervenția specialiștilor. 

 asigurați-vă că victima este de acord cu măsurile de diminuare a riscului pe care le 

propuneți și este dispusă să le adopte și să le pună în practică.  

La final, realizați un plan de reabilitate împreună cu victima. Stabiliți obiective intermediare 

și ajustați planul în funcție de evoluție. 

Cum abordăm grupurile specifice de victime 

Nu există două victime identice, cu aceleași date în ceea ce privește caracteristicile 

individuale și experiența. Există totuși câteva aspecte care sunt general valabile pentru 

grupurile vulnerabile recunoscute, cum ar fi cel al persoanelor vârstnice, al copiilor sau al 

victimelor traficului de persoane. În secțiunile de mai jos vom face câteva sugestii cu privire 

la comportamentul pe care ar trebui să-l abordeze practicienii atunci când lucrează cu 

grupuri specifice de victime. Acestea au rol de recomandare. Practicienii ar trebui să se 

bazeze deopotrivă pe propria expertiză pentru a identifica semnele de suferință sau factorii 

care indică adoptarea unui alt tip de abordare. 
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Strategiile de intervenție și exemplele de bună practică de mai jos ar trebui adoptate de 

profesioniștii din prima linie de intervenție, atunci când intră în contact cu aceste tipuri de 

victime. 

Victimele vârstnice 

Procesul fizic și psihologic de înaintare în vârstă poate aduce cu sine o diminuare a 

capacității de recuperare a acestor victime în urma unor agresiuni suferite în timpul 

comiterii infracțiunii. Această situație traumatizantă poate fi potențată dacă persoanele 

respective se confruntă cu dificultăți de ordin economic și cu lipsa sprijinului familial sau 

social135.  

De aceea, atunci când intră în contact cu aceste victime, profesioniștii din prima linie ar 

trebui să adopte următoarele comportamente: 

 să fie atenți la posibilele dificultăți de înțelegere și exprimare pe care le-ar putea 

avea victima și să adapteze limbajul și informațiile oferite la nevoile acesteia 

 să aibă răbdare în a înțelege și asculta ceea ce relatează victima 

 să stabilească și să mențină contactul vizual 

 să ia pauze dese, astfel încât victimele să poată asimila informațiile și să nu se simtă 

presate 

 să aleagă o locație adecvată pentru a discuta cu victimele, fără elemente care i-ar 

putea distrage de la conversație, interferențe sau zgomot de fond 

 să înceapă să vorbească doar după ce au captat atenția victimei și au stabilit un 

contact vizual cu aceasta 

 să vorbească într-un mod clar și lent și să pună întrebări simple și la obiect 

 în cazul în care este necesar, să vorbească mai tare astfel încât victima să poată auzi 

mai bine, însă fără să țipe 

 să ofere informații scrise care să rezume cele mai importante puncte discutate, astfel 

încât victima să le poată parcurge din nou ulterior 

 să fie empatici și să asculte ce are de spus victima 

 

Victimele infracțiunilor de ordin sexual 

Infracțiunile de ordin sexual reprezintă una dintre cele mai traumatizante forme de 

victimizare. Victimele abuzul sexual sau ale violului prezintă un nivel de vulnerabilitate 

ridicat din cauza traumei generate de experiența care le-a transformat în victime, de 

umilința de ordin psihologic și de sentimentele negative asociate cu violența, de rușinea în a 
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 Manita, Ribeiro & Peixoto, 2009. 
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retrăi episodul traumatizat, în momentul dezvăluirii unor aspecte intime unor străini, cum 

este cazul profesioniștilor din prima linie136. 

Cu toate că victimele sunt aproape întotdeauna singurii martori ai infracțiunii – ceea ce face 

ca o colaborare a acestora să fie esențială pentru urmărirea penală – de obicei acestea sunt 

reticente în ceea ce privește cooperarea cu autoritățile judiciare și cu serviciile de sprijin. 

Acest lucru se datorează în principal impactului traumatizant al infracțiunii asupra bunăstării 

lor fizice, psihologice și sociale, precum și inhibițiilor de ordin personal și socio-cultural 

asociate cu sexualitatea137. 

