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Introducere
Această cercetare a fost efectuată de către specialiştii Centrului Internaţional „La Strada” şi este parte a
grantului oferit de către USAID în cadrul programului Rule Of Law Institutional Strengthening Program,
implementat de către Checchi and Company Consulting, Inc.
Scopul cercetării a fost de a identifica bunele practici în abordarea copiilor victime, în cadrul procesului
de judecată, dar şi de a constata carenţele din sistem care duc la încălcarea drepturilor copiilor
victime/martori. Pentru atingerea scopului propus au fost studiate cauze penale cu privire la infracţiunile
de trafic de copii. Pentru o analiză comparativă mai bună, la capitolul respectarea drepturilor copiilor
victime în procesul de judecată, au fost analizate şi cauzele penale cu privire la infracţiunile sexuale faţă
de copii.
Ca rezultat al analizei practicii de lucru pe cauzele penale de trafic de copii au fost elaborate recomandări
care au drept scop îmbunătăţirea practicilor de lucru cu copii victime/martori în instanţele de judecată, dar
şi în cadrul urmăririi penale.
Constatările înregistrate în cercetarea de faţă pot fi utilizate atât în formularea recomandărilor pentru
judecători şi procurori cât şi pentru cadrele din poliţie.
Cercetarea este împărţită în două capitole. În prima parte a lucrării este oferită noţiunea de trafic de copii,
stipulată în Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al
femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale
organizate. În continuare, sunt redate instrumentele internaţionale şi europene cu privire la ocrotirea
victimelor ale infracţiunii de trafic de persoane. Din actele internaţionale menţionate au fost deduse mai
multe drepturi ale victimelor, care au fost descrise în compartimente separate şi care au stat la baza
elaborării metodologiei în baza căreia a fost realizată cercetarea. Tot în prima parte a lucrării sunt
discutate aspectele psihologice a mărturiei cu implicaţii asupra desfăşurării audierii minorilor pe cauze de
abuz/exploatare sexuală, în instanţă.
Partea a doua a lucrării descrie metodologia utilizată în investigarea de faţă şi rezultatele calitativ –
cantitative a analizei dosarelor penale. Pentru o mai bună vizualizare a celor constatate rezultatele sunt
prezentate şi în scheme. Unde a fost cazul s-a folosit argumentul psihologului din perspectiva impactului
procesual asupra acurateţei mărturiei victimei precum şi asupra bunăstării copilului cu statut de victimă martor.
Astfel, lucrarea de faţă argumentează importanţa respectării dreptului copilului la neadmiterea
revictimizării prin audierea repetată; minimalizării numărului de audieri pentru a reduce revictimizarea
secundară şi asigura acurateţea mărturiilor.
Lucrul cu victimele traficului de copii este o misiune dificilă. Copii traumatizaţi rareori vorbesc liber
despre abuzurile la care au fost supuşi, de cele mai multe ori se prezintă speriaţi, neîncrezători şi taciturni.
Din această perspectivă persoanele care audiază copiii este bine să fie informaţi despre factorii
psihologici care participă în construirea declaraţiilor complete şi obiective.
Generalizând cele constatate putem afirma că tratamentul aplicat victimelor cu atenta respectare a
drepturilor, a intereselor lor legitime şi a nevoilor lor speciale le poate ajuta să-şi găsească dreptatea, şi nu
în ultimul rând poate contribui la urmărirea în justiţie a făptuitorilor. Victimele care vor fi tratate cu
atenţie vor fi mai cooperante cu organele de urmărire penală, devenind astfel martori valoroşi. În vederea
transferului bunelor practici şi modelării lacunelor, la finele lucrării sunt prezentate un set de recomandări
care au menirea de a contribui la eficientizarea mecanismelor legale de protecţie pentru asigurarea
drepturilor persoanelor traficate, în special copii.
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I. 1. Practica judiciară cu privire la traficul de copii şi infracţiunile sexuale
Traficul de copii este o gravă încălcare a integrităţii victimelor, ceea ce justifică atenţia deosebită cu care
trebuie tratate acestea de către poliţie şi organele judiciare. Unul din elementele hotărâtoare în depistarea,
anchetarea şi urmărirea penală a traficanţilor este disponibilitatea persoanelor traficate de a colabora cu
anchetatorii. Acceptul victimelor de a colabora cu organele de drept, depinde în mare măsură de
tratamentul care li se acordă, în general, de organele de poliţie şi de cele judiciare, de apărarea dreptului
lor la siguranţă şi intimitate, de accesul pe care îl au la informaţii şi ajutor. Din experienţa de lucru pe
dosare pe care o are Centrul Internaţional „La Strada”, conchidem că victimele care sunt tratate
corespunzător sunt mai dispuse să colaboreze şi, prin urmare, sunt martori mai valoroşi.
Calitatea tratamentului oferit victimelor este importantă şi pentru ca justiţia penală să se poată bucura de
un sprijin public mai larg. Aceeaşi atenţie trebuie acordată interesului general de stabilire a adevărului,
dar şi de menţinere a unui echilibru între apărarea intereselor victimei, pe de o parte, şi a intereselor
învinuitului, pe de alta, în lumina Art. 6 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.
Respectarea drepturilor persoanelor traficate este şi în interesul procedurii penale. Cercetările întreprinse
de Anti-Slavery International arată că organele de ordine au repurtat cele mai mari succese în sensul
pedepsirii traficanţilor atunci când au ţinut seama de drepturile persoanelor traficate.1 Cazurile rezolvate
cu succes au fost posibile datorită echipelor mixte de procurori, avocaţi, furnizori de servicii, care au
demonstrat înţelegere faţă de nevoile şi drepturile persoanelor traficate care au făcut obiectul acestor
dosare.
Reieşind din normele tratatelor internaţionale cu privire la tratamentul faţă de copiii victime, în special ale
infracţiunilor de trafic şi ale abuzurilor sexuali, reieşind din normele procesual penale şi din explicaţiile
Plenului Curţii Supreme de Justiţie date instanţelor de judecată prin hotărârea cu privire la practica
aplicării legislaţiei în cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul de copii din 22 noiembrie 2004,
presupunem că în practica judiciară nu pot fi probleme în privinţa respectării drepturilor procesuale ale
copiilor victime, precum şi a respectării principiului interesului superior al copilului. Şi totuşi, practica
judiciară, în unele cazuri relevă contrariul.
1.1.2. Dispoziţii generale cu privire la traficul de copii
Traficul de fiinţe umane constituie o violare flagrantă a drepturilor fundamentale ale victimelor.
Infracţiunea constituie nu numai o violare a drepturilor omului, dar şi lezare a demnităţii şi integrităţii
fiinţei umane.
Din definiţia traficului de persoane cuprinsă în Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea
traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva
criminalităţii transnaţionale organizate2, rezultă şi formele care caracterizează această infracţiune,
caracteristicile persoanelor traficate şi traficante, scopul urmărit şi interesul vizat, natura cauzelor care au
generat fenomenul, implicaţiile sociale şi specificul valorilor sociale şi drepturilor încălcate.
Conform prevederilor art. 206 CP sub noţiunea de trafic de copii, se înţelege:
- recrutarea;
- transportarea;
- transferul;
1

Elaine Pearson, Human Traffic Human Rights, Redefining Victim Protection [Traficul de persoane şi drepturile omului – redefinirea
conceptului de ocrotire a victimelor], Anti-Slavery International, London, 2003.
2

