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INTRODUCERE

Introducere

Nu este răspunsul cel care luminează, ci întrebarea.
Eugen Ionescu
Investigarea şi condamnarea cazurilor ce implică exploatarea sexuală
a copiilor şi tinerilor poate înainta probleme complexe organelor de
drept. În primul rând, aceste cazuri de multe ori solicită investigare
coordonată şi pro-activă. În al doilea rând, cazurile uneori implică
victime, care la rândul lor sunt abuzatori/infractori. În al treilea rând,
ele deseori întrec hotarele unui singur sat, oraş sau stat, astfel solicitând
implicarea coordonată a autorităţilor locale, statale şi internaţionale.
Exploatarea sexuală comercială a copilului (ESCC) a fost definită în mai
multe feluri, dar în interesul prezentului Îndrumar prin acest termen
se subînţelege folosirea copilului, în vârstă până la 18 ani, în scopuri
sexuale de către o persoană adultă în una sau mai multe forme:
- Imagini de reflectă abuz al copiilor (pornografie infantilă) şi
utilizarea tehnologiilor informaţionale;
- Implicarea copiilor în prostituţie;
- trafic de copii în scopul exploatării sexuale;
- turism sexual în scopul abuzării sexuale a copilului.

Majoritatea copiilor, victime ale exploatării sexuale comerciale (ESC),
sunt minori traumatizaţi în urma numeroaselor incidente de abuz, în
familie sau în afara acesteia. Drept consecinţă a experienţelor trăite,
aceşti copii deseori suferă de dereglări somatice sau emoţionale.
Este important să înţelegem nevoile lor şi să răspundem operativ
şi adecvat, încercând nu doar să colectăm informaţie cu privire la
acţiunile criminale, ci şi să protejăm copiii de abuzuri ulterioare şi de
victimizarea repetată a acestora.
Toţi specialiştii implicaţi în domeniul audierii copiilor trebuie să acorde
atenţie deosebită intereselor majore ale copilului, să se conformeze
Orientărilor UNICEF privind protecţia drepturilor copiilor, victime ale
traficului de persoane, (2003) şi Ghidului de referinţă privind protecţia
drepturilor copiilor, victime ale traficului de persoane din Europa,
(2006), precum şi principiilor de protecţie a drepturilor omului,
stipulate în Convenţia ONU din 1989 privind drepturile copilului.
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Atunci, când urmează să discutăm cu un copil, victimă a ESC, trebuie
să ţinem cont de faptul că aceasta poate fi prima convorbire pe care
el o are şi e pentru prima dată când este ascultat. Anume prima
convorbire poate fi şansa noastră de a stabili o relaţie de încredere,
de a auzi experienţa copilului şi de a începe lucrul asupra traumei
acestuia. Astfel, în interesul superior al copilului, procedura de
audiere este şi ea parte integrală a procesului de reabilitare. Rolul
nostru e să fim sensibili, răbdători, să dăm dovadă de profesionalism,
de empatie în timpul discuţiilor purtate cu copilul, ajustându-ne la
limbajul şi tempoul lui.

Din anul 2005, colaboratorii Centrului Internaţional „La Strada”
oferă servicii de mediere între copiii, victime-martori, şi organele de
drept în dosarele intentate pe trafic de persoane/exploatare sexuală
a copiilor. Activitatea practică de mediere a comunicării între poliţist
şi copilul-victimă demonstrează că procesul de urmărire penală este
unul îndelungat, imprevizibil şi traumatizant atât pentru copil, cât şi
pentru rudele acestuia.
Întrucât în majoritatea cazurilor procesul de investigare este
bazat pe mărturiile copilului, acurateţea colectării şi înregistrării
acestora este de o mare importanţ ă. Prezentul Îndrumar descrie
o bună practică de audiere a copiilor, victime-martori ai ESC, şi
are drept scop să ajute specialiştii care desfăşoară audierea, în
special, reprezentanţii organelor de drept, la obţinerea mărturiilor
în procesul de investigare şi urmărire penală. Îndrumarul include
descrierea etapelor audierii copiilor, criterii care stau la baza deciziei
de a conduce sau nu audierea copilului, recomandări pentru formatul
în care se desfăşoară audierea şi este destinat tuturor grupurilor
profesionale, implicate în procesul de audiere a copilului, victimămartor: poliţişti, procurori, psihologi ş. a. Elaborarea Îndrumarului
are la bază experienţa acumulată de colaboratorii Centrului
Internaţional „La Strada” şi întruneşte practicile internaţionale şi
naţionale în domeniul organizării audierii copiilor, victime-martori
ale exploatării comerciale a copiilor.
Capitolul I cuprinde informaţii despre fenomenul exploatare sexuală
comercială a copiilor (ESCC) şi este axat în special pe traficul de

Introducere

copii, imagini ce reflectă abuz al copiilor (pornografia infantilă),
implicarea copiilor în prostituţie şi turism sexual.

Capitolul II oferă o descriere şi comentariul actelor normative
naţionale, precum şi a celor internaţionale, ratificate de Republica
Moldova, şi care ţin de fenomenul ESCC şi procedura de desfăşurare
a audierii copiilor, victime-martori. Informaţia este prezentată de o
manieră ce înlesneşte orientarea tuturor specialiştilor implicaţi în
procesul de audiere a copilului.
Capitolul III include informaţii referitoare la dezvoltarea copiilor şi
manifestările traumei la copii, victime ale ESC. Cunoştinţele despre
particularităţile de vârstă şi specificul traumei raportat la vârstă sunt
vital necesare în edificarea relaţiilor cu copilul‚ formularea corectă a
întrebărilor şi desfăşurarea nemijlocită a audierii.

Capitolul IV conţine sfaturi şi instrumente de ghidare pentru
organizarea şi desfăşurarea audierii copilului. Acest capitol oferă
cunoştinţele de bază necesare pentru desfăşurarea audierii într-o
formă prevăzută de legislaţia în vigoare, cerinţele faţă de înregistrările
video a audierilor şi recomandări pentru conducerea acestora, inclusiv
stilul, varietatea şi viteza adresării întrebărilor.

Autorii, subscriind acestui Îndrumar, împărtăşesc şi promovează
devotamentul următoarelor 3 principii fundamentale în investigarea
cazurilor de ESCC:
1. Organele de justiţie trebuie să iasă în afara jurisdicţiei formale.
Unind eforturile în afara hotarelor departamentale şi geografice este
posibilă consolidarea resurselor spre un scop comun: identificarea,
reţinerea şi pedepsirea adulţilor care abuzează copii şi tineri.
Pentru a-şi îndeplini lucrul într-o manieră înalt profesionistă,
jurisdicţia formală şi mmentele tehnice trebuie să reprezinte doar
un obstacol secundar.
2. Organele de justiţie şi prestatorii de servicii pentru victime trebuie
să recunoască şi să acţioneze pornind de la nevoile copiilor, victime
ale ESC. Aceşti copii sunt subiecţii consecinţelor unor traume de
scurtă şi lungă durată, ce pot pune în pericol sănătatea lor psihică
şi fizică şi-i pot împiedica să coopereze cu organele de drept în
procesul de investigare.
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3. Intervenţia eficientă solicită identificarea pro-activă a suspecţilor
şi a copiilor vulnerabili. Justiţia şi prestatorii de servicii trebuie
să fie conştienţi de circumstanţele în care pot fi exploataţi sexual
copiii şi să monitorizeze aceste situaţii.

EXPLOATAREA SEXUALĂ
COMERCIALĂ A COPIILOR

CAPITOLUL I
EXPLOATAREA SEXUALĂ
COMERCIALĂ A COPIILOR.
DEFINIŢII
LATENŢA FENOMENULUI
SUMAR
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1. EXPLOATAREA SEXUALĂ COMERCIALĂ A COPIILOR. DEFINIŢII
Conform articolului 1 al Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, copil
este orice persoană care nu a atins vârsta de 18 ani, dacă legislaţia naţională
nu prevede o vârstă mai mică de identificare a atingerii majoratului.
Înainte de a veni cu unele definiţii este important să elucidăm în ce constă
vârsta consimţământului.

Vârsta, la care o persoană este considerată aptă să accepte relaţiile sexuale cu o
altă persoană (în continuare vârsta consimţământului) este stabilită prin lege.
Această vârstă este diferită în diferite ţări şi poate varia chiar şi în limitele unei
singure ţări. După cum decurge din prevederea Codului familiei al Republicii
Moldova, vârsta matrimonială minimă este de 18 ani, iar în caz de necesitate
ea poate fi redusă cu doi ani. Codul penal al Republicii Moldova incriminează
raportul sexual cu minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani. De unde am
putea deduce că minorul de la 16 ani este apt să-şi exprime consimţământul
la un raport sexual. În acelaşi timp, potrivit prevederii art. 206 al aceluiaşi Cod
penal, cu referinţă la traficul de copii, acţiunea criminală de exploatare sexuală
cu implicarea copiilor va fi calificată ca trafic de copii, şi nu ca proxenetism.
Iar copil, potrivit Legii privind drepturile copilului, este orice persoană până
la împlinirea vârstei de 18 ani. Aşadar, în legislaţia Republicii Moldova există
o neconcordanţă în ceea ce priveşte vârsta la care minorul îşi poate exprima
consimţământul la întreţinerea relaţiilor sexuale. Deci, pe de o parte, nu va
fi incriminat şi pedepsit raportul sexual cu o persoană care a împlinit deja
16 ani, iar pe de altă parte, orice acţiune de exploatare sexuală cu implicarea
copilului va fi calificată ca trafic de copii, şi nu ca proxenetism.
Vârsta consimţământului poate fi de asemenea diferită în funcţie de principiul
abordării în bază de gen. Ea poate fi mai mare pentru bărbaţi decât pentru
femei, în special în ţările unde legislaţia nu prevede egalitatea în drepturi
pentru bărbaţi şi femei. Din alt punct de vedere, multe legi pentru protecţia
copiilor de exploatarea sexuală comercială din unele ţări prevăd doar situaţiile
de exploatare a fetelor, în timp ce exploatarea băieţilor rămâne a fi în afara
actului legal.

Nici la nivel internaţional nu există o opinie unică privind vârstă care ar fi una
acceptabilă pentru ca persoana să fie recunoscută ca fiind aptă să-şi exprime
acordul de a întreţine un raportul sexual (la momentul dat vârsta variază de la
12 la 18 ani). În acelaşi timp, stabilirea unei vârste de consimţământ timpurii
sporeşte vulnerabilitatea copiilor la exploatarea sexuală comercială. În ţările
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unde vârsta consimţământului este mică, copiii care au atins această vârstă
sunt deosebit de vulnerabili în faţa violenţei şi exploatării, în special dacă în
legislaţie nu este stipulată nici noţiunea de exploatare a copiilor în prostituţie
şi pornografie, şi nici pedeapsa pentru această infracţiune. Dar indiferent de
inadvertenţele legislaţiei, un lucru este totuşi cert: copiii niciodată nu pot da
benevol acordul de a fi abuzaţi sau exploataţi.
Ce diferenţă este între abuzul sexual faţă de copil şi exploatarea sexuală
a copiilor
Abuzul sexual faţă de copii şi exploatarea sexuală comercială a copiilor
includ manipularea poziţiei de vulnerabilitate a copilului, utilizând copilul în
calitate de obiect sexual. Abuzul sexual asupra copilului poate fi definit ca un
contact între un copil şi alt copil sau o persoană mai în vârstă (necunoscut,
frate, soră, părinte), în care copilul este folosit ca obiect pentru satisfacerea
poftelor sexuale ale abuzatorului. Astfel de acţiuni au loc prin utilizarea forţei,
ameninţării, mituirii, presiunii sau diverselor trucuri.

Comportamentul abuziv cu caracter sexual nu întotdeauna include
contactul fizic între copil şi abuzator. Comportamentul abuziv presupune şi
exhibiţionismul sau voaierism, când maturul, de exemplu, urmăreşte cum
copilul se dezbracă sau induce/impune copii să întreţină relaţii sexuale unii
cu alţii, el privind şi înregistrând video actul lor erotic.