Prin urmare, este esențial ca profesioniștii din prima linie să acorde o atenție deosebită și să 

abordeze victimele într-un mod adecvat, utilizând următoarele strategii: 

 să pună întrebări victimei cu empatie, atenție și grijă 

 să nu adreseze întrebări inutile, să diminueze numărul de relatări ale victimei cu 

privire la detaliile infracțiunii 

 să încurajeze victima să apeleze la serviciile medico-legale, astfel încât acestea să 

efectueze examinările și procedurile medicale prin care se pot furniza probe penale, 

și să explice cum trebuie să se pregătească pentru aceste proceduri (de exemplu, să 

nu se spele, să nu își schimbe hainele, să nu urineze) 

 să explice victimei procedurile prin care va trece la examinarea medico-legală, 

precum și scopul și importanța acestora 

 să ofere toate informațiile necesare cu privire la drepturile și statutul juridic asociat 

cu situația victimei, precum și cu privire la serviciile de sprijin disponibile 

 să fie empatici și să asculte ce are de spus victima  

 

Victimele copii  

Atunci când victima unei infracțiuni este un copil, experiența îi poate compromite echilibrul 

psihologic și fiziologic și poate avea un impact puternic asupra dezvoltării în ansamblu a 

acestuia. Dincolo de vătămarea fizică și psihologică suferit de copil, procedurile prin care va 

trece, precum și procesul penal în sine vor reprezenta o provocare pentru capacitatea sa de 

adaptare psihologică, socială și emoțională138.  

Adulții (mai exact profesioniștii) sunt responsabili de re-stabilirea sentimentului de siguranță 

al copilului și de sprijinirea copilului în a face față diferitelor contexte, persoane și situații cu 

care va trebui să se confrunte și cu care vor trebui să fie în contact pe parcursul procedurilor 

penale139.  
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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Profesioniștii din prima linie trebuie să știe cum să abordeze acest tip de victime și prin 

urmare să adopte atitudini și comportamente adecvate în lucrul cu victimele copii, cum ar fi: 

 să utilizeze un limbaj clar, adecvat, adaptat vârstei copilului 

 să evite atitudinile, limbajul și gesturile puerile 

 să explice copilului faptul că nu el este de vină pentru ceea ce i s-a întâmplat, 

precum și faptul că nu a făcut nimic greșit 

 să permită copilului să se joace, ori de câte ori este posibil. Aceasta reprezintă o 

modalitate esențială de comunicare cu copiii, care le permite să se deschidă cu 

privire la faptele și sentimentele legate de experiența prin care au trecut. 

 să fie empatici și să asculte ce are de spus victima  

 

Victimele traficului de persoane  

Traficul de persoane (TDP) este un fenomen complex, în continuă schimbare. Aceasta 

reprezintă una dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor omului140. TDP este un fenomen 

amplu care implică criminalitate organizată, probleme de egalitate de gen și vulnerabilități și 

fragilități ale persoanelor exploatate. Femeile și copiii sunt grupurile cele mai vulnerabile și 

prin urmare mai susceptibile să devină victime ale acestei infracțiuni141. Intervenția 

eficientă, din partea sistemului de justiție penală sau din partea serviciilor și sprijinului 

extern, este mult mai dificilă din cauza complexității, diversității acestui fenomen. 

Profesioniștii din prima linie au un rol crucial în raport cu victimele TDP, deoarece sunt primii 

care intră în contact cu ele. Acești profesioniști pot fi ultima speranță a unei victime TDP de 

a scăpa de situația în care se 

află. Având în vedere gravitatea 

fenomenului traficului de 

persoane și impactul negativ 

semnificativ pe care îl are asupra 

vieții victimei, profesioniștii ar 

trebui să acționeze astfel încât să 

diminueze suferința, 

îndeplinindu-și în același timp 

rolul și sarcinile cu integritate și 

competență. De asemenea, 

aceștia ar trebui să respecte 

legislația națională: politicile administrative și aspectele de ordin etic și deontologic legate 

de profesia sau poziția lor. 
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 APF. (2020). Associação para o Planeamento da Família. Accesat la adresa http://www.apf.pt/violencia-sexual-
e-de-genero/trafico-de-seres-humanos  
141

 OTSH. (2020). Observatório do Tráfico de Seres Humanos. Accesat la adresa https://www.otsh.mai.gov.pt/tsh/  

“Ce considerăm a fi util […] ar putea fi un grup de 

experți în domeniul traficului de ființe umane precum și 

într-o serie de alte domenii […] Un grup de experți care 

să aibă sensibilitatea, educația și capacitatea necesare 

pentru a asculta și a le apăra pe aceste victime […]”  