Convenţia Naţiunilor Unite: Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi al copiilor,
15.11.2000, Palermo
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- adăpostirea sau primirea unui copil, precum şi darea sau primirea unor plăţi, ori beneficii pentru
obţinerea aprobării unei persoane care deţine controlul asupra copilului, prin:
a) exploatarea sexuală, comercială şi necomercială prin implicarea în prostituţie sau în industria
pornografică;
b) exploatarea prin muncă sau servicii forţate;
c) exploatare în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, inclusiv în cazul adopţiei ilegale;
d) folosirea în conflicte armate;
e) folosirea în activităţi criminale;
f) prelevării organelor sau ţesuturilor pentru transplantare;
g) abandon în străinătate.
I.1.2. Instrumente internaţionale şi europene de ocrotire a drepturilor victimelor
I.1.2.1. Protocolul Naţiunilor Unite cu privire la traficul de persoane.
Protocolul Naţiunilor Unite cu privire la traficul de persoane (‘Protocolul’) este primul instrument
internaţional care tratează toate aspectele traficului şi care conţine definiţia juridică a traficului, unanim
recunoscută internaţional. El cuprinde prevederi referitoare la incriminarea traficului de persoane, la
ocrotirea victimelor, la măsuri de prevenire şi la colaborare.
Ocrotirea victimelor. În ceea ce priveşte ajutorarea şi ocrotirea victimelor traficului de persoane,
Protocolul prevede, la Art. 6, 7 şi 8, principalele măsuri de ocrotire şi asistenţă care trebuie puse la
dispoziţia persoanelor traficate:
 Informare şi consiliere, în special cu privire la drepturile acordate prin lege, inclusiv informarea
referitoare la formalităţile juridice şi administrative, ca şi cunoaşterea punctului de vedere al victimei,
pentru a permite evaluarea acestuia şi corecta reprezentare a intereselor victimei în cadrul procesului
penal.
 Îngrijire psihologică;
 Asigurarea protecţiei fizice, a intimităţii şi a identităţii victimei;
 Posibilităţile pe care le are de a obţine despăgubiri pentru pierderile suferite.
I.1.2.2. Recomandările Naţiunilor Unite cu privire la drepturile omului şi la traficul de persoane.
Importanţa acordării de asistenţă şi ocrotire se reflectă şi în Recomandările Naţiunilor Unite cu privire la
drepturile omului şi la traficul de persoane. Acestea recomandă:
 Luarea măsurilor de ocrotire a persoanelor traficate pe parcursul anchetei şi a procesului penal.
Programele de ocrotire întocmite în acest scop pot cuprinde următoarele elemente: accesul la un avocat
independent, asigurarea anonimatului în timpul procedurii penale;
 Încurajarea organelor de ordine să lucreze în parteneriat cu instituţiile neguvernamentale, pentru ca
persoanele traficate să se bucure de sprijinul şi ocrotirea de care au nevoie.
I.1.2.3. Convenţia a Consiliului Europei cu privire la măsurile de combatere a traficului de
persoane
Convenţia identifică în mod explicit traficul ca o încălcare a drepturilor omului. Prevede normele minime
de ocrotire a drepturilor persoanelor traficate (inclusiv o perioadă de reflecţie de 30 zile) şi conţine
prevederi referitoare la prevenirea şi încriminarea traficului de persoane. În mod explicit, Convenţia
Consiliului Europei cere Statelor Părţi:
 Să se asigure că persoanele despre care există suspiciuni rezonabile că ar fi obiectul traficului de
persoane, li se oferă asistenţă şi ocrotire;
3
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 Să ofere ajutor şi ocrotire tuturor persoanelor despre care au motive să considere că au fost traficate, să
le informeze cu privire la drepturile pe care le au, inclusiv dreptul de a fi despăgubite.
Toate aceste forme de asistenţă nu trebuie condiţionate însă de disponibilitatea persoanei de a apărea ca
martor împotriva celor care au comis infracţiunea de trafic de persoane. Considerentele de ordin uman se
opun reducerii fiinţelor umane la simple instrumente puse la dispoziţia organelor de ordine.
Conform legislaţiei internaţionale a drepturilor omului, dreptul la ocrotire şi la repunere în drepturi a
persoanelor traficate, ca victime a încălcării unor drepturi ale omului, este un drept de sine stătător, care
nu trebuie să fie condiţionat de disponibilitatea sau capacitatea persoanei traficate de a colabora în cadrul
anchetei penale sau de a depune mărturie.
I. 1. 2. 4. Decizia-cadru a Consiliului UE cu privire la calitatea victimelor în Procesul penal (2001)
Drepturile fundamentale ale victimelor sunt enumerate în Decizia-cadru a Consiliului UE cu privire la
calitatea victimelor în procesul penal. Decizia-cadru, obligatorie pentru statele membre, enumeră mai
multe drepturi, printre care dreptul de a fi tratate cu respect faţă de simţul lor de demnitate, dreptul de a
furniza şi de a primi informaţii, dreptul de a înţelege şi de a fi înţelese, ca şi dreptul de a fi protejate pe
parcursul diverselor faze procedurale.
I. 1. 3. Drepturi fundamentale deduse din cadrul normativ internaţional şi din legislaţia naţională.
Atât Codul de Procedură Penală, cât şi actele internaţionale se conţin prevederi cu privire la drepturile
victimei în cadrul procedurii penale. În continuare vom trece în revistă drepturile fundamentale pe care leam dedus din cadrul normativ internaţional, precum şi temeiul legal al fiecărui drept în legislaţia
naţională.
I. 1. 3. 1. Dreptul la intimitate.
Victimele traficului de copii, a traficului de persoane, sunt supuse intimidărilor din partea traficanţilor.
Există, însă şi un alt factor care determină victimele să nu se adreseze după ajutor la organele de drept sau
să refuze să colaboreze cu aceştia, şi anume frica să nu afle comunitatea de situaţia prin care au trecut,
mai ales dacă este vorba de trafic de copii în scop de exploatare sexuală. Odată devenită publică, situaţia
poate atrage după sine stigmatizarea şi repudierea din partea societăţii, ceea ce poate face împiedica
reabilitarea şi reintegrarea socială a victimei. Apărarea victimei de încălcarea dreptului la viaţă personală
este o măsură importantă pe tot parcursul procedurii.
Decizia-cadru a Consiliului UE cu privire la calitatea victimelor în procesul penal (2001)
Art. 8.2 – Dreptul la protecţie
În acest scop, şi fără a contraveni prevederilor par. 4, fiecare stat membru va garanta posibilitatea
adoptării, dacă va fi necesar, ca parte a procedurii judiciare, a unor măsuri corespunzătoare care să asigure
apărarea dreptului la viaţă personală şi la imaginea fotografică a victimelor şi a familiilor acestora sau ale
persoanelor având o calitate apropiată acestora.
Convenţia Consiliului Europei cu privire la măsurile de combatere a traficului de persoane (2005).
Articolul 11 – Protejarea vieţii personale
1. Fiecare Parte va proteja viaţa personală şi identitatea victimelor. Datele personale care le privesc pe
acestea vor fi păstrate şi folosite conform prevederilor Convenţiei de protejare a persoanelor în legătură
cu prelucrarea automată a datelor personale (ETS No. 108).
2. Fiecare Parte va lua măsuri de asigurare a condiţiilor ca, în special, identitatea sau detaliile ce fac
posibilă identificarea unui copil victimă a traficului să nu fie cunoscute public, prin presă sau în alt mod,
cu excepţia cazurilor care fac necesară găsirea membrilor de familie sau asigurarea condiţiilor normale şi
ocrotirii copilului.
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3. Fiecare Parte va avea în vedere adoptarea, în conformitate cu Art. 10 din Convenţia privind protecţia
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum a fost interpretat de Curtea Europeană a
Drepturilor Omului, măsurilor menite să încurajeze mijloacele de presă să protejeze viaţa particulară şi
identitatea victimelor prin autoreglementare sau prin măsuri de reglementare sau co-reglementare.
Prevederea despre declararea şedinţei închise, în cazul în care în proces un minor este victimă sau martor
se conţine în art. 18 alin (2)ˡ al CPP.
Legea 241 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, în art. 21 stipulează că viaţa
privată şi identitatea victimei traficului de fiinţe umane sunt protejate. Înregistrarea, păstrarea şi utilizarea
informaţiilor cu caracter personal privind victima traficului de fiinţe umane se efectuează cu respectarea
regulilor speciale de confidenţialitate, în scopul exercitării justiţiei şi protecţiei victimei doar în perioada
procesului penal.
Conform Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie, nr. 37, cauzele penale cu privire la infracţiunea de
trafic de persoane şi trafic de copii se examinează în şedinţă secretă, pentru a nu prejudicia viaţa
victimelor.
Aşa dar, în scopul asigurării respectării dreptului victimei la intimitate şi la viaţa privată, organele de
drept, cele care lucrează cu victimele, inclusiv şi organele judiciare trebuie să ţină cont de regulile minime
pentru asigurarea acestui drept.
I. 1. 3. 2. Dreptul copiilor victime de a nu fi supuşi revictimizării.
În lumina Art. 6 a CEDO, trebuie menţinut un echilibru între drepturile inculpatului şi drepturile victimei.
Ceea ce nu înseamnă că drepturile victimei sunt întotdeauna subordonate drepturilor învinuitului. Deciziacadru a UE subliniază nevoia de a se face toate eforturile pentru ca victimelor să nu le fie încălcată
demnitatea. Aceasta presupune ca metodele de investigare, examinare a cauzei să fie cât mai
netraumatizante şi să nu rănească demnitatea victimei. Organele de drept şi justiţiarii trebuie să ţină cont
atunci când examinează un dosar de trafic de copii, că în timp ce copilul este impus să povestească despre
cele întâmplate el re-trăieşte evenimentele traumatizante.
Decizia-cadru a Consiliului UE cu privire la calitatea victimelor în procesul penal (2001)
Art. 2 – Respect şi recunoaştere
1. Fiecare stat membru va asigura condiţiile ca victimele să poată juca un rol corespunzător şi efectiv în
sistemul său de drept. Va continua să depună toate eforturile pentru a se asigura că victimele vor fi tratate
cu respect în timpul procedurilor, şi va recunoaşte drepturile şi interesele legitime ale victimelor, cu
precădere în cadrul procedurilor penale.
2. Fiecare stat membru va asigura condiţiile ca victimele, în special cele vulnerabile, să poată primi
tratament special, în funcţie de particularităţile cazului.
Legislaţia naţională nu conţine prevederi despre determinarea cazurilor sau circumstanţelor care duc la
revictimizarea copiilor victime. Doar în art. 109 alin. (3) al Cpp se menţionează că în cazul când se
urmăreşte reducerea revictimizării martorului, acesta va fi audiat la judecătorul de instrucţie, asigurând
părţilor posibilitatea şi dreptul de a participa la această acţiune procesuală. Procesul verbal al audierii
desfăşurate în acest mod, poate fi dat citirii în şedinţa de judecată (art. 381 al Cpp). Astfel, s-a stabilit o
modalitate de reducere a numărului de audiere a victimelor, martorilor.
Din 27.10.2012, în Cpp au fost operate modificări, introducându-se o normă specială care se referă la
audierea în condiţii speciale ale copiilor victime/ martori cu vârsta până la 14 ani. Copii audiaţi în
conformitate cu art. 1101, la fel au posibilitatea să nu apară în faţa instanţei de judecată.
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I. 1. 3. 3. Dreptul la informare.
Transparenţa procedurală şi onestitatea informaţiilor sunt vitale. Este important ca victimei să i se dea
informaţii complete şi corecte care să-i permită să decidă în cunoştinţă de cauză. Dacă victimei i se oferă,
de la bun început, informaţii corecte, organele de ordine sau alţi reprezentanţi oficiali vor putea stabili cu
aceasta relaţii de bună colaborare. Informaţiile de care are nevoie victima trebuie oferite acesteia din
primul moment de contact cu poliţia sau cu autorităţile judiciare, aceasta trebuie să fie corectă, la obiect şi
clară. Informaţiile este bine să fie date atât verbal cât şi în scris. Nu este suficient să i se dea victimei un
prospect cu drepturile sale, este nevoie să i se explice de o persoană competentă, care să se asigure că
victima a înţeles ce înseamnă acestea în practică. Informarea victimelor despre procedurile pe care
urmează să le treacă este şi responsabilitatea judecătorilor. De informarea corectă a victimei depinde şi
dorinţa acesteia de a fi cooperantă, iar drept consecinţă posibilitatea pedepsirii traficanţilor sau
persoanelor vinovate de săvârşirea infracţiunii. Victimei trebuie să i se aducă la cunoştinţă diversele etape
ale procedurii, rolul şi calitatea victimei în cursul procedurii penale, în special drepturile şi obligaţiile
victimei, ca şi felul şi gradul de ocrotire care i se poate oferi, dreptul ei de a fi despăgubită, precum şi
dreptul ei de a fi ţinută la curent de desfăşurarea procesului penal.
Decizia-cadru a Consiliului UE cu privire la calitatea victimelor în procesul penal (2001)
Art. 4.1. Dreptul de a primi informaţii
Fiecare stat membru va asigura accesul, în special al victimelor, încă de la primul contact cu organele de
ordine, prin mijloacele pe care le va considera indicate şi, pe cât posibil, în limbile îndeobşte cunoscute, la
informaţiile care să le permită acestora să îşi apere interesele, cum ar fi:
- Serviciile sau instituţiile cărora le pot solita sprijin;
- Genul de sprijin pe care îl pot obţine;
- Unde şi cum pot reclama o infracţiune;
- Procedura care va urma reclamaţiei, ca şi rolul reclamantului în această procedură;
- Cum şi în ce condiţii pot obţine protecţie;
- În ce măsură şi în ce condiţii pot obţine consultaţii juridice, asistenţă juridică sau alt tip de consiliere;
- Ce condiţii trebuie să îndeplinească pentru a obţine despăgubiri;
Legea nr. 241, în art. 26 lit. d) stabileşte că unul din principiile de combatere a traficului de persoane este
informarea copilului victimă/ martor despre situaţia şi drepturile lui, despre măsurile de protecţie şi de
asistenţă.
În conformitate cu art. 60 alin. (1) pct. 8) al CPP, partea vătămată are dreptul să participe la şedinţa de
judecată, inclusiv la examinarea materialelor cauzei. Dreptul părţii vătămate de a asista la examinarea
cauzei în instanţa de judecată este perceput ca obligaţia părţii vătămate să fie prezentă la toate şedinţele de
judecată.
I. 1. 3. 4. Dreptul la asistenţă.
Am menţionat anterior, dacă victimei i se acordă sprijinul corespunzător, demersul organelor de ordine va
avea mai multe şanse de reuşită.
Convenţia Consiliului Europei cu privire la măsurile de combatere a traficului de persoane, (2005)
Articolul 12. Asistenţa acordată victimelor:
1. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative sau de altă natură care să-i permită să îi acorde victimei
asistenţa de care are nevoie pentru a se recupera din punct de vedere fizic, psihic şi social. Această
asistenţă va cuprinde următoarele măsuri minimale:
6
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a. Nivel de trai care să asigure victimelor mijloacele de subzistenţă, scop în care li se va asigura acestora:
cazare corespunzătoare, în condiţii de siguranţă, consiliere psihologica, susţinere materială;
b. Accesul la tratament medical de urgenţă;
c. Servicii de traducere şi interpretariat, dacă este nevoie;
d. Consiliere şi informare, în special cu privire la drepturile acordate de lege şi la serviciile de care pot