În cazul exploatării sexuale comerciale a copilului, acesta din urmă apare nu
numai ca obiect sexual, dar şi ca obiect de vânzare, aspect foarte important
de care urmează să ţinem cont în cazul intervenţiilor. Exploatarea sexuală
comercială a copiilor este folosirea/implicarea copilului în acţiuni cu caracter
sexual cu scopul de a obţine un profit, adică în schimbul unei sume de bani, a unor
obiecte sau achitării în natură, oferite acestora sau persoanei intermediare,
care obţine profit din exploatarea sexuală a copiilor. Exploatarea sexuală
comercială este o infracţiune gravă, dar şi o gravă încălcare a drepturilor
copilului. Elementul cheie a acestei încălcări este faptul că infracţiunea
reprezintă o relaţie comercială, care aduce un profit ilicit unei sau mai multor
persoane. Anume venitul financiar/profitul este acel element, care deosebeşte
ESCC de abuzul sexual. Dar în ambele cazuri este prezent elementul comun:
violenţa.
Este important de menţionat că „tranzacţiile” achitate în natură, trebuie
de asemenea percepute ca ESCC. Deseori acestea sunt vizualizate ca fiind
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efectuate cu acordul copilului, prin urmare el ar fi exploatat sexual în schimbul
unei „protecţii”, a unui loc de dormit, a posibilităţii de a obţine note bune la
şcoală. Însă chiar şi în cazul când copilul „dă acordul” la o astfel de „tranzacţie”,
acordul lui este totuşi o consecinţă a manipulării din partea adultului, care
face abuz de situaţie prin statutul şi puterea sa.

Exploatarea sexuală comercială a copiilor se consideră un act criminal, care
umileşte copiii şi prezintă un pericol pentru integritatea fizică şi psihosocială a lor. Acest lucru a servit drept imbold pentru participanţii la Primul
Congres Mondial împotriva exploatării sexuale a copiilor în scop comercial
(1996, Stockholm), reprezentând guvernele a 122 de ţări, s-au angajat
într-un parteneriat global împotriva acestui flagel. Congresul Mondial a
adoptat Declaraţia şi Planul de Acţiune pentru a susţine protecţia copiilor şi
implementarea Convenţiei ONU privind drepturile copilului (CDC) şi a altor
instrumente relevante în acţiunea de diminuare/stopare a exploatării sexuale
comerciale a copiilor în întreaga lume. Articolul 34 al Convenţiei obligă Statele
părţi să protejeze copilul contra oricărei forme de exploatare sexuală şi de
violenţa sexuală, inclusiv incitarea sau constrângerea copiilor de a se deda la
activităţi sexuale ilegale, exploatarea copiilor în scopul prostituţiei sau altor
practici sexuale ilegale, exploatarea copiilor în scopul producţiei de spectacole
sau de materiale cu caracter pornografic. Articolul 35 prevede că Statele părţi
vor lua toate măsurile necesare, pe plan naţional, bilateral şi multilateral,
pentru a preveni răpirea, vânzarea şi traficul de copii în orice scop şi sub
orice formă. Declaraţia şi Planul de Acţiune privind combaterea exploatării
sexuale a copiilor, adoptate la Congres, sunt instrumentele de bază în care este
stipulată noţiunea de exploatare sexuală comercială a copiilor (ESCC) ca fiind
o încălcare gravă a drepturilor copilului. ESCC include în sine abuzul sexual sau
exploatarea de către matur a copilului în schimbul de bani sau natură, de către
un alt copil sau o altă persoană. Copilul este tratat ca obiect sexual şi obiect de
vânzare.
Formele primare ale ESCC, care deseori se interpătrund, sunt:
• implicarea copiilor în prostituţie;
• pornografia infantilă/imagini ce reflectă abuz al copiilor;
• traficul de copii în scopul exploatării sexuale.
• Alte forme ale ESC includ:
• turismul sexual şi
• (în unele cazuri) căsătoriile timpurii.

Este important de menţionat că exploatării sexuale comerciale sunt supuse
nu numai fetele, dar şi băieţii.
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Implicarea copiilor în prostituţie
Protocolul facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor
la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă stipulează
clar prostituţia copiilor ca noţiune: „prostituţia copiilor reprezintă folosirea
copiilor pentru activităţi sexuale, contra cost sau contra oricăror alte avantaje
materiale”1. Astfel implicarea copiilor în prostituţie reprezintă o tranzacţie
comercială, în rezultatul căreia o persoană obţine venit de la folosirea copilului
în scopuri sexuale. Copiii pot fi găsiţi de un intermediar, rolul căruia este de
a încheia tranzacţia şi de a coordona implementarea promisiunilor făcute
clientului sau chiar de a controla înţelegerea dintre exploatator şi copil. Copiii
pot fi de asemenea implicaţi în prostituţie, oferind servicii sexuale fie în
schimbul unor lucruri, unor necesităţi primare ca hrană, adăpost şi securitate,
fie în schimbul unor servicii, cum ar fi note bune la şcoală sau mai mulţi bani de
buzunar. Aceste acţiuni pot avea loc în diferite locuri, de exemplu, în bordeluri,
baruri, apartamente, cluburi, hotele sau chiar în stradă.
Elementul principal, ce urmează a fi perceput şi conştientizat de către
specialistul care lucrează cu copiii este faptul că un copil nu face benevol
alegerea de a practica prostituţia în schimbul asigurării existenţei şi acoperirii
nevoilor primare sau pentru a-şi cumpăra anumite lucruri mărunte, copilăreşti.
Circumstanţele ori influenţa persoanelor cunoscute, a semenilor, situaţia socială
precară şi sistemul eronat de valori îl aduc în astfel de situaţii, în care maturii
abuzează şi se folosesc de vulnerabilitatea copiilor şi îi exploatează sexual.
Astfel, sintagmele „copil-prostituată” sau „lucrător minor al industriei sexului”
nu corespund realităţii şi sunt incorect utilizate, deoarece ar însemna că întrun fel anume copilul şi-a ales benevol o profesie. În realitate însă este vorba de
adulţi, care, profitând de poziţia lui de vulnerabilitate, abuzul de putere şi dorinţa
copilului de a câştiga bani, creează cererea de copii, ca obiect sexual, lansează
asemenea sintagme greşit utilizate cu tentă de noţiuni, numind fenomenul
„prostituţie infantilă”, iar copiii „lucrători minori ai industriei sexului”, şi nu
victime ale abuzului şi exploatării.
Pornografia infantilă (imagini ce reflectă abuz sexual asupra copiilor) şi
utilizarea tehnologiilor informaţionale
O abordare mai recentă este utilizarea termenului „imagini ce reflectă abuz
sexual copilului” care este echivalentul termenului „pornografie infantilă”,

1
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însă reflectă mai amplu conţinutul şi natura imaginii. În plus, cuvântul
„pornografie” implică elementul de consimţământ din partea copilului şi
permite infractorilor şi potenţialilor abuzatori să minimizeze gravitatea
acţiunilor comise de către ei atunci când accesează şi vizualizează aceste
imagini.2 În interesul acestei publicaţii aceste două sintagme vor fi utilizate ca
şi sinonime.

Potrivit aceluiaşi Protocol facultativ la Convenţia cu privire la drepturile
copilului…, pornografia infantilă înseamnă „…orice reprezentare, prin orice
mijloace, a copiilor angajaţi într‑o activitate sexuală explicită, reală ori simulată,
sau orice altă expunere a organelor sexuale ale copiilor, în principal în scopuri
sexuale”.3 Pornografia infantilă include fotografii, producţii video şi audio,
precum şi descrierea în formă scrisă a oricărui conţinut cu caracter sexual,
fiind răspândită prin intermediul filmelor, casetelor video, telefoanelor mobile,
CD-urilor sau fişierelor electronice, a revistelor, cărţilor, desenelor etc.
Producţia de imagini ce reflectă abuzul copiilor poate fi divizată în 2 tipuri:
• Pornografie infantilă deghizată/voalată, unde nu se reprezintă relaţiile
sexuale în formă deschisă, dar sunt folosite imagini/reprezentări cu copii,
în care ei sunt reprezentaţi dezbrăcaţi;
• Pornografie infantilă de tip deschis/nevoalată – prezentarea imaginilor cu
copii, implicaţi nemijlocit în relaţii sexuale.
Implicarea şi folosirea copiilor în producerea oricărui tip de pornografie
se consideră exploatare sexuală, dar standardele existente ale dreptului
internaţional se limitează la recunoaşterea ca încălcare a legii/infracţiune
numai a tipului de pornografie nevoalată/deschisă.

Prin intermediul pornografiei infantile copiii sunt exploataţi în diferite
modalităţi. În primul rând, ei pot fi uşor minţiţi sau impuşi să se implice în
acţiuni sexuale pentru ca ulterior să fie produs materialul pornografic. Dar
imaginile pot fi făcute şi în procesul exploatării sexuale a copilului, fără ştirea
lui. Imaginile sunt apoi distribuite, comercializate sau schimbate cu altele. În
al doilea rând, persoanele care utilizează şi/sau sunt pur şi simplu posesori de
pornografie infantilă, de asemenea exploatează copiii prin faptul că cererea
în astfel de imagini menţine stimulul de a produce astfel de materiale şi, în

2

Recomandările participanţilor la cel de-al III-lea Congres Mondial Împotriva Exploatării Sexuale Comerciale a Copiilor de la Rio de Janeiro, Brazilia, 2008.

3

Protocol facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituţia
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consecinţă, chiar de a exploata sexual copiii. În al treilea rând, producătorii de
imagini ce reflectă abuz sexual asupra copiilor de obicei utilizează produsele lor
pentru a constrânge sau şantaja/manipula copiii, reprezentaţi în materialele
pornografice.
Cea mai frecventă utilizare a pornografiei infantile rezidă în excitarea
sexuală şi satisfacţia sexuală a utilizatorului sau posesorului unui astfel de
material. Dar aceste imagini sunt utilizate de asemenea pentru demonstrarea
şi acceptarea unui anumit comportament, secundat de convingerea că nu
e nimic anormal (de exemplu, cultivarea convingerii că a menţine relaţii
sexuale cu un copil „este normal”), pentru stabilirea relaţiei de încredere cu
alte persoane, interesate în exploatarea sexuală a copiilor, pentru accesul în
cluburile/localurile private şi pentru avantaje financiare.

Tehnologiile noi şi dezvoltarea Internetului creează pentru amatorii de
pornografie infantilă şi mai multe posibilităţi comerciale de exploatare
a copiilor, inclusiv contribuind la dezvoltarea reţelelor de răspândire a
imaginilor ce reflectă abuz sexual asupra copiilor. Actualmente cele mai
multe materiale cu pornografie infantilă se produc şi se răspândesc prin
intermediul tehnologiilor informaţionale şi a reţelei Internet. Posesorii de
imagini pornografice utilizează Internetul pentru a face schimb de fişiere,
pentru a le accesa pe grupe de schimb de ştiri, pentru a avea acces şi
comunica în sistemele „De la egal la egal”. Ei utilizează de asemenea şi alte
tehnologii ce permit şi facilitează schimbul şi comercializarea imaginilor ce
reflectă abuz sexual asupra copiilor.
În plus, abuzatorii/exponenţii exploatării sexuale a copiilor utilizează
telefoanele mobile şi comunică activ prin chat-uri/reţele de socializare şi
alte spaţii de comunicare din Internet pentru a face cunoştinţă, a recruta
şi/sau acosta copii, pe care mai apoi să-i supună exploatării, ceea ce
reprezintă un risc sporit pentru copiii utilizatori permanenţi de tehnologii
informaţionale.
Traficul de copii în scopul exploatării sexuale