Parte interesată, Portugalia 

http://www.apf.pt/violencia-sexual-e-de-genero/trafico-de-seres-humanos
http://www.apf.pt/violencia-sexual-e-de-genero/trafico-de-seres-humanos
https://www.otsh.mai.gov.pt/tsh/
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În interacțiunea profesioniștilor cu victimele traficului de persoane, ar trebui promovate 

următoarele practici142: 

 nu se vor ignora în niciun fel probele care ar putea sugera comiterea infracțiunii de 

trafic de persoane și se va evalua situația cu foarte mare atenție 

 serviciile de sprijin și asistența ar trebui acordate de un profesionist de același gen cu 

victima, pentru ca aceasta să se simtă mai confortabil și în siguranță 

 victima nu va fi acuzată sau învinovățită de experiența de victimizare 

 se va verifica existența traumatismelor fizice și se va oferi asistență medicală 

imediată, în cazul în care este nevoie 

 se vor pune în practică abilitățile de ascultare menționate anterior  

 se va manifesta empatie față de victimă 

 se vor utiliza întrebări deschise, care stabilesc un climat de încredere cu victima 

 se va valida experiența victimei  

 victimele vor fi încurajate să își spună povestea, fără a le întrerupe, întreruperile 

putând determina omiterea unor informații valoroase cu privire la experiența de 

victimizare 

 se vor contacta cât mai curând posibil persoanele specializate din cadrul serviciilor de 

sprijin pentru victimele TDP, astfel încât victima să poată beneficia de intervenția 

adecvată tipului de infracțiune care a fost comisă asupra sa 

 se vor nota observațiile făcute pe parcursul acordării de asistență victimelor, precum 

și declarațiile acestora, în cel mai precis mod posibil 

 se va controla limbajul non-verbal, astfel încât profesioniștii să nu arate niciun fel de 

disconfort față de declarațiile făcute de victimă. Este adevărat că acesta poate auzi 

relatări destul de neplăcute, însă disconfortul lui poate împiedica victima să spună 

mai mult despre experiența de victimizare. 

 se vor furniza informațiile necesare victimei, deoarece acest lucru îi va oferi un 

sentiment de control asupra situației și va spori probabilitatea ca aceasta să continue 

să coopereze în etapele ulterioare ale procesului 

Dată fiind vulnerabilitatea acestora, victimele pot prezenta, ca efecte colaterale ale 

experienței de victimizare, traume sau tulburări de ordin psihologic (cum ar fi tulburarea de 

stres post-traumatic), angoasă, nesiguranță, pierderea memoriei sau memorie fragmentată, 

disociere și altele143. Victimele pot de asemenea să se simtă intimidate de traficanți, chiar și 

când nu se află în prezența acestora, lucru care le poate face extrem de lipsite de încredere 

și reticente în a coopera cu serviciile de sprijin. Prin urmare, este extrem de important ca 

practicienii să se asigure că victimele primesc sprijinul și îngrijirea adecvată la primul 

                                                           
142

 UNODC – Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. (2014). Kit de intervenção imediata para órgãos 
de polícia criminal em situações de tráfico de seres humanos. Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. 
143

 Ibid. 
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contact cu sistemul de protecție. Acest lucru poate spori eficacitatea intervențiilor și 

cooperarea victimelor cu serviciile de sprijin, evitând astfel repercusiunile ulterioare144:  

„(…) la ultimele cazuri pe care le-am avut în instanță, am acordat o atenție deosebită 

protecției victimei, adică le-am găsit un loc izolat, unde să nu fie în contact 

agresorul, iar această preocupare a existat și în instituțiile și instanțele cu care 

lucrăm, comunicăm cu aceștia, suntem prezenți, astfel încât și acestea să acorde 

atenție izolării victimei, să nu existe contact între aceasta și agresor, să depună 

mărturie fără prezența părții acuzate. Prin urmare, a existat o creștere a atenției 

acordate victimelor traficului de persoane (…)”145 

Concluzie 

Evaluarea individuală este unul dintre elementele cheie ale Directivei privind protecția 

victimelor și reprezintă o oportunitate de a intra în contact cu victimele infracțiunilor și de a 

le oferi sprijinul și serviciile de care au nevoie. Având în vedere situația de vulnerabilitate în 

care se regăsesc multe dintre victime, evaluarea trebuie realizată astfel încât să se evite 

repetarea traumei sau victimizarea secundară. Pentru acest lucru, practicienii trebuie să fie 

bine instruiți și să cunoască abordările/comportamentele cele mai adecvate, în funcție de 

grupurile specifice de victime. De asemenea, practicienii trebuie să fie conștienți de propriile 

limite și să aibă capacitatea să își dea seama dacă victima nu ar putea avea cel mai bun 

tratament dacă este direcționată către alți specialiști care dețin cunoștințele și abilitățile de 

lucru cu anumite grupuri de victime (de exemplu, copii, victime ale traficului de persoane), 

astfel încât să reducă posibilitatea victimizării secundare. În ultimă instanță, procesul de 

evaluare este mai mult decât o evaluare inițială, aceasta fiind o procedură continuă care 

permită identificarea unor nevoi noi și/sau modificate. 

  

 

 

                                                           
144

 Ibid. 
145

 Audiere cu o parte interesată, Portugalia 
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Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a 

conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice 

utilizare a informațiilor conținute în aceasta.  
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