beneficia, într-o limbă pe care să o poată înţelege;
e. Asistenţă necesară susţinerii drepturilor şi intereselor lor la momentul oportun în cursul procedurii
penale iniţiate împotriva făptuitorilor;
f. Accesul copiilor la şcolarizare.
2. Fiecare Parte va ţine seama de nevoia de siguranţă şi ocrotire a fiecărei victime.
3. În plus, fiecare Parte va acorda asistenţa medicală sau de alt fel victimelor care au domiciliul legal pe
teritoriul ei, dar care nu au resursele necesare şi, deci, au nevoie de acest ajutor.
4. Fiecare Parte va adopta reglementările necesare pentru ca victimele având domiciliul legal pe teritoriul
său să aibă acces la piaţa muncii, la pregătire profesională şi la şcolarizare.
5. Fiecare Parte va lua măsurile necesare pentru ca, ori de câte ori este nevoie şi legea naţională permite,
să colaboreze cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte instituţii şi cu reprezentanţi ai societăţii civile,
implicate în acordarea de asistenţă victimelor.
6. Fiecare Parte va adopta acele măsuri legislative sau de altă natură care să asigure acordarea de asistenţă
necondiţionată victimelor, indiferent dacă acestea sunt sau nu de acord să compară ca martori.
7. Pentru transpunerea prevederilor din acest articol, fiecare Parte va asigura ca serviciile să fie oferite pe
bază consensuală şi în cunoştinţă de cauză, cu considerarea nevoilor speciale ale fiecărei persoane aflate
într-o situaţie vulnerabilă şi a drepturilor copiilor cu privire la cazare, educaţie şi asistenţă medicală.
Legea 241/2005 în art. 29, detaliat enumeră tipurile de asistenţă pe care statul le asigură victimelor
traficului de persoane. În lege se stipulează că statul asigură protecţia necesară victimelor din momentul
identificării, până la recuperarea lor deplină. Deducem că în domeniul de asistenţă se include şi dreptul
victimei la asistenţă juridică şi psihologică pe durata procesului penal.
Decizia-cadru a Consiliului UE cu privire la calitatea victimelor în procesul penal (2001)
Art. 6. Asistenţă de specialitate acordată victimelor.
Fiecare stat membru va asigura accesul victimelor la consiliere – gratuită, acolo unde legea garantează –
cu privire la rolul acestora în cadrul procedurii şi, atunci când se cuvine, la consiliere juridică, atunci când
victimele dobândesc calitatea de părţi în procesul penal.
Convenţia Consiliului Europei cu privire la măsurile de combatere a traficului de persoane (2005)
Articolul 15. Despăgubirea şi repunerea în drepturi pe cale juridică.
1. Fiecare Parte va asigura accesul victimelor, încă de la primul contact cu autorităţile de resort, la
informaţiile privitoare la procedura judiciară şi administrativă aplicabilă, într-o limbă pe care să o poată
înţelege.
2. Fiecare Parte va prevedea, în dreptul naţional, dreptul victimelor la consiliere juridică şi la reprezentare
gratuită în instanţă, în condiţiile prevăzute de legea naţională.
Cele mai multe victime nu au cunoştinţe juridice şi nici experienţa procedurilor judiciare. Pentru a-şi
putea exercita drepturile, accesul la reprezentare juridică este un element determinant. Nu toate victimele
au posibilitate să îşi angajeze avocat, iar legea este lacunară în ceea ce priveşte numirea avocatului din
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oficiu pentru această categorie de beneficiari. Drept urmare, are de suferit copilul victimă, pentru că este
pus în situaţia în care apare în faţa instanţei, fiind asistat doar de unul de părinţi, iar în unele cazuri de
către un reprezentant al direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului, iar inculpatul fiind asistat de către
un avocat, în unele cazuri de doi avocaţi.
I. 1. 3. 5. Dreptul la despăgubire.
Dreptul la despăgubire este un element important al accesului la justiţie al victimelor. În general,
victimele traficului de copii suferă prejudicii grave, atât de ordin material (cheltuieli medicale, cheltuieli
pentru consiliere şi terapie psihologică, care în cazul victimelor copii este de lungă durată şi costisitoare)
cât şi de ordin moral şi afectiv (suferinţe, traume psihice şi morale, pierderea încrederii în sine, durere şi
suferinţă fizică, distorsionarea percepţiilor despre o relaţie sănătoasă, etc.). O componentă importantă a
dreptului la despăgubire este şi acordarea serviciilor de consiliere. Pentru a-şi revendica drepturile,
victimele trebuie să cunoască ce drepturi au şi cum să le obţină, desigur aceasta se realizează prin
reprezentanţii lor legali.
În general, plângerile împotriva traficanţilor necesită participarea activă a victimelor la procesul penal,
inclusiv depunerea mărturiei privitoare la pierderile suferite. Aceasta poate fi o experienţă traumatizantă.
Consilierea juridică şi reprezentarea în justiţie sunt, de aceea, o condiţie esenţială ca victimele să-şi
realizeze şansele de a obţine despăgubiri.
În Moldova, nu există fondul de stat cu privire la despăgubirea victimelor ale infracţiunilor de trafic de
persoane/copii sau ale infracţiunilor sexuale. Unica posibilitate este primirea despăgubirilor prin
instanţele de judecată, acţiunea fiind înaintată nemijlocit persoanei acuzate. Însă, deşi această forme de
compensare de jure este prevăzută, doar o mică parte a victimelor cer despăgubiri. Principalul factor
descurajator de a lua parte la un proces penal şi de a obţine compensaţii este condiţia prezenţei fizice a
victimei în instanţa penală şi de a depune mărturie verbal, cu toate riscurile şi suferinţele pe care le
comportă această obligaţie pentru victimă. Îmbunătăţirea accesului victimelor traficului de persoane la
despăgubiri rămâne o datorie pentru toate părţile implicate: poliţie, procurori, judecători şi ONG-uri.
Decizia-cadru a Consiliului UE cu privire la calitatea victimelor în procesul penal (2001)
Art. 9. Dreptul la despăgubire în cursul procesului penal
1. Fiecare stat membru va asigura condiţiile ca victimele infracţiunilor să aibă dreptul de a obţine o
hotărâre, într-un termen de timp rezonabil, de a fi despăgubite de făptuitor, în cursul procesului penal, cu
excepţia cazurilor în care legislaţia naţională prevede acordarea despăgubirii pe altă cale.
2. Fiecare stat membru va lua măsurile care se impun pentru a încuraja făptuitorul să îi asigure victimei
despăgubirea corespunzătoare.
3. Cu excepţia cazurilor în care acestea sunt necesare procedurii penale, bunurile care aparţin victimei şi
care au fost confiscate în cursul procedurii penale, vor fi înapoiate acesteia fără întârziere.
Convenţia Consiliului Europei cu privire la măsurile de combatere a traficului de persoane (2005)
Articolul 15 – Măsuri compensatorii şi despăgubiri
3. Fiecare Parte va prevedea, în dreptul său intern, dreptul victimei la despăgubire din partea făptuitorilor.
4. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative sau de altă natură ce se impun pentru a garanta
despăgubirea victimelor în conformitate cu prevederile legii sale interne, de exemplu prin stabilirea unui
fond de despăgubire a victimelor sau prin măsuri sau programe de asistenţă socială şi de reintegrare
socială a victimelor, care ar putea fi alimentate din veniturile rezultate din aplicarea măsurilor prevăzute
la Art. 23.
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I. 1. 4. 6. Dreptul de a fi protejat ca martor.
Multe victime au o teamă justificată de represalii din partea traficanţilor, infractorilor. Această situaţie
este cu atât mai gravă atunci când între victimă şi infractor există o legătură strânsă, ca, de exemplu, când
cei doi provin din acelaşi mediu sau aceeaşi familie. De aceea, în toate cazurile, va trebui acordată
maximă atenţie siguranţei victimei şi familiei sau prietenilor acesteia.
Decizia-cadru a Consiliului UE cu privire la calitatea victimelor în procesul penal (2001)
Art. 8.4 – Dreptul la protecţie
Fiecare stat membru va asigura ca, acolo unde este nevoie de protejarea victimelor, în special a celor
vulnerabile, de consecinţele pe care le poate avea depunerea mărturiei în instanţă, victimele să poată, prin
decizia instanţei, să depună mărturia într-o manieră care să ducă la împlinirea acestui obiectiv, cu
respectarea principiilor de bază ale legii.
Convenţia Consiliului Europei cu privire la măsurile de combatere a traficului de persoane (2005):
Articolul 28 – Protecţia victimelor, a martorilor şi a persoanelor care colaborează cu autorităţile judiciare
1. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative sau de altă natură care se impun pentru asigurarea
protecţiei corespunzătoare şi efective contra posibilelor ameninţări sau intimidări, în special pe durata
anchetei şi a urmăririi penale a făptaşilor, dar şi după încheierea acestora, următoarelor categorii de
persoane:
a. victimelor;
b. celor care sesizează autorităţilor infracţiunile conform Art. 18 din prezenta Convenţie sau care
colaborează în alt mod cu anchetatorii sau cu organele de urmărire penală;
c. martorilor care depun mărturie cu privire la infracţiunile prevăzute de prezentul Art. 18 al acestei
Convenţii;
d. când este necesar, membrilor familiilor persoanelor prevăzute la paragrafele a şi c.
2. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative sau de altă natură ce se impun pentru a asigura acordarea
protecţiei în diverse forme. Printre acestea se numără protecţia fizică, strămutarea, schimbarea identităţii,
ca şi ajutorul în găsirea unui loc de muncă.
3. Copilului victimă i se va asigura ocrotire specială prin măsuri care să apere interesul superior al
copilului.
4. Fiecare Parte va adopta măsurile legislative sau de altă natură care să pună la adăpost, când situaţia o
cere, de eventuale represalii sau intimidări, în special pe durata anchetării şi a urmăririi penale a
făptuitorilor, dar şi după aceea, a membrilor grupurilor, fundaţiilor, asociaţiilor sau organizaţiilor
neguvernamentale care desfăşoară activităţile prevăzute la Art. 27, par. 3.
Legea 241/2005 în art. 11 prevede că Ministerul Afacerilor Interne asigură protecţie fizică pe durata
procesului penal, victimelor traficului de fiinţe umane.
Codul de procedură penală stabileşte în art. 215 modalitatea de aplicare a măsurilor de protecţie
victimelor şi martorilor pe durata procesului penal.
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I. 2. Memoria martorilor
Conceptul de memorie desemnează procesul de codare, păstrare şi reactualizare a informaţiei acumulate
anterior sub forma de imagini, cuvinte, propoziţii, idei, trăiri afective, mişcări. Memoria umana este o
modalitate de reflectare a trecutului. Procedura de mărturie în termeni psihologici se referă la procesul de
reactualizare a unor episoade păstrate în memoria martorului. În fiecare etapă a formării şi reactualizării
amintirilor (codare, păstrare, reactualizare) pot interveni o serie de factori care modifică acurateţea
mărturiile depuse. Mai jos enumerăm factorii care afectează acurateţea mărturiei la diferite etape a
procesului mnezic.
I. 2. 1. Codarea informaţiei
Codarea evenimentelor în memorie în mare măsură depinde de cunoştinţele şi experienţa anterioară a
subiectului (Cordon, 2002; Ornstein, Shapiro, Clubb, Follmer, & Baker-ward, 1997b). Cunoştinţele şi
experienţa anterioară contribuie la detalierea, elaborarea şi durabilitatea amintirilor despre un eveniment
dat (Schneider & Bjorklund, 1992).
Chiar şi în cazul lipsei de cunoştinţe copiii victime - martori a abuzurilor/ exploatării sexuale sunt capabili
să perceapă abuzul doar că interpretarea acestuia poate fi una greşită. Astfel măsura în care un eveniment
este codat drept unul traumatic sau „normal” depinde de nivelul cunoştinţelor şi experienţelor acumulate.
Important de notat că reactualizarea episoadelor din memorie va depinde, în mare măsură, de felul în care
informaţia a fost interpretată în momentul codării.
I. 2. 2. Păstrarea informaţiei în memoria de lungă durată.
Experienţele traumatizante, în special cele repetitive şi de intensitate crescută, pot induce modificări
ireversibile în sistemul cerebral afectând atât memoria cât şi reacţia la stres a unor indivizi. De exemplu,
cercetătorii (Sapolsky, 1996) constată că hormonii stresului, cortizonul şi adrenalina care au rolul de a
mobiliza creierul în situaţii de stres, pe termen lung, pot cauza leziuni la nivelul hipocampului, afectând
informaţia stocată în memorie. În contextul depunerii mărturiilor acest lucru ar presupune că episodul
necesar de reactualizat poate avea lacune datorate stresului care a afectat memoria. De obicei, informaţia
despre elementele centrale ale episodului este păstrată intactă iar elementele periferice sunt mai slab
reprezentate, din această perspectivă detaliile mărturiei sunt parte a informaţiei susceptibilă de a fi
modificată în funcţie de felul în care este condusă audierea. În acelaşi timp, constatările ştiinţifice,
menţionate mai sus au implicaţii semnificative pentru procesele justiţiare. În interesul justiţiei este să
asigure circumstanţe prietenoase de audiere a victimelor, astfel eliminând stresul care dezechilibrează
capacitatea victimei de a activa în memorie episodul abuziv.
Adiţional, în psihologie se vorbeşte despre interferenţa retroactivă, termen utilizat pentru a explica cum
conţinuturile informaţionale din prezent influenţează felul în care se modifică amintirile păstrate în
memorie. Astfel, cu cât mai mulţi specialişti vor încerca să explice martorului/ victimei despre cele
întâmplate cu atât modificările la care se va supune informaţia păstrată în memorie vor fi mai
semnificative. Interferenţa retroactivă are un impact semnificativ asupra felului în care informaţia este
păstrată în memorie. Ţinând cont de faptul că procesele judiciare se desfăşoară uneori pe durata a câţiva
ani, copilul victimă martor este pus în situaţia de a repovesti evenimentele traumatizante diferitor
specialişti, primind diverse explicaţii şi încurajări din partea specialiştilor, acesta ajunge să reinterpreteze
cele întâmplate astfel mărturia pierzând din acurateţe/ veridicitate.
Adăugător, datorită faptului că în memorie se păstrează atât episodul cât şi trăirile emoţionale asociate
acestuia, reactualizarea episodului asociativ va induce starea neurofiziologică care a acompaniat episodul
traumatizant. Acest proces în literatura de specialitate este cunoscut sub denumirea de retraumatizare.
Retraumatizarea implică retrăirea de către victima martor a emoţiilor şi stărilor asociate cu episodul
traumatizant.
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I. 2. 2. 1. Retraumatizarea
Conceptul de retraumatizare se referă la procesul de readucere a subiectului stresant în conştiinţa victimei
astfel reactivând trăirile specifice stării de traumă. În mod obişnuit acest concept este utilizat în două
circumstanţe (1) când evenimentele din prezent declanşează trăirile traumatizante din trecut şi (2)
prezenţa unui nivel sporit al vulnerabilităţii faţă de circumstanţe abuzive din simplu considerent că acest
scenariu deja există în memorie, proces numit şi victimizare secundară, apare deoarece persoana a
interiorizat rolul de victimă.
Pentru exemplificarea procesului de retraumatizare mai jos arătăm cum are loc memorarea, păstrarea şi
reactualizare informaţiei din memorie. Depunerea mărturiilor referindu-se la accesarea informaţiei care a
fost anterior stocată în memorie (Figura 1)