Protocolul facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor
la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă este practic
primul document în care întâlnim noţiunea trafic de copii: „vânzarea de copii
este considerat orice act sau tranzacţie prin care un copil este transferat
de orice persoană sau grup de persoane către o altă persoană ori către
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un alt grup contra cost sau contra oricăror alte avantaje materiale”.4 Însă
o definiţie mai completă, mai răspândită şi acceptată la nivel internaţional
este stipulată în Articolul 3 al Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi
pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional
la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transfrontaliere
organizate (2000). Lit. c) egalează noţiunea trafic de copii cu cea de trafic
de persoane, stipulată expres în punctul a. din acelaşi Articol 3: recrutarea,
transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copil în scopul
exploatării este considerată trafic de persoane, chiar dacă aceştia nu fac apel
la nici unul dintre mijloacele menţionate la lit. a) a prezentului articol.5
Se cuvine să mai precizăm că, în cazul copiilor, consimţământul copilului la
intenţia de a fi exploatat este irelevantă, chiar dacă nu se recurge la forţă,
constrângere, răpire, înşelăciune, abuz de putere etc. Astfel, suntem în drept
să conchidem că toţi copiii, transferaţi sau transportaţi în scopul exploatării,
urmează a fi recunoscuţi ca victime ale traficului de persoane. Iar exploatarea
presupune, ca o altă persoană, decât victima, profită de situaţia creată.
Traficul de fiinţe umane/copii din interiorul ţării are practic aceleaşi elemente
ca şi traficul transnaţional, doar că semnele lui sunt un pic diferite. Specificul
traficului de copii intern rezidă în faptul că viitoarele victime sunt transportate
nu peste hotare, ci în altă localitate în interiorul aceleiaşi ţări, unde şi sunt
supuse exploatării. La etapa de exploatare sexuală, condiţiile în care se află
victimele pot fi diferite. Foarte mult depinde de costul serviciilor și de statutul
social al clienţilor. Astfel, persoanele exploatate sexual în Moldova, mai ales dacă
stăpânul îşi axează „businessul” său pe clienţi străini, mărturisesc că locuiau
în apartamente confortabile din capitală. Aceste condiţii erau mult mai bune
decât cele în care au locuit anterior cu familia. Dacă e să comparăm mărturiile
victimelor traficului de copii în scopul exploatării sexuale peste hotare din
perioada anilor 2001 -2004 cu cea din perioada anilor 2005 - 2009, am putea
de asemenea concluziona că în ultimii ani condiţiile de exploatare au devenit
mai puţin dure. Victimele nu mai îndurau foame și bătăi, ca în anii precedenţi,
aveau acces la servicii medicale, în majoritatea cazurilor clienţii le permiteau
4

Protocol facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituţia
copiilor şi pornografia infantilă, art. 2 (a)

5

În termenii prezentului Protocol: a. expresia trafic de persoane indică recrutarea, transportul, transferul,
adăpostirea sau primirea de persoane, prin ameninţare de recurgere sau prin recurgere la forţă ori la alte
forme de constrângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de autoritate sau de o situaţie de vulnerabilitate ori prin oferta sau acceptarea de plăţi ori avantaje pentru a obţine consimţământul unei persoane
având autoritate asupra alteia în scopul exploatării. Exploatarea conţine, cel puţin, exploatarea prin
prostituarea unei alte persoane sau alte forme de exploatare sexuală, munca sau serviciile forţate, sclavia
sau practicile similare sclaviei, folosirea sau prelevarea de organe.
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tinerelor să utilizeze diverse metode de contracepţie în timpul contactului
sexual, deşi unii clienţi preferau actul sexual neprotejat, considerând că
riscul molipsirii cu boli sexual transmisibile de la minore este nesemnificativ.
Prestarea serviciilor sexuale în hoteluri, restaurante, disco-baruri adesea este
combinată cu consumaţie, când fetele minore sunt obligate să consume alcool
şi să fumeze. În consecinţă, majoritatea se aleg cu dependenţă de alcool.

În sfera exploatării sexuale criminalii tot mai des folosesc o asemenea metodă
de influenţă asupra victimelor ca manipularea — procedeu de convingere,
bazat pe înşelăciune premeditată. Manipularea acţionează asupra conştiinţei
victimei, creându-i diferite iluzii (iluzia faptului că realitatea este aşa cum o
descrie manipulatorul, iluzia echităţii relaţiilor dintre victimă şi exploatator,
iluzia propriei alegeri libere).
De regulă, acţiunea manipulatoare asupra victimelor începe îndată după sosirea
lor în ţara de destinaţie. Adesea traficanţii de persoane plasează fetele care
au fost de acord să lucreze în calitate de dansatoare sau chelneriţe în acelaşi
apartament în care locuiesc femeile ce practică deja prostituţia. Faţă de ele nu
sunt aplicate procedee brutale de influenţă pentru a le determina să accepte
prestarea serviciilor sexuale, ci încearcă să le convingă de profitabilitatea
acestei ocupaţii şi de faptul că acest lucru e ceva normal, absolut acceptabil
în situaţia lor, că astfel procedează toate. Procedura dată asigură un succes
mai rapid în cazul fetelor minore, care au suportat în copilărie o experienţă
de violenţă sexuală şi ulterior au fost exploatate sexual. Ele adesea percep
activitatea lor ca un mod de viaţă normal, presupunând că toate fetele trec
prin experienţa violenţei sexuale.

Aşadar, traficul de copii este un fenomen complex, multidimensional, care este
determinat atât de factori declanşatori din partea familiei şi comunităţii, cât
şi de factori atractivi ai pieţei. Anume factorii individuali, familiali şi sociali,
secundaţi de o realitate economică dură şi perspective slabe de îmbunătăţire
a situaţiei îi împing pe copii spre o situaţie de risc privind traficul de fiinţe
umane.
Turismul sexual

Turismul sexual reprezintă o formă mai recentă de exploatarea sexuală
comercială a copiilor de către adulţi, care vin dintr-o localitate/ţară în alta,
unde practică relaţiile sexuale cu copiii. De cele mai multe ori cei care călătoresc
provin dintr-o ţară mai bogată decât acea pe care o vizitează. Dar turiştii
sexuali pot călători în limitele aceleiaşi ţări sau prin regiuni învecinate.

2. Latenţa fenomenului

Turismul sexual „înfloreşte” având la bază inegalitatea de gen şi economică
şi generează dezvoltarea altor forme de exploatare sexuală comercială a
copiilor, cum ar fi traficul de copii în scopul exploatării sexuale.

Turismul sexual a contaminat diverse medii şi straturi sociale – poate fi
întâlnit printre persoanele solitare sau cele căsătorite, turiştii pot fi bărbaţi
sau femei, bogaţi sau cu un buget mai auster. Unii turişti sexuali (care preferă
relaţiile sexuale cu copiii/pedofilii) caută în mod special copii, majoritatea
însă sunt aşa-numiţii „ocazionali”, adică persoane care de obicei nu practică
şi nu preferă sexul cu copiii, dar profită de o situaţie când copilul este uşor
accesibil.
Deşi nu turismul generează în mod special exploatarea sexuală comercială
a copiilor, abuzatorii utilizează cu succes serviciile oferite de companiile
turistice, serviciile hoteliere, staţiuni balneare, restaurante, companii
aeriene şi alte agenţii de transport din domeniu.

Anonimatul, accesibilitatea copiilor, devierea de la normele morale şi
valorile sociale care le controlează în viaţa de zi cu zi comportamentul şi
faptele favorizează manifestarea abuzului sexual în altă ţară. Exploatatorii
sexuali a copiilor deseori îşi justifică comportamentul, argumentând că sexul
cu copiii este acceptabil în cultura ţării date sau de unde provin, motivând
că ajută copii, oferindu-le astfel bani de buzunar, haine sau călătorii peste
hotarele ţării.
Ţările de destinaţie a turiştilor sexuali se pot schimba. În cazul în care una
din ţările de destinaţie îşi intensifică lupta cu acest fenomen, turiştii sexuali
schimbă ţara de destinaţie, unde pot mai liber abuza sexual copiii sau unde
comiterea acestei infracţiuni ar fi mai puţin riscantă.
2. Latenţa Fenomenului

Vulnerabilitatea copiilor în faţa ESCC
Conceptul de vulnerabilitate se referă la capacitatea de rezistenţă a unui
organism în faţa factorilor agresivi. Gradul de vulnerabilitate variază de la un
individ la altul. Capacitatea de a rezista stresului este determinată în mare
parte de resursele biologice, care, la rândul lor, sunt determinate genetic,
dar şi de suportul social de care beneficiază un individ, precum şi de nivelul
de dezvoltare, bagajul de cunoştinţe pe care îl posedă.
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Când este vorba despre copii, în virtutea faptului că aceştia sunt în proces
activ de dezvoltare/formare a tuturor sistemelor (biologic, psihologic,
social), gradul lor de vulnerabilitate este indiscutabil unul sporit. Însuşi
conceptul de copil, prin definiţie, presupune o persoană vulnerabilă.

Vorbind despre copilărie, din punct de vedere psihologic aceasta se
defineşte prin procese cognitive (de gândire) predominant concrete (≤12
ani). Adică până la 12 ani copiii internalizează conceptele, le consolidează,
însă conceptele abstracte (dragoste, patriotism, idealism etc.) sunt încă slab
reprezentate. Pe plan mental ei operează cu concepte care sunt tangibile şi cu
care au experienţă. Gândirea concretă presupune operarea asupra situaţiilor
prezente, concrete, nu ipotetice, respectiv, este vorba despre incapacitatea
de a prevedea sau anticipa consecinţele unei acţiuni. În cazul în care copilul
provine dintr-un mediu unde nevoile lui emoţionale sunt neglijate, trecerea
de la stadiul gândirii concrete la cel al gândirii abstracte este întârziat cu
câţiva ani. Cu alte cuvinte, un copil, în virtutea specificului dezvoltării sale, în
cazul în care provine dintr-un mediu nefavorabil este extrem de vulnerabil
în faţa unor adulţi care au scopul de a exploata sexual comercial un minor.
Aspectul sexualităţii este un alt criteriu care plasează copilul în categoria
VULNERABIL. Etapele dezvoltării cognitive, fizice şi sexuale sunt
predeterminate genetic. În jurul vârstei de 9 ani (±2 ani) se declanşează
programul genetic care dă startul maturizării sexuale. Sub influenţa
modificărilor hormonale începe modificarea trăsăturilor sexuale secundare
(creşterea masei musculare la băieţi, creşterea sânilor şi apariţia ciclului
menstrual la fete, apariţia pilozităţii etc.). Acelaşi program determină şi
interesul care apare faţă de sexualitate. Se cunoaşte faptul că fetele se dezvoltă
cu 2 ani mai repede comparativ cu băieţii, atât din punct de vedere fizic, cât
şi cognitiv. Astfel, la vârsta de 18 ani se armonizează/integrează dezvoltarea
cognitivă, emoţională cu cea fizică, sexuală. În cazul băieţeilor dezvoltarea
sexuală precede dezvoltarea cognitivă, armonizarea are loc în jurul vârstei
23 ani (±2 ani). Dincolo de particularităţile dezvoltării cognitive interesul
faţă de dezvoltarea sexuală este o etapă normală în viaţa fiecărui adolescent.
La această etapă a maturizării adolescenţii sunt foarte curioşi, iar în lipsa
unei educaţii sexuale adecvate sunt predispuşi a perpetua idei eronate
despre sexualitatea umană. Este foarte important ca în jurul vârstei de 12
ani copiii să beneficieze de o instruire adecvată cu privire la sexualitatea
umană, în caz contrar ei rămân vulnerabili în faţa unor experienţe sexuale,
ce pot mutila permanent identitatea lor sexuală.

2. Latenţa fenomenului

În jurul vârstei de 18 ani decurge un alt proces, de asemenea, extrem de
important în viaţa fiecărui om – la această vârstă tinerii caută răspunsul
la întrebarea „cine sunt eu?”. Căutarea răspunsului la întrebările ce ţin
de identitate plasează tânărul în categoria VULNERABIL din perspectiva
deschiderii pe care aceştia o au faţă de experienţă. Dacă în cazul copiilor care
au primit tot suportul necesar unei dezvoltări sănătoase în familie apare
discernământul între „experienţe pozitive” versus „experienţe distructive”,
apoi în cazul copilului care provine dintr-un mediu mai puţin suportiv
această distincţie nu este suficient de clară, fapt ce explică de ce unii oameni
nu reuşesc să iasă din categoria „caz social” pe parcursul întregii vieţi.
Chiar dacă un adolescent oficial se regăseşte în stadiul gândirii abstracte,
capabil să prevadă consecinţele acţiunilor, să opereze pe plan mintal cu
concepte abstracte, baza de cunoştinţe a acestuia este încă limitată, iar
tendinţa de a dobândi independenţa marchează această vârstă. Cunoştinţele
limitate, ambiţia de a fi „matur”, scopurile slab definite continuă să menţină
adolescentul (14-18 ani) în situaţia vulnerabil în faţa ESCC.
Un alt criteriu care menţine copilul în categoria VULNERABIL este fizicul fragil,
inferior adulţilor. Acest aspect plasează copilul în poziţia de supus. În paralel
cu aspectul fizic vine şi dependenţa socio-economică a lui faţă de adult, fapt
care explică oarecum atitudinea de supunere a minorului faţă de adulţi chiar
şi atunci când acţiunile adultului sunt îndreptate împotriva copilului.