Figura 1. Mecanismele de codare (memorare)şi reactualizare a experienţei.
În 1973 Tulving &Tomson descriu principiul similarităţii contextuale, care explică cum similaritatea
circumstanţelor din momentul reactualizării cu cele din momentul codării favorizează reactualizarea
evenimentului codat. Astfel, dacă este vorba despre victima martor, in cazul în care aceasta este audiată în
prezenţa abuzatorului victima îşi va aduce aminte nu doar evenimentele dar şi stările emoţionale
caracteristice rolului de victimă. Cu alte cuvinte confruntarea victimei cu abuzatorul reinstalează în
momentul reactualizării aceeaşi stare ca şi în momentul victimizării propriu zise.
În concluzie, reiese că datorită procedurilor repetate de audiere a copiilor victime a abuzului/exploatării
sexuale pe de o parte retraumatizăm copilul, pe de altă parte amintirile se modifică datorită interferenţei
retroactive.
I. 2. 3. Reactualizarea
Erorile care intervin la etapa de reactualizare a informaţiei în mare măsură ţin de numărul audierilor
(Loftus & Palmer, 1974) şi de felul în care sunt formulate întrebările în procesul de audiere a victimei
(Loftus & Zanni, 1975).
Potrivit lui Loftus (1979), Zaragoza & McCloskey (1983) informaţia conţinută în întrebările sugestive
este rescrisă peste scenariul amintirilor originale făcând astfel imposibilă reactualizarea episodului
original. Aceste constatări sunt susţinute şi de studiile anteriore a lui Bartlett (1932) care argumentează că
reactualizarea implică procesul de reconstruire a episodului, utilizând informaţia disponibilă după
principiul „ce ar fi fost adevărat” pentru episodul necesar de reactualizat. Din această perspectivă,
informaţia nouă, compatibilă cu cele trăite, poate afecta reactualizarea oferind premise false pentru
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amintiri. Kassin, Ellsworth & Smith (1989) demonstrează că 27% din mărturia depusă de victimă este
influenţată de felul în care sunt formulate întrebările.
Un alt factor, care poate afecta acurateţea reactualizării, este biasul confirmării. Acest lucru se întâmplă
când episodul care este necesar să fie reactualizat din memorie este influenţat de aşteptările
intervievatorului. În situaţiile când copii sunt victime martori, din dorinţa de a primi aprobarea adultului
copilul poate confirma întrebările sugestive considerând că astea sunt aşteptările adulţilor.
Reieşind din cele menţionate mai sus putem conclude că acurateţea mărturiilor depuse de victime în mare
măsură depinde de calitatea interviului. Şi, dacă fiecare interviu modifică imaginea celor întâmplate,
rescriind episodul mnezic, atunci de fiecare dată când subiectul este pus în situaţia de a depune mărturii
el/ea va povesti episodul din prisma celor reţinute de la ultima audiere la care a fost supus(ă).
Pentru a evita interferenţele în procesul depunerii mărturiilor Fisher et co. (1987) recomandă în cadrul
audierilor de (1) a formula predominant întrebări deschise, fără sugestii, care permit libera expunere a
faptelor, (2) a exclude distractorii, (3) a respecta ritmul de expunere a reamintirii (fără grabă), (4) a
respecta pauza dintre întrebare şi răspuns, (5) adaptarea limbajului pe înţelesul martorului, (6) încercarea
de a diminua anxietatea martorului, (7) evitarea comentariilor personale şi a atitudinii de judecată.
Adaptat la contextul lucrării prezente, în urma analizei cercetărilor care vizează memoria martorului
putem articula următoarele concluzii:
1. În audierea martorului este important de diferenţiat faptele de interpretarea acestora. În cazul
copiilor implicaţi în abuz/ exploatare sexuală, interpretarea faptelor de cele mai multe ori este
reflecţie a opiniilor adulţilor decât constatări personale a copilului, minorii neavând cunoştinţe şi
experienţă suficientă, care le-ar permite să efectueze judecăţi independente/ informate.
2. Întrucât stresul asociat traumei poate afecta capacitatea victimei de a reactualiza informaţia se
recomandă:
a) Crearea condiţiilor care ar inspira încredere şi siguranţă.
b) Evitarea confruntării cu abuzatorul.
3. Deoarece conţinuturile periferice a episodului traumatizant sunt mai slab reprezentate în memorie
iar audierile repetitive şi întrebările sugestive pot modifica reprezentarea episodului şi implicit
acurateţea mărturiei, se recomandă:
a) Minimalizarea numărului de audieri a copiilor – victime a abuzului/ exploatării sexuale
va diminua probabilitatea de retraumatizare şi va asigura acurateţea mărturiilor.
b) În cadrul audierilor adresarea întrebărilor deschise şi evitarea întrebărilor sugestive.
c) Audierea copilului înainte ca acesta să parcurgă reabilitarea psihologică.
4. Păstrarea unei atitudini neutre, deschise pe durata audierii, formularea întrebărilor care ar permite
expunerea liberă a episodului traumatizant vor diminua influenţa variabilei biasului confirmării,
sporind acurateţea mărturiei depuse de copilul victimă martor a abuzului/exploatării sexuale.

12

Eficientizarea mecanismelor legale de protecţie pentru asigurarea drepturilor persoanelor traficate, în particular copii

II. Metodologia cercetării
II. 1. Scopul şi sarcinile cercetării
Scopul cercetării de faţă este de a identifica atât bunele practici cât şi lacunele existente în examinarea
dosarelor penale de trafic şi exploatare sexuală, abuz sexual a copiilor, în instanţa de judecată.
Rezultatele obţinute în cercetarea de faţă vor fi circulate justiţiarilor cu scopul implicării acestora în
elaborarea măsurilor necesare pentru protejarea şi promovarea drepturilor victimelor vulnerabile,
martorilor TFU şi exploatării/ abuzurilor sexuale, în particular a copiilor.
Pentru obţinerea scopului propus au fost formulate următoarele sarcini:
-

Analiza calitativ - cantitativă a cel puţin 20 de dosare penale pe marginea cazurilor de trafic a
copiilor sau cazuri similare.
Elaborarea unui raport care să reflecte bunele practice şi lacunele din examinarea în instanţă a
cazurilor pe trafic a copiilor.

II. 2. Metoda cercetării
Analiza calitativă a dosarelor şi-a propus drept scop evaluarea practicilor din perspectiva respectării
prevederilor tratatelor internaţionale cu privire la protejarea drepturilor copiilor, pe durata examinării
cazurilor pe trafic, exploatare şi abuz sexual a minorilor, în instanţele de judecată.
Cele mai importante tratate internaţionale ratificate de către Republica Moldova sunt: Convenţia
Consiliului Europei privind protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale,
Protocolul opţional privind vânzarea de copii, Prostituţia copiilor şi pornografia infantilă la Convenţia
Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi
pedepsirea traficului de persoane, în special femei şi copii, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite
împotriva criminalităţii transnaţionale organizate.
În cercetarea de faţă, o serie de drepturi a copiilor victime a traficului sau exploatării/ abuzului sexual,
prevăzute internaţional au fost utilizate pentru a servi criterii de analiză calitativă a dosarelor. Acestea
sunt:
-

-

-

Dreptul la intimitate - cuantificat în (1) neadmiterea divulgării datelor personale despre victimă,
(2) examinarea cauzelor în şedinţe închise.
Dreptul copilului de a nu fi supus revictimizării prin participarea acestuia în procesul penal.
Indicator pentru acest criteriu sunt circumstanţele prietenoase în care copilul a depus mărturie.
Prin circumstanţe prietenoase ne referim la (1) absenţa abuzatorului în acelaşi spaţiu cu victima
martor, (2) depunerea mărturiilor în prezenţa psihologului/ psihopedagogului, (3) este depus efort
pentru a minimaliza numărul de audieri la care este supus copilul;
Dreptul copilului la asistenţă. Acest drept este reflectat în (1) reprezentarea copilului de către un
avocat calificat şi (2) asistarea copilului pe durata procesului de către un psiholog;
Dreptul la informare. Acest indicator va fi măsurat prin înregistrarea cazurilor când organele de
drept au oferit informaţiei pe înţelesul copilului despre drepturile care le are, reieşind din statutul
de victimă al acestuia)
Dreptul la despăgubire. Respectarea dreptului copilului de a fi recompensat.
Dreptul de a fi protejat ca martor. Aplicarea măsurilor de protecţie părţii vătămate.

II. 3. Procedura
Au fost trimise câteva scrisori de solicitare către Curtea Supremă de Justiţie a republicii Moldova. În
aceste scrisori de solicitare a fost specificat scopul cercetării şi se solicita asigurarea accesului la 20
dosare cercetate pe art. 206 CC (trafic de copii). Adăugător, preşedintele CSJ a fost rugat să delege un
judecător expert care ar superviza cercetarea şi analiza dosarelor primate.
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Una dintre specificaţii a fost că dosarele solicitate trebuia să se refere la ultimii trei ani. Motivul pentru
această specificare este că majoritatea modificărilor semnificative în Codul Procedural au avut loc
începând cu 2009, adiţional studiul trebuia să reflecte tendinţele actuale în sistem.
În urma demersurilor efectuate, au fost puse la dispoziţie pentru analiză 15 dosare pe cauze penale în
temeiul art. 206 CP, trafic de copii şi 11 dosare în temeiul art. 171 (3) şi art. 172 (3) CP. Dosarele au fost
analizate în incinta CSJ, cu supervizarea expertului desemnat de către preşedintele CSJ, la solicitarea
Centrului Internaţional „La Strada”.
II. 4. Restricţii
Scrisoare de solicitare a fost remisă de către Curtea Supremă de Justiţie către instanţele din Chişinău.
Drept rezultat Curtea Supremă de Justiţie a fost informată de către instanţele judecătoreşti că nu au dosare
pe cazuri de trafic de copii (art. 206).
A fost efectuată o evaluare de rutină a sentinţelor din baza de date a Curţii Supreme de Justiţie astfel
identificându-se o serie de decizii pe cazuri de trafic de copii, examinate de instanţele care anterior au
negat existenţa acestor cazuri/dosare.
Drept consecinţă, scrisori individualizate au fost trimise fiecărei instituţii judecătoreşti cu solicitarea de a
prezenta dosarele investigate sub incidenţa art. 206, cu menţionarea numelui persoanei condamnate şi
numărul dosarului.
Refuzul iniţial a instanţelor de judecată de a prezenta dosarele (art. 206) au întârziat procesul de analiză
cu aproximativ o lună.
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Rezultate şi discuţii
În cadrul cercetării au fost analizate 15 cauze penale în temeiul art. 206 CP, trafic de copii şi 11 dosare în
temeiul art. 171 (3) şi art. 172 (3) CP. Analiza a fost efectuată conform metodologiei elaborate.
Ca rezultat al cercetării cauzelor penale privind infracţiunile de trafic de copii şi infracţiuni sexuale s-au
constatat următoarele erori judiciare, comise de către instanţele de fond şi instanţele de apel:
Dreptul la intimitate.
Dacă este să ne referim la publicitatea şedinţelor de judecată, constatăm că din 15 cauze penale pe
trafic de copii, 11 cauze penale au fost examinate în şedinţă închisă, în primă instanţă, 4 cauze penale au
fost examinate în şedinţă publică, în primă instanţă, iar în 2 cazuri cauzele penale sunt examinate în
şedinţă publică în ordine de apel (Grafic 1).
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Graficul nr. 1. Numărul cauzelor de trafic de copii examinate în şedinţe închise versus publice. Numărul total de
cazuri de trafic de copii este 15.

Reieşind din numărul de dosare analizate, considerăm că situaţia este îngrijorătoare, atunci când în 4
cazuri din 15, cauzele de trafic de copii au fost examinate în şedinţe deschise. În cele 2 cazuri, când
cauzele au fost examinate public la Curtea de Apel, situaţia este şi mai ”confuză”, deoarece în
circumstanţele când sălile de judecată din instanţele de apel sunt suprapopulate, informaţia despre datele
personale ale victimei nu mai sunt confidenţiale ajungând să fie cunoscute de mai multe persoane.
În 11 cauze penale pe viol şi acţiuni violente cu caracter pervers, într-un singur caz, prima instanţă a
examinat cauza în şedinţă publică (Grafic 2).
12

10
10

8

6

4

2

1

0
cauze examinate în şedinţe publice în
prima instanţă

cauze examinate în şedinţe închise în
prima instanţă

Graficul nr. 2. Numărul cauzelor pe viol şi acţiuni violente cu caracter pervers examinate în şedinţe închise versus
publice. Numărul total de cazuri examinate este 11.
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Analiza comparativă a dosarelor pe trafic de copii versus infracţiuni sexuale scoate în evidenţă că în cazul
celor de-a doilea judecătorii mai bine percep necesitatea asigurării confidenţialităţii datelor despre victima
minoră. Această diferenţă s-ar putea să fie generată de percepţia infracţiunilor sexuale drept mai grave
decât traficul de copii, chiar dacă în toate cauzele pe trafic de copii analizate, este vorba despre
componenta exploatare sexuală.
Un alt element care îi face pe judecători mai atenţi faţă de respectarea drepturilor victimelor infracţiunilor
sexuale, este vârsta copiilor. De regulă, victimele infracţiunilor sexuale sunt mai mici, decât victimele
infracţiunilor de trafic de copii. Asta, explică de ce judecătorii dau dovadă de sensibilitate mai mare faţă
de victimele copii ale infracţiunilor sexuale. Pe de altă parte, în cazul traficului de copii frecvent există
variabila de manipulare psihologică care creează impresia că minorii traficaţi nu au opus rezistenţă şi că
implicarea acestora în activităţi cu caracter sexual a fost oarecum cu consimţământ. În cazul dat probabil
este vorba despre mentalitatea specialiştilor conform căreia copilul devine la fel de responsabil ca şi
adultul, respectiv tratarea cazurilor prin analogie este una nediferenţiată cu cazurile adulţilor.
Dacă sumarizăm cazurile, obţinem că din totalul dosarelor pe trafic de copii şi acţiuni violente cu caracter
pervers examinate în instanţa de judecată, majoritatea, 81% au fost audiaţi în şedinţe închise iar în cazul a
19% copii audierile au avut loc în şedinţe deschise (Grafic № 3.). Majoritatea cazurilor audiate în şedinţe
deschise sunt reprezentate de dosarele pe trafic de copii.

Graficul nr 3. Raportul audierii minorilor în şedinţe închise versus deschise.