Aşadar, copilul este vulnerabil datorită nivelului său de dezvoltare fizică,
intelectuală, emoţională. De asemenea curiozitatea copiilor faţă de tot
ce este nou, inclusiv modificările fiziologice care au loc în pubertate,
plasează copilul în poziţia de vulnerabilitate. Adăugător, dependenţa
copiilor faţă de bunurile la care au acces doar adulţii datorită statutului
socio-financiar, plus suportul informativ, emoţional prevăzut/sau nu de
familie sunt alţi factori cu potenţial de creştere/scădere a mecanismelor
de rezistenţă a copilului faţă de ESCC.
Lucrul cu cazurile copiilor, victime ale exploatării sexuale comerciale, este diferit
de lucrul asupra altor tipuri de cazuri. Dintr-un şir de motive, copiii sunt victime
„perfecte”, iar infracţiunile ce implică exploatarea lor, în special cea sexuală, sunt
unele din cele mai complexe din punctul de vedere al procesului de investigaţie,
fiind însoţite de mai multe particularităţi specifice.
• Copiii deseori nu au capacitatea de a se proteja din cauza nivelului de
dezvoltare psihică şi mentală; tot ei deseori nu doresc să vorbească despre
incidentele de abuz şi deseori mărturisesc numai o parte din istoria de caz.
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• Adesea între copil şi exploatator există o legătură emoţională; copiii pot
dori curmarea situaţiei de exploatare, dar pot să nu dorească ca infractorul
să fie pedepsit.
• Exploatarea copiilor nu reprezintă incidente izolate; în plus, acestea pot
dura în timp, deseori cu o severitate crescândă.
• În majoritatea cazurilor nu există probe medicale că abuzul a avut loc.
Mai ales că abuzul are loc de cele mai multe ori în localuri private, fără
martori.
• Cazurile de exploatare sexuală comercială a copiilor implică deseori
investigări civile, criminale şi administrative şi adesea nu sunt prevăzute
de legislaţie.
• Sistemul de justiţie este de aşa natură, încât el nu acoperă nevoile speciale
ale copilului.
• Bazele legale cu privire la mărturiile copilului sunt complicate şi
schimbătoare. Indiferent de statutul lor de martor sau victimă, copiii
adesea sunt priviţi ca fiind mai puţin credibili decât inculpatul, respectiv
audierea copiilor reclamă o abordare specială.
În unele ţări exploatarea sexuală comercială a copiilor ţine de obiceiuri
tradiţionale, acestea fiind parte integrală a unor culturi. În acelaşi timp,
globalizarea noilor tehnologii informaţionale generează un alt şir de probleme
care contribuie la dezvoltarea continuă şi expansiunea fenomenului.
Astfel cererea de copii ca parteneri sexuali, din mai multe motive, menţine
fenomenul de exploatare sexuală comercială a copiilor pe agenda problemelor
noului mileniu. Dar există un sistem complex de factori, care îi face pe copii
vulnerabili şi creează condiţii ce permit ca aceştia să fie supuşi exploatării
sexuale comerciale.
• Opinia publică. Există mai multe elemente sociale, care încurajează
exploatarea sexuală comercială a copiilor. Printre acestea se numără
perceperea conceptului de copilărie, a sexualităţii copilăreşti, a dezvoltării
copilului, perceperea conceptului de spaţiu privat şi public cu referire la
comportamentul sexual, distribuirea puterii, a rolurilor sexuale repartizate
pe principiul masculin/feminin, moralitatea sexuală.
• Adopţia. Este o metodă răspândită de protecţie a copiilor, lipsiţi de familie/
grija părintească, o procedură care ar trebui să fie abordată de o manieră
profesională şi responsabilitate deosebită. Este de fapt proces multilateral,
care trebuie să asigure respectarea intereselor supreme ale copilului. În
cazurile de trafic de copii termenul „adopţie” poate camufla transmiterea
copilului de la o persoană la alta în scopul exploatării sexuale.
• Legislaţia neadecvată şi corupţia. În multe ţări nu există o bază legislativă
complexă cu privire la prevenirea infracţiunii exploatarea sexuală
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comercială a copiilor, desfăşurarea investigaţiei, a urmăririi penale a
infractorilor, protecţia şi acordarea asistenţei, acoperirea nevoilor copilului
în procesul reabilitării. În afară de toate acestea, fenomenul corupţiei
poate reprezenta principalul obstacol în lupta contra ESCC. Ca şi în alte
sfere infracţionale, e dificil a identifica amploarea corupţiei existente la
acest capitol.
• Tehnologiile informaţionale şi de comunicare. Aproape toţi copiii şi
adolescenţii sunt utilizatori ai tehnologiilor moderne, care, de rând cu
multiplele avantaje comunicative de netăgăduit, în unele cazuri prezintă
pentru ei şi unele riscuri. Mai mult ca atât, chiar şi copii care nu au acces la
aceste tehnologii pot fi expuşi de asemenea anumitor riscuri, adesea fără
a realiza acest lucru. Ei pot fi fotografiaţi sau filmaţi, apoi aceste imagini
video pot fi plasate în spaţiul virtual al Internetului şi reclamate ca marfă.
Un impact negativ asupra copiilor îl poate avea şi abuzul ce apare în urma
comunicării pe Internet cu alte persoane sau atunci când accesează siteuri sau fişiere cu imagini pornografice. Tipurile de violenţă şi exploatare,
care parvin nemijlocit de la sursele tehnologiilor informaţionale sunt:
−− producerea, răspândirea şi utilizarea materialelor ce conţin
imagini cu conţinut pornografic;
−− acostarea on-line (încercarea de a capta încrederea copilului în
scopul ademenirii lui în situaţia în care va fi abuzat);
−− acces la materiale, care, prin conţinutul lor, lasă urme de traumă
psihologică sau conduc chiar la traume fizice;
−− ademenirea, intimidarea şi hărţuirea copiilor.
• Viaţa şi „munca” în stradă. Copii străzii pot fi identificaţi în majoritatea
oraşelor lumii. Ajunşi în stradă, în condiţii şi într-un mediu nefavorabil şi
necunoscut, fără grija şi protecţia părinţilor sau a altor maturi, copii devin
foarte vulnerabili şi pot fi implicaţi în prostituţie pentru a supravieţui.
• Sărăcia şi disconfortul psihologic. Deşi în cele mai multe cazuri sărăcia
poate fi un criteriu important care ii face pe copii vulnerabili la exploatare
sexuală comercială, totuşi acest factor nu este singurul care explică
vulnerabilitatea copilului. Sărăcia contribuie la formarea unor condiţii ce
sporesc nivelul de vulnerabilitate în faţa exploatării sexuale şi limitează
posibilitatea familiei de a oferi un mediu sigur pentru creşterea şi
dezvoltarea copilului. În acelaşi timp, mulţi copii din familii vulnerabile
evită exploatarea sexuală, pe când alţii, din familii cu venit mediu sau înalt,
devin victime ale acestei infracţiuni. În multe ţări dezvoltate, în prostituţie
sunt implicaţi nu numai minori din familii social vulnerabile, cu dorinţa de
a ieşi din impas, dar şi persoane tinere cu un nivel mediu de trai, care tind
să câştige mai mulţi bani pentru cheltuieli personale. Aceşti minori uneori
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se află în situaţii de viaţă dificile, suferind divorţul părinţilor, moartea
persoanei dragi sau maltratări din partea semenilor, ceea ce îi face de
asemenea psihologic şi social vulnerabili.
• Violenţa în familie şi lipsa grijii părinteşti. Abuzul sexual şi fizic, deseori
comis de către părinţi, lipsa afecţiunii părinteşti în familie sau din partea
celor apropiaţi, îi fac pe copii vulnerabili în faţa exploatării sexuale. ESCC
este generată adesea chiar de lipsa grijii maturilor. Simţind nevoia de a
părăsi casa sa, copilul se poate ciocni cu un risc sporit în urma disperării
sau fricii, a presiunii din partea semenilor.
• Comportamentul sexual iresponsabil, miturile. Majoritatea bărbaţilor
apreciază cel puţin ca un succes experienţa/actul de „deflorare“ a fetelor,
fie prin căsătorie, fie în afara ei. În plus, există un şir de mituri populare
privind relaţiile sexuale cu adolescente şi copii. În multe ţări din Asia şi
Africa unii bărbaţi cred că relaţiile sexuale cu fetele tinere (ce se presupun
a fi virgine sau că au avut doar câţiva parteneri) le va garanta nemolipsirea
cu boli sexual transmisibile sau chiar că se vor trata de aceste boli în urma
unei astfel de relaţii. Alţii cred că relaţiile sexuale cu o fată virgină menţin
tinereţea, sporesc potenţa, longevitatea, norocul şi succesul în business şi
chiar îmbunătăţesc sănătatea.

Profilul persoanelor ce comit infracţiuni sexuale asupra copiilor

Persoanele care comit infracţiuni sexuale contra copiilor pot fi întâlnite la toate
nivelele societăţii. Ele pot fi identificate în oricare domeniu de activitate din
orice ţară. Aceste persoane pot fi hetero- sau homosexuali. Deşi majoritatea
dintre ele sunt bărbaţi, se întâlnesc şi femei ce comit infracţiuni sexuale asupra
copiilor.

Persoana care abuzează şi exploatează un copil, nu este neapărat un pedofil,
dar poate întreţine relaţii sexuale cu un copil dat fiind că a apărut o asemenea
posibilitate. De aceea, procedând la o descriere a persoanei care întreţine
relaţii sexuale cu un copil, mai corect şi mai potrivit ar fi să folosim sintagma
„persoana, care a comis o infracţiune sexuală asupra copiilor” (în engleză este
utilizat termenul child sex offender).

Persoanele care comit infracţiuni sexuale asupra copiilor pot fi divizate în
două grupe: „situaţionali” şi „preferenţiali”. „Situaţionalii” nu au preferinţele
sexuale axate doar pe copii, dar intră în contact cu ei când apare o astfel
de posibilitate. Aceste persoane pot de asemenea exploata sexual copii
pentru că li se oferă situaţii când copilul este uşor accesibil sau în virtutea
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unor circumstanţe create, care le permit a se înşela în privinţa vârstei de
consimţământ sau în privinţa acceptului copilului la întreţinerea relaţiilor
sexuale. Abuzul sexual asupra copiilor se poate manifesta numai o singură
data, cum ar fi, de exemplu, în perioada vacanţei, la odihnă, dar în unele cazuri
se poate transforma în abuz de lungă durată.
Drept „situaţionali” pot fi numite următoarele persoane:
• adolescenţii sau adulţii impulsivi/curioşi, care au descoperit recent
accesul la pornografie sau la noi oportunităţi cu caracter sexual;
• persoanele demoralizate, motivate prin puterea furiei sau care au
antecedente violente;
• infractorii, scopul cărora este profitul în urma pieţei pornografice şi
care implică copiii în acţiuni sexuale ilicite.

Categoria persoanelor „preferenţiale” cuprinde pedofilii, diferiţi abuzatori
care au o varietate de interese sexuale deviante, şi nu o preferinţă faţă de copii,
abuzatori latenţi, care au potenţiale preferinţe ilegale, dar care se limitează la
comunicarea on-line.
Persoanele „preferenţiale” au deja preferinţe stabile faţă de copii. Numărul
acestora este mai mic decât a celor „situaţionali”, dar potenţial pot dăuna şi
trauma mai mulţi copii, deoarece aceste preferinţe devin intenţii şi dorinţe de
durată.

Printre persoanele „preferenţiale” putem identifica mai multe grupuri
comportamentale:
„Seducători”, care folosesc diferite metode de manipulare pentru a
crea o atitudine şi dependenţa copilului faţă de propria persoană,
ca ulterior să-l seducă. Deseori ei sunt gata să suporte cheltuieli
financiare, curtând vreme îndelungată victimele lor şi pregătindu-se
să le abuzeze. Aceste persoane pot recurge la avertizări, şantaj şi abuz
fizic pentru a împiedica divulgarea abuzului sexual.
„Închişi în sine”, persoane care de asemenea preferă copii ca parteneri
sexuali, dar sunt lipsiţi de capacitatea „seducătorilor” de a stabili
relaţii cu copiii. Discuţiile/contactul verbal cu copii se limitează la
minim, dar tind spre relaţii sexuale cu copii necunoscuţi sau de vârstă
foarte mică.
„Abuzatori-sadici”, care sunt pasionaţi de relaţiile sexuale cu copiii,
dar totodată primesc satisfacţie sexuală provocând durere victimelor
acestora. Pentru acest tip de abuzatori este caracteristică în special
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aplicarea forţei în scopul întreţinerii relaţiilor sexuale cu copilul,
răpirea şi chiar uciderea victimei.
În unele situaţii diferenţele între persoanele „preferenţiale” şi cele
„situaţionale” pot fi vagi. De exemplu, unele persoane care comit infracţiuni
împotriva copiilor tratează sexul ca o modalitate de a-şi simţi şi manifesta
puterea şi controlul asupra victimei.