Considerăm important să menţionăm că examinarea cazurilor de trafic a copiilor cu implicarea
componentei de exploatare sexuală, audiate în şedinţe publice are potenţialul de a populariza în
comunitate rolul de victimă a copilului, crescând astfel riscul pentru stigmatizarea copilului şi presiunii
din partea comunităţii asupra copilului de a fi implicat pe viitor în activităţi cu caracter sexual, deja la
nivel local.
Pe de altă parte, audierea cazurilor în care un copil traficat şi exploatat sexual este pus în situaţia de a
depăşi bariera psihologică şi de a vorbi în şedinţă publică (cu cât mai multe persoane participă în audiere
cu atât efectul este mai accentuat) forţează psihologicul copilului, în încercarea de a-şi păstra imaginea de
sine pozitivă, de a găsi justificări pentru cele întâmplate. Aceste justificări la rândul său vor forma setul de
convingeri care vor sta la baza potenţialului de a implica alţi semeni în activităţi cu caracter exploatativ,
sau peste ani adultul cu astfel de convingeri poate el/ea însăşi să devină abuzator.
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În final, atât în cazul copiilor victime ale traficului, cât şi ale infracţiunilor sexuale, judecătorii este bine
să ţină cont de obligaţia pe care o au în a asigura dreptul victimelor la intimitate şi respectarea vieţii
private, iar o parte componentă a acestuia este examinarea cauzei în şedinţă secretă.
În conformitate cu dreptul la intimitate, subliniem că este bine ca organele de ordine şi instanţele de
asemenea să se abţină din a publica numele şi adresa persoanelor traficate sau alte date care ar putea duce
uşor la identificarea lor şi, în felul acesta, la punerea în pericol a siguranţei sau a dreptului lor la viaţă
personală.
Dreptul copiilor victime de a nu fi supuşi revictimizării.
Din experienţa de lucru pe cauze penale, în care copiii sunt victimele infracţiunilor de trafic de copii, dar
şi ale infracţiunilor sexuale, pe durata urmăririi penale copii sunt supuşi audierii de la 3 la 4 ori. Audierile
repetate constituie elementul principal prin care sistema juridică retraumatizează copiii cu statut de
victime martori a infracţiunilor cu caracter sexual
Numărul de audieri la care este supus copilul victimă a infracţiunii de trafic de copii, pe durata
examinării cauzei în judecată, este în mediu de 2-3 ori - în primă instanţă şi o dată la examinarea cauzei în ordine de apel.
Audierea victimei la judecătorul de instrucţie, în conformitate cu prevederile art. 109, 110 CPP se
constată că a avut loc doar în 3 cazuri. În restul cauzelor nu s-a pus în discuţie chestiunea cu privire la
necesitatea audierii martorilor, victimei în condiţii speciale, în scopul protecţiei vieţii private şi evitării
influenţei asupra stabilirii adevărului.
Într-o cauză penală, după ce a fost audiată victima la judecătorul de instrucţie, cu respectarea cerinţelor
art. 109 (3) şi 110 al CPP, instanţa de fond admite demersul avocatului apărării de a audia repetat victima
în şedinţa de judecată, adoptând o încheiere nemotivată în acest sens. Încheierea menţionată nu conţinea
motivele de fapt, despre necesitatea audierii suplimentare a victimei în şedinţa de judecată, precum nici
demersul avocatului nu conţinea motivele unei astfel de audieri şi nici întrebările suplimentare la care
urma să răspundă copilul. Instanţa şi-a motivat Încheierea doar menţionând despre dreptul la apărare a
inculpatului.
În altă cauză penală, după ce victima a fost audiată la judecătorul de instrucţie, instanţa de fond la
demersul părţii apărării dispune audierea părţii vătămate în şedinţa de judecată, partea vătămată fiind
audiată de 4 ori în instanţă, deoarece de fiecare dată apăreau întrebări suplimentare din partea
inculpatului.
Chiar dacă în 4 cauze penale, părţile vătămate au fost supuse audierii o singură dată, pe parcursul
examinării cauzei, aceştia au fost nevoiţi să asiste la toate şedinţele de judecată, inclusiv în timpul audierii
inculpatului, fiind supuşi de fiecare dată confruntării directe cu inculpatul.
Numărul de audieri la care este supus copilul victimă a infracţiunilor sexuale pe durata examinării
cauzei în judecată, este în mediu de 1-2 audieri în instanţa de fond şi o dată la examinarea cauzei în
instanţa de apel.
Din 11 dosare penale analizate pe infracţiuni sexuale, nu s-a constatat audierea victimelor/martori în
condiţiile speciale, în scopul evitării revictimizării prin audierea repetată în cadrul examinării cauzei în
judecată.
În concluzie menţionăm că organele de drept, în special procurorii nu aplică prevederile art. 109 (3), ale
art. 110, asigurând în acest mod revictimizarea copiilor victime - martori.
Totodată, judecătorii, în contradicţie cu prevederile normelor legale admit audierea repetată a victimelor,
evitând să dea citirii procesele verbale de audiere, admit audierile repetate în cadrul cercetării
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judecătoreşti. Media audierilor la care sunt supuşi copiii victime – martori a infracţiunilor sexuale/ Trafic
de fiinţe umane este reprezentată mai jos în Graficul №4.
În acest sens, considerăm că noile modificări la codul de procedură penală, despre audierea în condiţii
speciale ale copiilor victime martori, la etapa de urmărire penală, este una binevenită, ceea ce va exclude
necesitatea aducerii copilului în instanţă, excluzând astfel revictimizarea acestuia prin participarea la
proces.
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Graficul nr. 4. Indicatorii medii de audiere a copiilor victime martori a infracţiunilor sexuale/ Trafic de fiinţe
umane, în cadrul UP, în prima instanţă şi în ordine de apel.

În art. 109 alin. (3) al CPP este prevăzut că în scopul reducerii revictimizării martorului, procurorul poate
solicita audierea acestuia de către judecătorul de instrucţie, iar art. 10 alin. (6) al CPP stipulează că în
cazul în care un minor este victimă sau martor se va acţiona pentru respectarea drepturilor şi intereselor
acestuia în orice fază a procesului penal.
Au fost analizate dosarele penale, urmărind numărul de audieri la care a fost supusă victima minoră, la
etapa judiciară, pentru a constata dacă organele de drept au ţinut cont de prevederile art. 109 (3), dar şi de
actele internaţionale la care Moldova este parte.
Audierea părţii vătămate în prezenţa inculpatului în şedinţa de judecată pe cauzele de trafic de
copii (VTC). Din numărul total de cauze analizate în 9 dintre ele, partea vătămată minoră a fost audiată în
prezenţa inculpatului. În 4 din aceste cauze, inculpaţii erau cercetaţi la libertate, iar nici una din victime
nu era asigurată cu măsuri de protecţie. În 5 cauze penale, părţile vătămate au fost audiate în lipsa
inculpatului, prin excluderea acestuia din sala de judecată, în timp ce victima era audiată, însă în toate
cazurile, la întrebările inculpaţilor, partea vătămată a dat răspuns în prezenţa inculpaţilor, fiind
confruntată direct cu acesta.
Doar într-o singură cauză penală, părţile vătămate au fost audiate în camera special amenajată pentru
audierea copiilor victime. Mai jos (Grafic №5) este prezentată grafic situaţia în ceea ce priveşte condiţiile
de audiere a copiilor victime ale traficului.
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Graficul nr. 5. Numărul cazurilor VTC audiate în prezenţa, absenţa inculpatului, în camera special amenajată
pentru audierea copilului precum şi numărul cazurilor în care copiii au răspuns la întrebările inculpaţilor în prezenţa
acestora. Total cazuri incluse în analiză – 15.

Totuşi, constatăm că legea procesual penală nu conţine prevederi clare despre revictimizare, nu există
noţiunea propriu-zisă şi nu sunt enumerate situaţiile care produc revictimizarea cazurilor, astfel că
judecătorilor nu le este clară noţiunea de revictimizare, fapt care favorizează admiterea demersurilor de a
audia repetat victimele copii.
În cauze penale pe viol şi acţiuni sexuale perverse (VASP), în 4 cazuri au fost audiaţi copii în prezenţa
inculpaţilor. În unul din aceste cauze penale, partea vătămată a infracţiunii prevăzută de art. 172 (3) CP, a
fost audiată la Curtea de Apel, având doar vârsta de 4 ani, fiind rugată să povestească despre abuzul
sexual. Agresorul se afla în sala de judecată, în moment ce victima făcea declaraţii. În 7 cauze penale,
copii au fost audiaţi în absenţa inculpaţilor. În 2 din cauze penale, audierea în absenţa inculpatului a avut
loc la demersul avocatului părţilor vătămate. În 5 cauze penale, instanţa de judecată a înlăturat inculpaţii
la demersul procurorului. Mai jos (Grafic №6) este reprezentată statistica audierilor copiilor victime a
infracţiunilor cu caracter sexual pervers în prezenţa versus absenţa inculpaţilor.
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Graficul nr. 6. Numărul cazurilor VASP audiate în prezenţa, absenţa inculpatului. Total cazuri incluse în analiză –
11.
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Sumarizând constatările, se confirmă că există o abordare diferenţiată a cazurilor de trafic a copiilor şi a
copiilor victime a violurilor şi acţiunilor sexuale perverse. Transformând datele brute în procente reiese că
VTC în proporţie de 60% sunt audiate în prezenţa inculpaţilor, iar copiii victime a VASP sunt confruntaţi
cu abuzatorii semnificativ mai rar, în proporţie de 37%. Raportul este invers când vine vorba de
respectarea dreptului copiilor de a nu fi supuşi revictimizării. Judecătorii au dat dovadă de sensibilitate în
proporţie de 63% în cazul copiilor victime a VASP şi doar în cazul a 33% acest drept a fost garantat pe
dosare de trafic de copii.
Dacă este să prezentăm imaginea generală, din perspectiva audierii copiilor victime martori a abuzurilor
şi traficului de copii, situaţia se prezintă în felul următor: 50% dintre copiii victime au fost audiaţi în
prezenţa inculpatului şi 50% au fost audiaţi în absenţa inculpatului (Grafic №7). Majoritatea celor audiaţi
în prezenţa inculpatului sunt copiii victime a traficului.

Graficul nr. 7. Raportul copiilor audiaţi în prezenţa versus absenţa inculpaţilor. Număr total de cauze 26