În timp ce persoanele care comit infracţiuni/abuzuri sexuale asupra copiilor
creează cererea pentru sex cu copiii, o altă categorie de persoane contribuie
la organizarea exploatării sexuale comerciale a copiilor. În categoria acestor
persoane poate intra oricine – membrii familiei, liderii comunităţilor, persoane
private sau grupări organizate.
Literatura de specialitate oferă o listă de indicatori, care ne permit a identifica
potenţialii abuzatori. Ţinem să precizăm că lista prezentată în continuare este
una orientativă, numărul indicatorilor nu se limitează doar la cei prezentaţi
în listă. Din care motiv atenţionăm cititorii prezentului ghid că în practică pot
întâlni persoane, care nu se vor încadra în caracteristicile prezentate în lista
din Sumar (supraprotectivi sau geloşi pe copil şi prietenii lui, abuzează de
alcool sau alte substanţe toxice, încurajează exhibiţionismul la copii, expun
copiii la filme/imagini/povestiri cu caracter erotic/pornografic, încurajează
copilul să manifeste comportamente promiscue sau să se prostitueze, poartă/
încurajează discuţii libertine pe teme sexuale cu copiii, sunt protectivi faţă de
viaţa familiei lor, nu permit copilului să participe la activităţi extracurriculare
sau se angajează activ în organizarea şi desfăşurarea acestora etc.).

Studiile în domeniu indică de asemenea şi asupra unei tipologii a persoanelor,
care formează şi menţin cererea şi oferta.6
• Navigatorul. Este persoana care poate intercepta pornografia infantilă
incidental (de exemplu, prin spam), dar preferă să o păstreze, în loc să
o şteargă.
• Fantezistul. Persoana, care îşi materializează fanteziile prin produse
permanente, cum ar fi imagini (desene) sau text. Asemenea produse
nu vor fi împărtăşite neapărat cu alte persoane, dar pot nimeri în
vizorul altora în mod incidental.
• Pescarul. Persoana care foloseşte o securitate on-line minimă şi
interacţionează cu alţii la minim. O asemenea persoană va fi interesată

6
CHILD PORNOGRAPHY AND SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN ONLINE. ECPAT International to the
World Congress III against Sexual Exploitation of Children and Adolescents Rio de Janeiro, Brazil, 25-28
November, 2008.
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de un material sexual explicit, din care face parte, pe lângă altele, şi
pornografia infantilă.
Colecţionarul nesecurizat. Această persoană cumpără, descarcă sau
face schimb de pornografie infantilă de la surse uşor accesibile pe
Internet sau în cadrul chat-urilor care nu impun bariere de securitate,
cum ar fi parole, mesaje incriptate sau limită de imagini. Asemenea
persoană este un utilizator activ şi are o reţea de persoane.
Colecţionarul securizat. Este persoana care colectează imagini de la
surse securizate, ce pot include schimbul necesar de imagini pentru a
avea posibilitatea de a intra în reţea. Motivaţia acestei persoane este
de a colecta un număr cât mai mare de imagini.
Curtătorul on-line. Persoana ce a iniţiat un contact sexual cu copilul
în scopul obţinerii unei relaţii sexuale, care ar include cyber-sex sau
contact fizic direct. În asemenea cazuri, imaginile sunt utilizate pentru
a desensibiliza copilul la acţiuni sexuale (pentru a-l acosta, astfel
arătându-i că asemenea practici au loc).
Abuzatorul fizic. Abuzatorii fizici sunt activ implicaţi în comiterea
crimelor de ordin sexual asupra copiilor şi pot utiliza şi imagini pentru
a stârni sau suplimenta nevoile lor sexuale. Abuzul copilului poate fi
de asemenea înregistrat, dar nu neapărat împărtăşit cu alţii.
Producătorul. Este persoana implicată în comiterea abuzului asupra
copilului prin înregistrarea şi distribuirea actului de abuz sexual.
Distribuitorul. Distribuitorul imaginilor abuzive poate avea sau nu
interes sexual faţă de copii, dar este motivat de dorinţa de a le vinde.
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alcool, copii neglijaţi, copii
Bănuitul utilizează tehnologiile informainstituţionalizaţi,
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1. Instrumente internaţionale
În condiţiile epocii moderne, când are loc intensificarea relaţiilor internaţionale,
rolul principal în reglementarea acestor relaţii revine dreptului internaţional.
La etapa actuală, fiecare stat trebuie să-şi exercite funcţiile interne şi externe
în strânsă corelare şi în conformitate cu normele şi principiile dreptului
internaţional în ceea ce priveşte drepturile şi libertăţile omului, inclusiv
drepturile copilului.

O abordare globală şi internaţională se impune şi în ceea ce priveşte acţiunile
de prevenire şi combatere a tuturor formelor de abuz sexual asupra copiilor şi
exploatării lor sexuale: aplicarea de măsuri întru prevenirea acestor infracţiuni,
pedepsirea infractorilor, dar şi protecţia victimelor minore, respectarea şi
garantarea drepturilor fundamentale ale acestora.

Articolul 4 din Constituţia Republicii Moldova stipulează: „Dacă există
neconcordanţă între pactele şi tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile
ei interne, prioritate au reglementările internaţionale”. Această normă
constituţională a fost preluată şi de Codul de procedură penală. În articolul 2,
alin. (5), este indicat că în desfăşurarea procesului penal nu pot avea putere
juridică legile şi alte acte normative care anulează sau limitează drepturile
şi libertăţile omului, încalcă independenţa judecătorească, principiile
contradictorialităţii, precum şi cele care contravin normelor unanim
recunoscute ale dreptului internaţional, prevederilor tratatelor internaţionale
la care Republica Moldova este parte.
Fiind de cele mai multe ori punctul de plecare pentru ancheta judiciară,
mărturia copilului victimizat, ca sursă de informare pentru autorităţi, este
foarte dificil de obţinut din mai multe considerente. În primul rând, audierea
minorilor trebuie să ţină seama de caracteristicele psihice şi fizice ale
acestora. În rândul al doilea, spre deosebire de abuzurile care presupun rele
tratamente sau neglijare, în cazul abuzului sexual copilul victimă-martor are
un rol central pentru demersul urmăririi penale. Abuzul sexual este un act
privat, unde martori sunt doar victima şi abuzatorul şi în care evidenţele fizice
sunt prezente într-un număr relativ scăzut de cazuri. În consecinţă, povara
demonstrării abuzului sexual asupra copilului cade aproape exclusiv asupra
acestuia , iar declaraţiile lui vor sta la baza cazului. În sfârşit, un copil victimămartor al abuzării de către un adult, membru al familiei sau un prieten,
poate deveni anxios, supărat ori poate să-i fie frică să depună mărturii în
faţa judecătorului, în prezenţa abuzatorului. În acelaşi timp, circumstanţele
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instanţei de judecată şi statutul de victimă-martor au de asemenea potenţialul
de a terifia copilul. Toate acestea, secundate de frică, anxietate, intimidarea de
către adulţii ce deţin puterea de control asupra copilului îl pot inhiba întratât pe copil, încât acesta să se confrunte cu dificultăţi în a relata şi chiar în
a-şi aminti cele întâmplate cu el. Iată de ce audierea, calitatea şi condiţiile în
care se desfăşoară acest proces au o importanţă deosebită în prevenirea şi
combaterea exploatării sexuale a copiilor, în special a copiilor victime-martori
ai ESCC.

Referindu-ne în mod expres la audierea copiilor, trebuie să menţionăm
că în cadrul acestei proceduri urmează a fi respectate recomandările,
cerinţele şi principiile standardelor stabilite în următoarele acte normative
internaţionale:
• Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea
Generală a Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989;
• Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la
administrarea justiţiei pentru minori (Regulile de la Beijing), adoptate
prin Rezoluţia 40/33 din 29 noiembrie 1985;
• Principiile Naţiunilor Unite pentru prevenirea delincvenţei juvenile
(Principiile de la Riyadh), adoptate prin Rezoluţia 45/112 din 14
decembrie 1990;
• Liniile directoare pentru acţiune privind copiii în sistemul judiciar
penal, adoptate de către Consiliul Economic şi Social al ONU la 21 iulie
1997;
• Protocolul facultativ la Convenţia privind drepturile copilului referitor
la vînzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă,
adoptat de Adunarea Generală a ONU la 25 mai 2000;
• Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copilului împotriva
exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale (Convenţia de la Lanzarote),
adoptată de Comitetul de Miniştri la 11 iulie 2007;
• Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică,
adoptată de Comitetul de Miniştri la 23 noiembrie 2001, semnată şi
ratificată de Republica Moldova în aprilie 2004 (Publicat in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 343 din 20/04/2004,Seria Tratatelor Europene nr.
185);
• Recomandarea R (2000) 11 privind acţiunile împotriva traficului de
fiinţe umane în scopul exploatării sexuale (adoptată de Comitetul de
Miniştri la 19 mai 2000);
• Recomandarea R (2001) 16 privind protecţia copiilor împotriva
exploatarii sexuale (adoptată de Comitetul de Miniştri la 31 octombrie
2001).

1. Instrumente internaţionale

Noţiuni şi termeni utilizaţi în actele internaţionale
Trafic de fiinţe umane. Una din primele definiţii, ce-i drept, cam îngustă a
noţiunii trafic de fiinţe umane din perspectiva scopului acestuia – exploatarea
sexuală – o regăsim în Recomandarea R (2000) 11 a Comitetului de Miniştri
adresată statelor membre privind acţiunile împotriva traficului de fiinţe umane
în scopul exploatării sexuale. Astfel, traficul de fiinţe umane include procurarea
de către una sau mai multe persoane fizice sau juridice şi/sau organizaţii şi
transportarea sau organizarea migrării – legale sau ilegale – a persoanelor, cu
sau fără consimţământul acestora, în scopul exploatării lor sexuale, inter alia,
prin metode coercitive, în particular prin aplicarea violenţei sau ameninţare
cu aplicarea ei, prin inducere în eroare, abuz de autoritate sau de poziţie de
vulnerabilitate a victimelor.
O definiţie mai clară şi desfăşurată conţine Convenţia Consiliului Europei
privind măsurile contra traficului de fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005.
În conformitate cu art. 4 al Convenţiei, expresia „trafic de fiinţe umane”
desemnează recrutarea, transportarea, transferul, cazarea sau primirea
persoanelor, prin ameninţarea cu ori prin utilizarea forţei sau a altor forme
de constrângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de autoritate ori de
o situaţie de vulnerabilitate sau prin oferirea ori acceptarea de plăţi sau de
avantaje pentru obţinerea consimţământului unei persoane având autoritate
asupra altei persoane, în scopul exploatării. Exploatarea cuprinde cel puţin
exploatarea altor persoane prin prostituţie sau alte forme de exploatare
sexuală, munca ori serviciile forţate, sclavia sau practicile similare acesteia,
aservirea ori prelevarea de organe.

În Recomandarea R (2001) 16 privind protecţia copiilor împotriva exploatării
sexuale se stipulează:
Exploatare sexuală este un termen general care include, printre altele:
pornografia juvenilă, prostituţia şi sclavia sexuală, precum şi traficul de copii
în acest sens.
Termenul pornografie infantilă include orice material care reprezintă într-o
manieră vizuală un copil angajat într-un comportament sexual explicit, o
persoană care pare s[ fie un copil angajat într-un comportament sexual explicit
sau imagini realiste reprezentând un copil angajat într-un comportament
sexual explicit.
Prostituţie juvenilă înseamnă oferirea, obţinerea, furnizarea, procurarea sau
folosirea unui copil pentru activităţi sexuale contra plată sau pentru obţinerea
de orice alte avantaje.
Termenul trafic de copii include recrutarea, transportarea, transferarea,
adăpostirea, predarea, primirea sau vânzarea de copii în scopul exploatării
sexuale.
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În conformitate cu articolul 9 al Convenţiei Consiliului Europei privind
criminalitatea informatică infracţiuni referitoare la pornografia infantilă:
1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care
se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune, potrivit
dreptului său intern, următoarele comportamente, atunci când
acestea sunt comise în mod intenţionat şi fără drept:
• producerea de materiale pornografice având ca subiect copii,
în vederea difuzării acestora prin intermediul unui sistem
informatic;
• oferirea sau punerea la dispoziţie de materiale pornografice
având ca subiect copii, prin intermediul unui sistem informatic;
• difuzarea sau transmiterea de materiale pornografice având ca
subiect copii, prin intermediul unui sistem informatic;
• fapta de a-şi procura sau de a procura pentru alte persoane
materiale pornografice având ca subiect copii, prin intermediul
unui sistem informatic;
• posesia de materiale pornografice având ca subiect copii, întrun sistem informatic sau într-un mijloc de stocare de date
informatice.
2. În sensul paragrafului 1 sus-menţionat, termenul materiale
pornografice având ca subiect copii desemnează orice material
pornografic care reprezintă într-un mod vizual:
• un minor care se dedă unui comportament sexual explicit;
• o persoană majoră, prezentată ca o persoană minoră, care se dedă
unui comportament sexual explicit;
• imagini realiste reprezentând un minor care se dedă unui
comportament sexual explicit.

Pregătirea profesională specială a personalului care lucrează cu
victimele minore şi audiază copiii
În articolul 8 al Protocolului facultativ la Convenţia privind drepturile
copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia
infantilă se accentuează necesitatea pregătirii corespunzătoare, în special
juridice şi psihologice, a persoanelor care lucrează cu copiii, victime ale
acestor infracţiuni.

Despre necesitatea desfăşurării audierii copiilor de către profesionişti pregătiţi
anume pentru aceasta se vorbeşte şi în articolul 35 alin. 1, lit. c) din Convenţia
Consiliului Europei pentru protecţia copilului împotriva exploatării sexuale şi
a abuzurilor sexuale. În următorul articol (36, alin. 1) se atrage atenţia asupra

1. Instrumente internaţionale

luării măsurilor necesare „pentru a se asigura că toate persoanele implicate
în derularea procedurii judiciare, în special judecătorii, procurorii şi avocaţii,
beneficiază de pregătire profesională în materia drepturilor copilului, a
combaterii exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale asupra copiilor”.

În articolul 6 din Regulile de la Beijing, care indică necesitatea asigurării şi
exercitării responsabile a puterii discreţionare suficiente în toate stadiile de
procedură şi la toate nivelurile de administrare a justiţiei privind minorii,
se accentuează că persoanele responsabile care exercită această putere
discreţionară (adică, la luarea deciziilor pot adopta măsurile estimate a fi
cele mai convenabile în fiecare caz) vor trebui special pregătite şi formate.
Calificarea profesională şi formarea specializată sunt desemnate aici ca
mijloace de asigurare a exercitării judicioase a puterii discreţionare în
problemele privind delincvenţa juvenilă.
Articolul 12 din aceleaşi Reguli atrage atenţia asupra necesităţii ca ofiţerii de
poliţie care se ocupă frecvent sau exclusiv de minori sau care se consacră mai
ales prevenirii delincvenţei juvenile să obţină o instruire şi formare speciale.
În marile oraşe ar trebui create în acest scop servicii specializate ale poliţiei.
Audierea copilului

Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării
sexuale şi a abuzurilor sexuale prevede un articol aparte despre procedura de
audiere a copilului abuzat. Astfel articolul 35 al convenţiei prevede:
1. Fiecare Parte va lua măsurile necesare, fie ele legislative sau de altă
natură, pentru a se asigura că:
a. audierea copilului trebuie să aibă loc fără întârzieri nejustificate
după ce faptele au fost sesizate autorităţilor competente;
b. interviurile cu copilul au loc, dacă este necesar, în localuri speciale
sau amenajate în acest scop;
c. audierile copilului sunt desfăşurate de către profesionişti pregătiţi
anume pentru aceasta;
d. în măsura în care este posibil sau necesar, toate audierile cu copilul
vor fi desfăşurate de către aceleaşi persoane;
e. numărul audierilor este cât mai limitat posibil, menţinându-se în
limitele minime necesare pentru scopurile procesului penal;
f. copilul poate fi însoţit de către reprezentantul său legal sau, dacă
este adecvat, de către un adult ales de către copil, cu excepţia
cazului în care o decizie motivată prevede contrariul în legătură
cu persoana respectivă.
2. Fiecare parte va lua măsurile necesare, fie ele legislative sau de altă

37

II. Cadrul legislativ
AUDIEREA COPIILOR VICTIME-MARTORI AI EXPLOATĂRII SEXUALE COMERCIALE. ÎNDRUMAR PRACTIC

38

natură, pentru a se asigura că toate audierile victimei, sau, după caz,
cele luate unui martor care este copil, pot fi înregistrate video şi că
aceste înregistrări pot fi acceptate ca probe în instanţă, în conformitate
cu regulile prevăzute de dreptul său intern.
3. Dacă vârsta victimei este incertă şi există motive să se creadă că este
vorba despre un copil, măsurile prevăzute la alineatele 1 şi 2 se aplică
până la confirmarea vârstei acestuia.

Un alt aspect important la care face trimitere Convenţia este procedura
judiciară. Astfel articolul 36, alineatul 2, prevede că „Fiecare Parte va
lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a asigura, în
conformitate cu dreptul său intern, că:
a. judecătorul poate dispune desfăşurarea şedinţei de judecată cu uşile
închise;
b. victima poate fi audiată în sala de judecată fără a fi prezentă acolo, în
special prin folosirea tehnologiilor de comunicaţii adecvate.
În vederea protejării drepturilor şi intereselor copiilor care au suferit de
diferite forme de abuz sexual este foarte important ca şi Republica Moldova săşi racordeze legislaţia naţională la prevederile Convenţiei Consiliului Europei
pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale
(Lanzarote, 25.X.2007).
2. cadrul legislativ naţional

În acest subcapitol au fost introduse principalele repere din legislaţia naţională
care trebuiesc cunoscute şi aplicate atunci când se lucrează cu copiii victimemartori ale exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale.
Trafic de fiinţe umane, trafic de copii, alte noţiuni

Noul Cod penal (CP) al Republicii Moldova prevede separat răspunderea
penală pentru traficul de fiinţe umane (art. 165 ) şi pentru traficul de copii
(art. 206).
Dispoziţiile art. 165 şi 206 CP prevăd următoarele acţiuni infracţionale:
- recrutarea;
- transportarea;
- transferul;
- adăpostirea;
- primirea unei persoane.

2. Cadrul legislativ naţional

Aceste acţiuni se săvârşesc în scop:
a. de exploatare sexuală comercială sau necomercială;
b. de exploatare prin muncă sau servicii forţate, în sclavie sau în condiţii
similare sclaviei, inclusiv prin practicarea cerşetoriei sau în alte
scopuri josnice;
c. de folosire în conflicte armate sau în activităţi criminale;
d. de prelevare a organelor sau ţesuturilor umane pentru transplantare;
e. de vânzare sau cumpărare a copilului.
Acţiunile menţionate la traficul de copii se săvârşesc şi în scopul:
a. exploatării sexuale, comerciale şi necomerciale, în prostituţie sau în
industria pornografică;
b. adopţiei ilegale;
c. abandonării în străinătate.

Acţiunile infracţionale menţionate se realizează prin următoarele mijloace:
a. ameninţare cu aplicarea violenţei fizice sau psihice nepericuloase
pentru viaţa şi sănătatea persoanei, inclusiv prin răpire, confiscarea
documentelor, prin servitute, în scopul întoarcerii unei datorii a cărei
mărime nu este stabilită în mod rezonabil;
b. înşelăciune;
c. abuz de poziţie de vulnerabilitate sau abuz de putere;
d. dare sau primire a unei plăţi sau beneficii pentru a obţine
consimţământul unei persoane care deţine controlul asupra altei
persoane;
e. cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa, sănătatea fizică sau
psihică a persoanei;
f. prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante
pentru a asigura subordonarea persoanei ori prin folosirea violului,
dependenţei fizice, a armei, a ameninţării cu divulgarea informaţiilor
confidenţiale familiei victimei sau altor persoane, precum şi a altor
mijloace.

Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, nr. 241-XVI din
20.10.2005 utilizează următoarele noţiuni:
Trafic de fiinţe umane – recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau
primirea de persoane, prin ameninţare cu forţa sau prin folosirea forţei ori a
unor alte mijloace de constrângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de
putere sau de situaţie de vulnerabilitate ori prin darea sau primirea de bani ori
de beneficii de orice gen pentru a obţine consimţământul unei persoane care
deţine controlul asupra unei alte persoane, în scopul exploatării acesteia.
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Trafic de copii – recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea
unui copil în scop de exploatare, chiar dacă aceste acţiuni nu se realizează cu
aplicarea vreunuia din mijloacele specificate în noţiunea precedentă.

Exploatare a persoanei – abuz faţă de persoană pentru a obţine un profit. Una
dintre formele de manifestare a acestui abuz este „obligarea la practicarea
prostituţiei, la participarea la reprezentări pornografice în vederea producerii,
difuzării şi punerii în circulaţie a acestora pe orice cale, achiziţionării,
comercializării sau posedării de materiale pornografice, practicarea unor alte
forme de exploatare sexuală ”.

În sensul articolelor 165 şi 206 din Codul penal, prin prisma legislaţiei
internaţionale în domeniu şi a Legii privind prevenirea şi combaterea
traficului de fiinţe umane, Plenul Curţii Supreme de Justiţie în Hotărârea „Cu
privire la practica aplicării legislaţiei în cauzele despre traficul de fiinţe umane
şi traficul de copii”, nr. 37 din 22.11.2004, explică înţelesul următorilor termeni
şi expresii:
Trafic de copii semnifică recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea
sau primirea unui copil, precum şi darea sau primirea unor plăţi ori beneficii
pentru obţinerea consimţământului unei persoane care deţine controlul
asupra copilului, în scopul: exploatării sexuale, comerciale şi necomerciale, în
prostituţie sau în industria pornografică; exploatării prin muncă sau servicii
forţate; exploatării în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, inclusiv în cazul
adopţiei ilegale; folosirii în conflicte armate; folosirii în activitate criminală;
prelevării organelor sau ţesuturilor umane pentru transplantare; abandonării
în străinătate. Aceleaşi acţiuni însoţite: de aplicare a violenţei fizice sau
psihice asupra copilului; de abuz sexual asupra copilului, de exploatare sexuală
comercială şi necomercială a acestuia; de aplicare a torturii, a tratamentelor
inumane sau degradante pentru a asigura subordonarea copilului ori însoţite
de viol, de profitare de dependenţa fizică a copilului, de folosire a armei, de
ameninţare cu divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei copilului sau
altor persoane; de exploatare în sclavie sau în condiţii similare sclaviei; de
folosire a copilului în conflicte armate; de prelevare a organelor sau ţesuturilor
pentru transplantare.

Prin exploatare sexuală se înţelege impunerea persoanei la practicarea prosti
tuţiei sau a altor acţiuni cu caracter sexual.

Prin exploatare sexuală comercială se înţelege activitate aducătoare de profi
turi, care are drept urmare majorarea activului patrimonial al făptuitorului
sau al altor persoane, exprimându-se în folosirea victimei prin constrângere
în prostituţie sau în industria pornografică.

2. Cadrul legislativ naţional

Prin exploatare sexuală necomercială se înţelege activitatea care nu are nici
un impact direct asupra mărimii patrimoniului făptuitorului sau al altor
persoane, exprimându-se în căsătorie (inclusiv poligamică), concubinaj sau
alte asemenea forme de coabitare etc.