În acest context amintim că prezenţa abuzatorului în momentul audierii deja este o ancoră pentru
activarea emoţiilor trăite de către copil în situaţiile de abuz/exploatare sexuală. Cu cât circumstanţele
abuzului au fost mai traumatizante cu atât mai intense vor fi trăirile copilului în momentul confruntării cu
abuzatorul şi va fi mai dificil de a reactualiza din memorie detaliile abuzurilor.
Considerăm necesar de a introduce în legea procesual penală noţiunea de revictimizare şi a enumerarea
situaţiile concrete în care aceasta se poate produce.
Conform definiţiilor specialiştilor, revictimizarea este „procesul de readucere a subiectului traumatizant
în conştiinţa victimei astfel reactivând trăirile specifice stării de traumă”.
Revictimizarea are loc atunci când (1) victima este pusă în situaţia de a repovesti în repetate rânduri
despre incidentele abuzive, retrăind stările emoţionale specifice abuzului şi/sau (2) abuzatorul se află în
acelaşi spaţiu, având posibilitatea de a intimida cu privirea victima – aceste circumstanţe au potenţialul de
a declanşa o serie de amintiri traumatice care consolidează rolul de victimă a copilului. Ambele
circumstanţe pot fi percepute de către copil drept situaţii în care securitatea sa fizică şi/sau psihică este
periclitată
În lumina cunoştinţelor despre efectele audierilor repetate asupra acurateţei mărturiilor precum şi valoarea
retraumatizării pentru interesul suprem al copilului, se pune întrebarea utilităţii (valorii adăugate)
prezenţei minorilor pe întreaga durata a desfăşurării procesului judiciar, precum şi audierea acestora în
repetate rânduri la solicitarea apărării.
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Dreptul la informare.
Ca rezultat al analizei dosarelor penale pe trafic de copii, s-a constatat că în 6 cauze penale, instanţa nu a
explicat părţii vătămate dreptul de a solicita examinarea cauzei penale în absenţa sa, drepturile şi
interesele acesteia fiind reprezentate de către reprezentantul legal, precum şi de către procuror.
Într-o cauză penală din cele menţionate, instanţa a respins cererea părţii vătămate, înaintată prin
intermediul reprezentantului legal, de a permite părţii vătămate să nu asiste la toate şedinţele de judecată.
Drept consecinţă a obligării părţii vătămate de a asista la toate şedinţele de judecată, partea vătămată
minoră a fost nevoită să apară în faţa instanţei, dar şi a celorlalte părţi pe dosar, pe toată durata
examinării, durată care cuprinde de la 2 la 3 ani.
În majoritatea cazurilor motivul examinării îndelungate a cauzei în instanţa de judecată, a tergiversării
cauzei penale l-a constituit neprezentarea părţii vătămate minore la şedinţa de judecată. În 2 din aceste
cauze penale, instanţa de judecată a petrecut şedinţa de judecată, audiind martorii, în lipsa părţii vătămate,
chiar dacă nu a existat cererea părţii vătămate şi a reprezentantului legal al acesteia de a petrece şedinţa de
judecată în lipsa sa.
În 9 cauze penale, părţilor vătămate li s-a explicat dreptul de a participa la şedinţele de judecată şi de a
solicita examinarea în absenţa lor, drept de care părţile vătămate în toate aceste cazuri au făcut uz.
Din cele 11 cauze penale de abuz sexual, în 7 cauze penale, partea vătămată a fost nevoită să se prezinte
şi să asiste la toate şedinţele de judecată, inclusiv la etapa de audiere a inculpatului, aflându-se în aceiaşi
sală cu acesta, fiind posibil contactul vizual direct dintre victimă şi abuzator. Vârsta părţilor vătămate pe
cauzele penale de viol şi acţiuni violente cu caracter pervers în cauzele penale analizate este cuprinsă între
vârsta de 6 ani până la 14 ani. Victimele de vârstă şcolară au fost nevoite să lipsească de la ore, fiind
nevoiţi să se prezinte la toate şedinţele de judecată, chiar şi atunci când şedinţele erau amânate din cauza
neprezentării participanţilor la proces.
În concluzie, judecătorii ar fi bine să aibă un rol mai activ în a informa victimele şi reprezentanţii legali
despre drepturile procesuale de care se bucură. Ceea ce ţine de dreptul victimei de a asista la şedinţele de
judecată, ar trebui de atras atenţia judecătorilor că acesta este un drept procesual al victimei şi nu o
obligaţie. Impunând victima să asiste la fiecare şedinţă de judecată, judecătorul indirect contribuie la
intensificarea traumei victimei şi la tergiversarea etapei de reabilitare a victimei.
Prin simpla plasare repetată a copiilor victimă a infracţiunilor cu caracter sexual în acelaşi spaţiu cu
infractorul copilul este pus în situaţia de a repeta rolul de victimă. Durata de 2-3 ani de examinare a
cauzei menţine atât rolul de victimă cât şi amintirile cu care copilul trebuie să trăiască, amintiri care au
valoare traumatizantă pentru personalitatea în devenire. Pe termen lung s-ar putea să se producă
desensibilizarea, altfel spus copilul să nu mai retrăiască aceleaşi emoţii, însă această desensibilizare are
loc cu preţul normalizării rolului de victimă.
Dreptul la asistenţă.
Asistarea pe durata procesului de către psiholog/pedagog, reprezentant legal, persoană de încredere şi
avocat:în 9 cauze penale de trafic de copii, părţile vătămate au fost asistate pe toată durata procesului de
către psiholog, reprezentant legal şi de către avocat. În 1 cauză penală, psihologul a fost prezent doar la
şedinţa în care s-a audiat partea vătămată minoră, la celelalte şedinţe chiar dacă victima era prezentă,
răspundea la întrebările suplimentare ale participanţilor la proces, psihologul nu a fost prezent. În 4 cauze
penale, partea vătămată nu a fost asistată nici de către psiholog, nici nu a beneficiat de asistenţa juridică
calificată din partea unui avocat. În 1 cauză penală, din motivul că la momentul examinării cauzei,
victima a atins majoratul, instanţa nu a chemat psihologul să asiste la şedinţele de judecată. În 1 din cele 4
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cauze penale, în care copilul a fost audiat în instanţă în absenţa psihologului, acesta a schimbat
declaraţiile în şedinţa de judecată.
Cifrele menţionate mai sus, care vizează participarea copiilor la şedinţele de judecată, sunt audierile
repetate, un indicator al eficienţei/ineficienţei sistemului în raport cu interesul suprem al copilului. La fel
aceste date relevă necesitatea specificărilor clare în ceea ce privinţa atribuţiilor psihologului. În definirea
rolului psihologului este bine de ţinut cont de faptul că o dată audiat în condiţiile prevăzute de art. 1101 va
dispare necesitate implicărilor repetate a specialistului psiholog, astfel sistemul juridic economisind la
capitolul resurse umane asociate procesului de judecare a cauzei.
În cazurile de abuz sexual asupra minorilor, în toate 11 cauze penale examinate, psihologul sau după caz
pedagogul era prezent, nu doar la audierea copilului, dar a asistat pe toată durata procesului. În 1 cauză
penală din cele 11, psihologul era unul şi acelaşi, atât pentru agresor, care era şi el minor, cât şi pentru
copilul abuzat.
În majoritatea cazurilor, s-a observat, atât la cauzele penale de trafic de copii, cât şi la cauzele privind
infracţiunile sexuale, psihologul prezent la şedinţele de judecată are un rol pasiv, fără a se implica în a
reformula întrebările sau fără a obiecta faţă de întrebările acuzatoare, formulate de către participanţii la
proces. Astfel, într-un caz de trafic de copii, în care partea vătămată de 17 ani a fost implicată în prestarea
serviciilor sexuale, instanţa a adresat întrebarea părţii vătămate: ”de ce te-ai dus să te prostituezi?”. Faţă
de astfel de întrebare, vădit acuzatoare, psihologul nu avut nici o obiecţie şi nu a solicitat reformularea ei,
în aşa fel ca întrebarea să nu sune acuzator la adresa victimei.
Dreptul la despăgubire.
În general se constată aplicarea corectă de către instanţele de judecată, a normelor dreptului material şi
încadrarea juridică corectă ale acţiunilor inculpaţilor învinuiţi de comiterea infracţiunilor de trafic de
copii. Sentinţele de condamnare, în mare parte se datorează şi respectării drepturilor procesuale ale
victimelor minore, cât şi abordării corecte ale acestora.
Statistica ne demonstrează că din 15 cauze penale, în 2 cauze penale, au fost emise Sentinţe de achitare.
Motivul achitării inculpaţilor au constituit schimbarea declaraţiilor părţilor vătămate. Părţile vătămate au
schimbat declaraţiile, ca rezultat al mai multor factori: (a) audierile multiple/ repetate, (b) audierea în
şedinţa de judecată în prezenţa inculpaţilor, (c) audierea părţilor vătămate în lipsa psihologului sau a unei
persoane de încredere care să îi asiste pe durata procesului de judecată.
În 6 cauze penale, în care părţile vătămate au fost asistate de către avocaţi au fost înaintate acţiuni civile,
instanţa emiţând sentinţă de condamnare prin care a admis parţial acţiunile civile. În 9 cauze penale,
părţile vătămate nu au înaintat acţiuni civile, prin intermediul reprezentanţilor legali şi nici procurorul nu
a înaintat acţiune civilă, din numele părţii vătămate minore.
În niciun caz analizat, instanţa nu a explicat părţii vătămate şi reprezentantului acestuia dreptul de a
înainta acţiune civilă şi a cere despăgubiri morale şi materiale.
Din cele 11 cauze penale pe infracţiuni sexuale analizate, în 10 cauze penale instanţa a emis Sentinţe de
condamnare în temeiul articolelor pentru care au fost puşi sub acuzaţie inculpaţii şi doar în 1 cauză
penală, instanţa de fond a condamnat inculpatul în baza art. 172 alin.(3) Cp, iar Curtea de Apel a
recalificat acţiunile inculpatului în baza art. 175 Cp şi îl condamnă la 3 ani cu suspendarea executării
pedepsei.
În 10 cauze penale nu a fost înaintată acţiune civilă din partea reprezentanţilor legali sau a procurorului.
În 1 cauză penală din aceste 10, instanţa a întrebat partea vătămată dacă nu are pretenţii de ordin moral
faţă de inculpat, în celelalte cazuri nu i s-a explicat copilului dreptul de cere să fie despăgubit.
În 1 cauză penală a fost înaintată acţiunea civilă, dar instanţa a lăsat fără soluţionare acţiunea civilă.
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Dreptul de a fi protejat ca martor
Din 15 cauze penale de trafic de copii, în doar un singur caz instanţa a emis Încheiere prin care a ordonat
procurorului să aplice măsuri de protecţie părţii vătămate. În 5 cauze penale, inculpaţii erau cercetaţi la
libertate, existând temeiuri obiective de a considera că aceştia prezintă pericol real pentru viaţa sau
influenţarea victimelor traficului. În 3 din aceste 5 cauze, copii şi-au schimbat declaraţiile în instanţă, în 2
cauze penale din cauza că victimele şi-au schimbat declaraţiile, au fost pronunţate Sentinţe de achitare.
Astfel, din cauză că nu s-a asigurat integritatea fizică dar şi psihică a victimelor, traficanţii au scăpat de
răspunderea penală.
În nici o cauză penală pe infracţiuni sexuale nu s-au întreprins măsuri de a aplica măsuri de protecţie
victimelor, chiar dacă în 1 cauză penală agresorul era tatăl vitreg, care nu se afla în stare de arest
preventiv. În 2 cauze penale, victimele au schimbat declaraţiile în instanţă. În o cauză penală, inculpaţii
au fost achitaţi din cauza schimbării declaraţiilor. Constatăm că încălcarea unui drept fundamental al
victimei atrage consecinţe grave, în situaţia descrisă – impunitatea persoanelor care comit infracţiuni.
Iată de ce, este important ca înainte, în timpul şi după încheierea procedurii penale, să se ia toate măsurile
necesare şi posibile pentru a apăra victima de intimidare, de ameninţarea cu represalii sau de represalii din