Prin abuz sexual asupra copilului se înţelege acţiunile violente cu caracter
sexual, constrângerea la acţiuni cu caracter sexual, acţiuni perverse şi
asemenea acţiuni nu necesită încadrare juridică suplimentară în baza art.
172, 173, 175 din Codul penal.
Pornografia infantilă semnifică producerea, distribuirea, difuzarea, importarea,
exportarea, oferirea, vinderea, schimbarea, folosirea sau deţinerea de imagini
sau alte reprezentări ale unui sau mai mulţi copii implicaţi în activităţi sexuale
explicite, reale sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări ale organelor
sexuale ale unui copil, reprezentate de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv
în formă electronică (articolul 2081 Codul penal).
Noţiunile de copil, minor, persoană minoră

Noţiunea de copil este definită în Legea nr. 338-XIII cu privire la drepturile
copilului din 15 decembrie 1994. Potrivit art. 1 din această lege, „o persoană
este considerată copil din momentul naşterii până la vârsta de 18 ani “. Şi în
art. 2 din Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane se
indică: „copil – persoană care nu a atins vârsta de 18 ani”.

În Codul penal şi în Codul de procedură penală (CPP) definiţia noţiunii de copil
nu se regăseşte. Sunt utilizate în schimb noţiunile de „minor”, „persoană
minoră”. Articolul 6, pct. 47 din Codul de procedură penală prevede că persoană
minoră este persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani. În art. 474 al aceluiaşi
Cod (Titlul III. Proceduri speciale, Capitolul I. Procedura în cauzele privind
minorii) se accentuează că dispoziţiile acestui capitol „se aplică la cauzele în
privinţa persoanelor care, la momentul săvârşirii infracţiunii, nu au împlinit
vârsta de 18 ani”. Astfel putem concluziona că noţiunea de „copil”, definită
în actele normative internaţionale şi naţionale, şi noţiunile de „minor” şi
„persoană minoră”, cuprinse în legislaţia naţională, sunt noţiuni identice.

De remarcat că art. 2 din Legea nr. 279-XIV cu privire la tineret din 11.02.1999
defineşte noţiunile „tineret”, „tineri” ca persoane având vârsta de 16-30 ani.
Cu alte cuvinte, minorii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani se mai consideră
şi „tineri”.

41

II. Cadrul legislativ
AUDIEREA COPIILOR VICTIME-MARTORI AI EXPLOATĂRII SEXUALE COMERCIALE. ÎNDRUMAR PRACTIC

42

Noţiunile de victimă, parte vătămată şi martor
Victimă. Orice persoană fizică sau juridică, căreia, prin infracţiune, i-au fost
aduse daune morale, fizice sau materiale, se consideră victimă (art. 58 CPP).

Parte vătămată este considerată persoana fizică sau juridică căreia i-a fost
cauzat un prejudiciu moral, fizic sau material, recunoscută în această calitate,
conform legii, cu acordul victimei. Recunoaşterea ca parte vătămată se
efectuează prin ordonanţa organului de urmărire penală.
Pentru recunoaşterea în calitate de parte vătămată se cere acordul victimei care
a împlinit vârsta de 18 ani. În ceea ce priveşte victima minoră, potrivit art. 59
CPP, acordul nu este necesar; ea va fi considerată parte vătămată fără acordul
ei. De aici reiese că, spre deosebire de partea vătămată majoră, care, potrivit
prevederilor art. 60, alin. (3) CPP, are dreptul de a renunţa oricând la această
calitate procesuală, partea vătămată minoră nu dispune expres de asemenea
drept, în schimb drepturile acesteia pot fi exercitate de reprezentanţii ei legali
în modul prevăzut de CPP.

Martorul (inclusiv martorul minor) este, potrivit articolului 90 CPP, persoana
citată în această calitate de organul de urmărire penală sau de instanţă, precum
şi persoana care face declaraţii, în modul prevăzut de Codul de procedură
penală, în calitate de martor. Ca martori pot fi citate persoanele care posedă
informaţii cu privire la vreo circumstanţă care urmează a fi constatată în
cauză.
În art. 90, alin (2) CPP, se indică şirul persoanelor care nu pot fi citate şi
ascultate în calitate de martori. Majoritatea absolută dintre ele se referă la
persoanele care au atins majoratul. Cât priveşte persoanele minore, nu pot
fi audiate doar acele, care, din cauza defectelor fizice sau psihice, nu sunt în
stare să înţeleagă just împrejurările ce au importanţă pentru cauză şi să facă
declaraţii exacte referitor la ele.

În cazul în care apar îndoieli privind capacitatea martorului minor de a înţelege
just circumstanţele ce reprezintă importanţă pentru cauză şi de a face declaraţii
juste, organul de urmărire penală, din oficiu, şi instanţa, la cererea părinţilor,
pot invita un expert (art. 90, alin. (6), CPP). În acest caz martorul minor poate
fi supus unei expertize în condiţii de ambulatoriu pentru constatarea stării lui
psihice şi fizice.

2. Cadrul legislativ naţional

Capacitatea de exerciţiu în procesul penal
Capacitatea de exerciţiu (aptitudinea de a-şi exercita personal drepturile
prevăzute de legislaţia procesual penală) o au toate persoanele majore
participante la proces, cu excepţia celor declarate, în modul stabilit de lege,
incapabile. Astfel, potrivit articolului 75, alin (2), pct. 2), CPP, este considerată
incapabilă partea vătămată care nu a împlinit vârsta de 14 ani. Ea nu-şi
poate exercita de sine stătător drepturile sale, acestea fiind exercitate de
reprezentantul ei legal.
Partea vătămată în vârstă de până la 18 ani are capacitatea de exerciţiu limitată,
adică posibilitatea ei de a-şi exercita de sine stătător drepturile este redusă.
Fără consimţământul reprezentantului său legal ea nu este în drept să retragă
cererea privitor la acţiunea prejudiciabilă comisă împotriva sa, să se împace
cu bănuitul, învinuitul, inculpatul, să renunţe la acţiunea civilă înaintată de ea,
să retragă plângerea depusă în interesele sale (art. 75, alin. (4), art. 76, alin.
(3), CPP).
Reprezentantul legal al victimei şi al părţii vătămate

În calitate de reprezentant legal pot fi admişi părintele, înfietorul, tutorele
sau curatorul minorului. Ei reprezintă interesele acestuia pe toată perioada
de examinare a procesului penal (art. 77, alin. (1), CPP). În cazul în care
victima, partea vătămată nu au reprezentanţi legali din rândurile persoanelor
enumerate, organul de urmărire penală are obligaţia să numească din oficiu ca
reprezentant legal autoritatea tutelară (art. 77, alin. (2), CPP). Reprezentantul
legal este admis în această calitate prin ordonanţa motivată a organului de
urmărire penală sau a procurorului.
Nu se admite în procesul penal în calitate de reprezentant legal al victimei
şi al părţii vătămate minore persoana, căreia i se incumbă cauzarea, prin
infracţiune, a prejudiciului moral, fizic sau material părţii vătămate (art.
77, alin (4), pct. 1), CPP). Calitatea de reprezentant legal încetează odată cu
atingerea majoratului de către partea vătămată şi dobândirea de către aceasta
a capacităţii depline de exerciţiu.
Reprezentanţii victimei, părţii vătămate

Prin reprezentanţi ai victimei, părţii vătămate (inclusiv a celei minore), în sensul
prevederilor art. 79 din Codul de procedură penală, înţelegem persoanele
împuternicite de către victimă, partea vătămată să le reprezinte interesele în
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cursul desfăşurării procesului în cauza penală. Legiuitorul enumeră (art. 79,
alin. (2), CPP) categoriile de persoane care pot deţine statutul de reprezentant:
avocaţii, persoanele împuternicite prin procură.
Partea vătămată poate avea câţiva reprezentanţi, însă organul de urmărire
penală este în drept să limiteze numărul reprezentanţilor care participă la
acţiuni procesuale (art. 79, alin. (4), CPP).

Reprezentantul legal al martorului minor reprezintă în proces interesele
copilului. El îl va însoţi şi va asista în mod obligatoriu la acţiunile procesuale
cu participarea acestuia, beneficiind de drepturile prevăzute în art. 91, alin.
(2), CPP (să se adreseze persoanei interesele căreia le reprezintă cu întrebări,
observaţii, îndrumări; să facă obiecţii împotriva acţiunilor organului de
urmărire penală şi să ceară includerea obiecţiilor sale în procesul verbal
respectiv; să ia cunoştinţă de procesul verbal al acţiunilor procesuale la care
el, împreună cu persoana interesele căreia le reprezintă, au participat pe cauza
dată şi să ceară completarea lui sau includerea obiecţiilor sale în procesul
verbal respectiv; să invite pentru persoana, interesele căreia le reprezintă, un
avocat în calitate de reprezentant).
Reprezentantul legal al martorului minor, luând parte la efectuarea acţiunilor
procesuale, este obligat să se supună dispoziţiilor legale ale reprezentantului
organului de urmărire penală.

Avocatul martorului. Martorul minor are dreptul de a fi asistat de un avocat,
care să-i reprezinte interesele în organul de urmărire penală şi să-l însoţească
la acţiunile procesuale efectuate cu participarea sa. Avocatul beneficiază de
un şir de drepturi, prevăzute în art. 92, alin. (2), CPP (să ştie în care cauză
penală este citat martorul; să asiste pe tot parcursul desfăşurării acţiunii
procesuale la care participă persoana pe care o reprezintă; să ceară recuzarea
interpretului, traducătorului care participă la audierea martorului; să înainteze
cereri; să-i explice martorului drepturile lui şi să atenţioneze persoana care
efectuează acţiunea procesuală asupra încălcărilor legii comise de ea; să
se adreseze, cu permisiunea organului de urmărire penală, martorului cu
întrebări, observaţii, îndrumări; să facă obiecţii împotriva acţiunilor organului
de urmărire penală şi să ceară includerea obiecţiilor sale în procesul verbal
respectiv; să ia cunoştinţă de procesele verbale ale acţiunilor procesuale la
care el, împreună cu persoana interesele căreia le reprezintă, au participat
şi să ceară completarea lor sau includerea obiecţiilor sale în procesul-verbal
respectiv).

2. Cadrul legislativ naţional

Audierea martorului, victimei şi a părţii vătămate
Potrivit art. 58, alin. (10), şi art. 60, alin. (5), din Codul de procedură penală,
victima şi partea vătămată sunt audiate în condiţiile prevăzute pentru audierea
martorului. Suplimentar, referitor la audierea părţii vătămate, în art. 111, alin.
(2), CPP, se indică: „Declaraţiile şi audierea părţii vătămate se fac conform
dispoziţiilor ce se referă la declaraţiile şi audierea martorilor, fiind aplicate în
mod corespunzător”.
Citarea minorului, victimei, părţii vătămate pentru a face declaraţii

Citarea în procesul penal constituie acţiunea procedurală prin care organul
de urmărire penală, judecătorul de instrucţie sau instanţa de judecată asigură
prezentarea unei persoane în faţa sa pentru desfăşurarea normală a procesului
penal (art. 235, alin. (1), CPP). Actul procedural prin care se realizează
citarea se numeşte citaţie. De regulă, victima, partea vătămată, martorul sunt
chemate în faţa organului de urmărire penală prin intermediul citaţiei scrise.
Citarea poate fi făcută şi prin notă telefonică sau telegrafică ori prin mijloace
electronice.
Persoanele minore nu se înştiinţează personal prin citaţie, ca în cazul
persoanelor majore. Aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 478 şi 481 CPP,
chemarea minorului la organul de urmărire penală se face prin părinţii
acestuia sau prin alţi reprezentanţi legali, iar în cazul în care minorul se
găseşte într-o instituţie specială pentru minori, prin administraţia acestei
instituţii. Aceştia sunt obligaţi să asigure prezenţa copilului în faţa organului
de urmărire penală. În caz de neprezentare, minorul în vârstă de peste 14 ani
va fi adus silit. Minorul, care nu a împlinit vârsta de 14 ani, potrivit art. 199,
alin. (2), CPP, nu poate fi supus aducerii silite.
Locul audierii minorului, martor, victimă, parte vătămată

În art. 106 CPP se arată că martorul (la fel ca şi victima, partea vătămată) se
audiază la locul desfăşurării urmăririi penale. În caz de necesitate, martorul
poate fi audiat la locul aflării lui.
Deşi în Codul de procedură penală locul audierii minorilor nu este specificat,
ar fi util ca în practică audierea lor să se desfăşoare în spaţii special amenajate
pentru aceasta (cameră specială de intervievare a copiilor), şi nu în birourile
comisariatelor de poliţie sau ale procuraturii.
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Timpul şi durata audierii
Audierea martorului, victimei, a părţii vătămate se face, de regulă, în timpul
zilei, adică în intervalul de timp cuprins între orele 6.00 şi 22.00. Totuşi, în
cazuri excepţionale, persoana poate fi audiată şi în timpul nopţii. În asemenea
cazuri ofiţerul de urmărire penală sau procurorul care efectuează audierea
va indica în procesul verbal respectiv motivele audierii în această perioadă
de timp (art. 107, alin. (1), CPP). Minorul se va cita la un timp ce ar exclude
posibilitatea comunicării lui cu alte persoane care participă pe cauza dată
(bănuiţi, învinuiţi, martori, părţi vătămate).