partea făptaşului sau a făptaşilor. Dacă se impune, aceeaşi protecţie aceasta trebuie acordată familiei şi
prietenilor victimei.
Aducerea forţată a părţii vătămate în instanţa de judecată.
În 4 cauze penale de trafic de copii se dispune prin Încheiere aducerea forţată a părţii vătămate la şedinţa
de judecată. În 2 cauze penale la etapa examinării cauzei în fond se emite Încheiere despre aducerea
forţată, în 2 cauze penale la examinarea cauzei în apel. Astfel de Încheieri sunt emise, chiar dacă unul din
drepturile procesuale ale victimelor infracţiunii de trafic de copii, este dreptul de a refuza să se prezinte în
instanţă.
În cadrul examinării dosarelor de abuz sexual nu au fost emise încheieri de aducere forţată a victimelor.
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Concluzii
Dacă este să ne referim la respectarea drepturilor copiilor victime /martori pe durata examinării cauzei în
instanţa de judecată, constatăm unele lacune în implementarea în practică ale acestora, dar şi lacune în
legislaţia naţională. Înlăturarea acestor lacune ar contribui esenţial la realizarea eficientă a drepturilor
copiilor – victime, în practică.
Deşi, în momentul de faţă, legea naţională, în special Legea 241/20053, conţine prevederi ample
referitoare la drepturile victimelor, mai există încă dificultăţi. Printre acestea se numără (1) lipsa
avocatului desemnat din oficiu şi a psihologului, (2) lipsa de încredere a victimelor în justiţia penală, (3)
mentalitatea larg răspândită în ceea ce priveşte responsabilitatea personală a copiilor pentru faptul că sunt
implicaţi în trafic (în special dacă este vorba de implicarea copiilor în prostituţie, cu vârsta de 16 – 17
ani), (4) nevoia de o mai bună gestionare a dosarului şi de comunicare între toate părţile implicate, de mai
mult respect şi înţelegere între diversele organe de ordine şi autorităţi judiciare, (5) lipsa unor instalaţii
tehnice corespunzătoare audierii copiilor în spaţii prietenoase, (6) necesitatea de a interoga victimele în
mod repetat, (7) durata procesului penal şi nevoia de a asigura condiţii ca toate procesele de trafic de copii
să se desfăşoare cu uşile închise.
Constatăm că judecătorii care examinează cauzele penale cu privire la infracţiunile de trafic de copii şi
infracţiuni sexuale este bine să ia în considerare examinarea acestor cauze în şedinţe închise.
Profesioniştii care lucrează cu aceste tipuri de cauze, care posedă informaţii cu privire la datele personale
ale victimelor, este bine să fie conştienţi de obligaţia care o au cu privire la păstrarea confidenţialităţii
datelor despre viaţa privată a victimelor, pentru a nu admite prejudicierea şi încălcarea vieţii private a
persoanei.
De asemenea, justiţiabilii trebuie să ţină cont de faptul că copii victime ale infracţiunilor de trafic de copii
şi infracţiuni sexuale sunt copii care fac faţă consecinţelor unor experienţe traumatizante, iar procesul
penal prin demersul său, în formatul actual, supune copiii victime retraumatizării. Pentru diminuarea
impactului traumatizant pe care procesul penal îl poate avea asupra bunăstării victimelor recomandăm
instruirea judecătorilor, procurorilor cu privire la modalităţile de audiere a copiilor victime/martori,
impactul mărturiilor multiple asupra acurateţei audierii precum şi bunăstării victimei - martor,
confruntării cu abuzatorii în sălile de judecată, dar şi pentru a nu admite lezarea demnităţii copiilor prin
formularea întrebărilor acuzatoare la adresa lor.
Copilul victimă, care a fost de acord să fie cooperant cu organele de drept, contribuind în acest fel,
realizării de către organele statului ale rolului de combatere a infracţionalităţii, trebuie să aibă încredere în
eficienţa sistemului de justiţie. Aceasta se poate realiza prin asigurarea copilului cu o justiţie prietenoasă
şi suportivă lui şi nu vice-versa, o justiţie care îi va acutiza trauma prezentă ca rezultat al procedurilor.
Judecătorii, procurorii şi poliţiştii pot avea un rol însemnat pentru victimă. Sprijinul lor încurajează
victima, ceea ce duce la o mai bună urmărire penală a infractorilor. O victimă informată, căreia i s-au
asigurat toate drepturile va fi mai cooperantă şi va avea încredere în justiţie. Iar încrederea în justiţie este
un factor determinant al unui stat de drept.
Cu referire la dreptul copiilor victime la despăgubiri, considerăm că realizarea acestui drept este
irealizabil în situaţia în care copilul victimă nu are asigurat dreptul la asistenţa gratuită din partea unui
avocat calificat. În acest sens, considerăm necesar a instrui avocaţi în asistenţa copiilor victime ale
infracţiunilor de trafic de copii. O altă problemă, care a fost evidenţiată este lipsa fondului de stat pentru
despăgubirea victimelor, adică alocarea în bugetul de stat a mijloacelor băneşti pentru despăgubirea
victimelor.
Sistemul de protecţie ale victimelor martori este necesar de revizuit. Din practica de lucru pe aceste tipuri
de dosare, aplicarea în practică ale măsurilor de protecţie este greu de realizat, deoarece sunt impuse
3 Legea privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, nr. 241 din 20.10.2005, M.O. 164-167.
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condiţii stricte, cum ar fi: dovada existenţei pericolului eminent şi real pentru victimă. Aceste condiţii este
dificil de realizat în circumstanţele când în cazul copiilor victime ale acestor infracţiuni, de obicei este
vorba de pericol de intimidare şi ameninţare, nu aplicarea forţei fizice. În asemenea cazuri, însă trebuie de
atras atenţia judecătorilor şi procurorilor că victimele urmează a fi audiate în condiţii speciale, excluzând
posibilitatea ca infractorul să se întâlnească cu victima, pentru a nu admite intimidarea copilului.
Considerăm că în condiţiile când victima este audiată în condiţiile speciale dispare necesitatea apariţiei
repetate a acesteia în instanţa de judecată, pentru a face repetat declaraţii.
În rezultatul cercetării, am constatat necesitatea modificării legislaţiei procesual penale în vederea
stabilirii drepturilor şi obligaţiilor psihologului care asistă copilul la audierea acestuia. Urmează de
determinat rolul psihologului, pentru a-i oferi posibilitatea ocupării unei poziţii active în proces şi nu un
simplu observator în timpul acţiunii de audiere a copilului victimă/martor.
De asemenea, considerăm necesar în a prevedea în lege situaţiile care duc la revictimizarea copiilor
victime.
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Recomandări
În scopul asigurării respectării angajamentelor internaţionale privind respectarea drepturilor copiilor
victime, se formulează următoarele concluzii şi propuneri:
1) judecarea cauzelor penale privind infracţiunea de trafic de copii să se efectueze de către completul
specializat pentru minori şi familie. Interesului superior al copilului şi familiei trebuie să i se subordoneze
orice activitate reglementată de normele în domeniul respectării şi promovării drepturilor omului;
2) la judecarea unor astfel de cauze penale, să fie desemnate pentru participare în calitate de procuror
şi avocat persoane calificate, cu un stagiu profesional nu mai mic de 5 ani. în condiţiile guvernării
principiului contradictorialităţii în procesul penal, aceste persoane, care reprezintă partea acuzării şi
partea apărării, trebuie să-şi exercite atribuţiile în mod competent şi onest, având un rol activ la
soluţionarea cauzei, în vederea aflării adevărului şi respectării dispoziţiilor legale;
3) la judecarea cauzelor penale respective, victimei să i se ofere, în mod obligatoriu, asistenţă juridică
garantată de stat, pentru ca ea să aibă posibilitate reală să-şi exercite drepturile în cadrul procesului penal
şi să-şi susţină eficient cererile şi pretenţiile civile faţă de inculpat;
4) la judecarea acestei categorii de cauze penale, să se apeleze mai frecvent, pentru a fi audiate în
cadrul procesului penal, la persoane care nu au interes direct în soluţionarea cauzei, respectiv: experţi,
psihologi, consilieri de reintegrare socială, în vederea evaluării psihosociale a inculpaţilor, precum şi
determinării impactului psihologic al infracţiunii asupra victimei.
Totodată, urmează să se ia în consideraţie că victimelor minore le sunt caracteristice sugestibilitatea şi
emotivitatea, care îi face să se simtă inconfortabil în ambianţa sălilor de judecată, astfel încât prezenţa
persoanelor menţionate, în special a consilierilor, le conferă un sentiment de siguranţă, ceea ce
favorizează cooperarea şi comunicarea mai facilă cu organele judiciare. Susţinerea psihologică este
deosebit de importantă pentru victimă, având în vedere că ea deţine informaţii utile, necesare stabilirii
situaţiei de fapt şi identificării reţelei de traficanţi;
5) la judecarea unor asemenea cauze penale, şedinţele de judecată să fie închise. Această derogare de
la principiul publicităţii este dictată de faptul că, în cazul infracţiunilor respective, publicitatea ar putea
dăuna intereselor victimelor, moralei sau vieţii intime a acestora, prin relevarea unor aspecte, asupra
cărora legiuitorul le conferă latitudinea de a hotărî dacă doresc sau nu, să le facă publice.
Astfel, atunci când victima prezintă probe referitoare la experienţe ruşinoase sau traumatizante, cum ar fi
violul, abuzul sexual şi exploatarea sexuală, publicul trebuie să fie exclus de la şedinţa instanţei. În pofida
dreptului inculpatului la apărare, întrebările care nu se referă la elementele infracţiunii, care în mod clar
sunt îndreptate spre a insulta şi umili victima nu este bine să se admită.
În acelaşi timp, se va ţine cont că, în şedinţă publică, victimele se confruntă cu stări emotive deosebit de
puternice, generate de asistarea altor persoane în şedinţa de judecată, care pot afecta fidelitatea relatărilor
lor;
6) la judecarea acestei categorii de cauze penale, se impune, în esenţă, instituirea unor reguli
procedurale specifice cercetării martorilor, victimelor traficului de copii, care vizează protejarea
intimităţii şi identităţii lor, prin oferirea confidenţialităţii pe parcursul procesului penal, în scopul oferirii
posibilităţii de a da declaraţii obiective;
7) la judecarea cauzelor penale respective, este obligatoriu de a examina chestiunea privind aplicarea
măsurii de protecţie. Instanţa de judecată urmează să constate dacă există temeiuri suficiente de a
considera că partea vătămată, victima, martorul sau alte persoane participante la proces, precum şi
membrii familiei acestora ori rudele apropiate, pot fi sau sunt ameninţate cu moartea, cu aplicarea
violenţei, cu deteriorarea sau distrugerea bunurilor ori cu alte acte ilegale. Dacă se constată asemenea
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temeiuri, instanţa este obligată să ia măsurile prevăzute de legislaţie, pentru ocrotirea vieţii, sănătăţii,
onoarei, demnităţii şi bunurilor acestor persoane, precum şi pentru identificarea vinovaţilor şi tragerea lor
la răspundere.
8) Se recomandă adoptarea unor măsuri pentru încurajarea şi asistarea victimelor, pentru ca acestea
să denunţe faptele la care au fost supuse şi să intervină ca victime/martori. Trebuie acţionat astfel încât
sistemul de justiţie penală să reacţioneze prin punerea în aplicare a unui „tratament echitabil” faţă de
victime.
9) Modificării legislaţiei procesual penale în vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor psihologului
care asistă copilul la audiere.
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