Audierea minorului nu poate dura mai mult de 2 ore fără întrerupere. În total
audierea nu poate depăşi 4 ore (art. 479, alin. (1), CPP). Luând în considerare
vârsta copiilor, precum şi la cererea lor, a reprezentanţilor legali, a avocatului
sau pedagogului (psihologului), durata audierii poate fi micşorată până la limita
rezonabilă. Totodată, legislaţia procesual penală nu indică care poate fi durata
întreruperii între audieri în cazul minorilor, însă, conform recomandărilor
psihologilor, această pauză nu trebuie să fie mai mică de 1,5 ore.
Modul şi condiţiile audierii minorului martor, victimă şi parte vătămată

Din dispoziţiile art. 481 CPP rezultă că audierea minorului martor, victimă şi
parte vătămată se efectuează în condiţiile prevăzute în art. 105, 109 pentru
persoanele majore şi art. 478-480 pentru bănuiţii, învinuiţii minori, care se
aplică în modul corespunzător. Astfel:
• persoanele minore, chemate în aceeaşi cauză, vor fi audiate fiecare
separat, fără prezenţa altor martori, luându-se măsuri ca martorii
chemaţi în aceeaşi cauză să nu poată comunica între ei;
• înainte de începerea audierii se va constata identitatea minorului
(numele, prenumele, vârsta, domiciliul, locul de studii sau de muncă);
• în cazul în care minorul suferă de o boală psihică sau de o altă boală
gravă, audierea lui se va face cu consimţământul medicului şi în
prezenţa acestuia;
• minorul surdomut va fi audiat cu participarea interpretului care
cunoaşte semnele acestuia şi poate să comunice prin ele, participarea
interpretului fiind consemnată în procesul verbal;
• la audierea minorului participarea pedagogului sau psihologului este
obligatorie, pedagogul sau psihologul fiind în drept, cu consimţământul
organului de urmărire penală, să pună întrebări minorului, iar la
sfârşitul audierii să ia cunoştinţă de procesul verbal sau, după caz, de
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declaraţiile scrise ale minorului şi să facă observaţii în scris referitor
la plenitudinea şi corectitudinea înscrierii lor;
la audierea minorului participă, de asemenea, reprezentantul lui legal,
precum şi, după caz, reprezentantul lui (avocatul);
minorului martor, victimă, parte vătămată, înainte de începerea
audierii, i se explică drepturile şi obligaţiile prevăzute în art. 90,
inclusiv de a face declaraţii veridice; martorul care a atins vârsta de
16 ani va fi preîntâmpinat de răspunderea penală prevăzută de art.
313 din Codul penal pentru refuzul sau eschivarea de a face declaraţii
şi de art. 312 din Codul penal pentru declaraţii mincinoase, făcute cu
bună-ştiinţă;
cel audiat este întrebat în mod obligatoriu dacă este soţ (unii minori
pot fi căsătoriţi de la vârsta de 16 ani, fapt permis de art. 14 din Codul
familiei) sau rudă apropiată cu vreuna dintre părţi şi în ce relaţii se
află cu părţile; în cazul în care se dovedeşte a fi soţ sau rudă apropiată
a vreuneia dintre părţi, i se explică dreptul de a tăcea şi este întrebat
dacă acceptă să facă declaraţii;
minorului i se aduce la cunoştinţă obiectul cauzei şi i se propune să
declare despre faptele şi circumstanţele pe care le cunoaşte şi care se
referă la cauză;
după ce minorul a făcut declaraţii, lui i se pot pune întrebări cu privire
la faptele şi circumstanţele care trebuie constatate în cauză, precum
şi în ce mod a luat cunoştinţă de cele declarate; nu se admite punerea
întrebărilor sugestive sau care nu se referă la premisa probelor şi
întrebărilor;
se interzice punerea întrebărilor care urmăresc în mod evident
insultarea şi umilirea persoanei;
declaraţiile depuse se consemnează într-un proces verbal al audierii,
întocmit în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 CPP.

Audierea minorului martor, victimă şi parte vătămată de către
judecătorul de instrucţie

În noul Cod de procedură penală este prevăzută instituţia audierii martorului,
victimei, părţii vătămate de către judecătorul de instrucţie. În art. 109, alin. (3),
CPP, este stipulat că în cazul în care prezenţa martorului la judecarea cauzei
va fi imposibilă din motivul plecării lui peste hotarele ţării sau din alte motive
întemeiate, precum şi pentru a reduce sau a exclude expunerea martorului unui
vădit pericol sau pentru a reduce revictimizarea martorului, procurorul poate
solicita audierea acestuia de către judecătorul de instrucţie. În cadrul acestei
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audieri se asigură posibilitatea bănuitului, învinuitului, apărătorului acestuia,
părţii vătămate şi a procurorului de a pune întrebări persoanei audiate.
Modalităţi speciale de audiere a martorului, victimei, părţii vătămate

Audierea cu aplicarea unor modalităţi speciale este o instituţie importantă în
materia de protecţie a martorilor, victimelor şi a părţilor vătămate. Potrivit
art. 110 CPP, dacă există motive temeinice de a considera că viaţa, integritatea
corporală sau libertatea martorului ori a unei rude apropiate ale sale sunt în
pericol în legătură cu declaraţiile pe care acesta le face într-o cauză penală,
judecătorul de instrucţie poate admite ca martorul respectiv să fie audiat
fără a fi prezent fizic la locul unde se află organul de urmărire penală, prin
intermediul mijloacelor tehnice corespunzătoare.

Aplicarea modalităţii speciale de audiere poate avea loc doar într-o cauză
penală privind o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de
gravă şi dacă există mijloacele tehnice respective. Admiterea aplicării unor
asemenea modalităţi de audiere se face de către judecătorul de instrucţie
prin emiterea unei încheieri motivate la cererea motivată a procurorului,
avocatului, martorului respectiv sau a oricărei persoane interesate.

Martorul audiat în asemenea condiţii are dreptul de a comunica o altă
informaţie despre identitatea sa decât cea reală. Informaţia despre datele
personale este cunoscută doar judecătorului de instrucţie. Ea se consemnează
într-un proces verbal separat, ce se păstrează la sediul instanţei într-un plic
sigilat, în condiţii de maximă siguranţă a confidenţialităţii. La locul unde se află
persoana care face declaraţii în condiţiile menţionate, aceasta va fi asistată de
judecătorul de instrucţie respectiv. Audierea se efectuează prin intermediul
unei teleconferinţe cu circuit închis, cu imaginea şi vocea distorsionate, astfel
încât să nu poată fi recunoscut. Învinuitului, inculpatului şi apărătorului
acestuia, părţii vătămate i se asigură posibilitatea de a adresa întrebări
persoanei audiate în asemenea condiţii.
Declaraţiile martorului se înregistrează prin mijloace video şi se consemnează
integral în procesul verbal. Casetele video pe care a fost înregistrată declaraţia
se sigilează cu sigiliul instanţei, se păstrează în original la instanţă împreună
cu copia procesului verbal al declaraţiei. De menţionat, că declaraţiile obţinute
în astfel de condiţii speciale pot fi utilizate ca mijloc de probă numai în măsura
în care ele sunt confirmate de alte probe.
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Aplicarea înregistrărilor audio sau video la audierea persoanelor
Aplicarea înregistrărilor audio sau video la audierea persoanelor este
prevăzută în art. 115 din Codul de procedură penală. În alin. (1) se indică că
aceste înregistrări pot fi aplicate în cadrul audierii bănuitului, învinuitului,
inculpatului, părţii vătămate, a martorilor, la cererea acestora sau din oficiu, de
către organul de urmărire penală. Despre aplicarea înregistrărilor audio sau
video se comunică persoanei care urmează să fie audiată înainte de începerea
audierii. După cum observăm, printre persoanele, ale căror declaraţii pot fi
înscrise pe banda audio sau video, lipseşte victima.
Înregistrarea audio sau video trebuie să conţină:
• datele despre persoana care este audiată şi persoana care efectuează
audierea;
• toate datele care urmează să fie consemnate în procesul verbal al
audierii, conform cerinţelor art. 260 şi 261 CPP;
• întreaga desfăşurare a audierii.

Este interzisă înregistrarea audio sau video a unei părţi din audiere. De
asemenea, nu se admite repetarea specială pentru înregistrare audio sau
video a declaraţiilor deja făcute. După terminarea audierii, înregistrarea audio
sau video se va reproduce în întregime în faţa persoanei audiate. În cazul în
care această persoană va face completări la înregistrarea audio sau video
a declaraţiilor sale, ele se înregistrează, de asemenea, pe caseta audio sau
video. Declaraţiile obţinute în timpul audierii cu aplicarea înregistrării audio
sau video se consemnează în procesul verbal al audierii.

Dacă în art. 115 CPP se indică la posibilitatea aplicării înregistrărilor audio
sau video la audierea persoanelor, apoi, după cum am menţionat mai sus,
declaraţiile martorului, victimei, părţii vătămate, audiate în condiţiile
prevăzute de art. 110 CPP (prin intermediul teleconferinţei cu circuit închis,
cu imaginea şi vocea distorsionate, astfel încât sa nu poată fi recunoscuţi) se
înregistrează în mod obligatoriu prin mijloace tehnice video şi se consemnează
integral în procesul verbal al audierii.
Protecţia martorului, victimei şi a părţii vătămate

Articolul 215 din Codul de procedură penală obligă organul de urmărire
penală să ia măsuri prevăzute de legislaţie pentru a asigura securitatea părţii
vătămate, a martorului şi a altor persoane participante la proces, în cazul în
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care există temeiuri suficiente de a considera că aceste persoane, precum
şi membrii familiei lor ori rudele apropiate pot fi sau sunt ameninţate cu
moartea, cu aplicarea violenţei, cu deteriorarea sau distrugerea bunurilor ori
cu alte acţiuni ilegale. Printre măsurile de protecţie procedural penale, aplicate
în cadrul urmăririi penale, vom enumera următoarele:
• interceptarea comunicărilor (convorbirilor telefonice, prin radio
sau altor convorbiri cu utilizarea mijloacelor tehnice) în cazul
unor ameninţări de aplicare a violenţei împotriva părţii vătămate,
martorului sau membrilor familiilor lor, potrivit art. 135, alin.(3),
CPP;
• audierea martorului, victimei, părţii vătămate în condiţiile
speciale, indicate mai sus, prevăzute de art. 110 CPP, exclude
aflarea identităţii acestuia;
• prezentarea spre recunoaştere a persoanei în afara vizibilităţii
celui ce urmează să o recunoască (art. 116, alin.(3), CPP );
• limitarea, în scopul asigurării protecţiei vieţii, integrităţii
corporale şi libertăţii martorului şi a altor persoane, de către
judecătorul de instrucţie, conform demersului procurorului, a
dreptului învinuitului, reprezentantului lui legal, apărătorului,
părţii vătămate, părţii civile, părţii civilmente responsabile de a lua
cunoştinţă de materialele sau datele privind identitatea acestora
(art. 293, alin.(5), CPP); demersul procurorului se examinează în
condiţii de confidenţialitate;
• consemnarea, la solicitarea martorului, a datelor de identitate
reale a acestuia într-un proces verbal separat, care se va păstra
într-un plic sigilat, excluzând posibilitatea învinuitului de a lua
cunoştinţă de aceste date (art. 90, alin. (12), pct. 6, CPP).

Legea nr. 105-XVI cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la
procesul penal din 16.05.2008 prevede asigurarea securităţii participanţilor la
procesul penal, a căror viaţă, integritate corporală, libertate ori proprietate
sunt ameninţate ca urmare a faptului că deţin date pe care au acceptat să le
furnizeze organelor judiciare şi care constituie probe concludente cu privire la
săvârşirea unor infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave.
Potrivit art. 3 din Lege, temeiuri pentru aplicarea măsurilor de protecţie a
persoanei în procesul penal servesc următoarele:
a. existenţa stării de pericol în privinţa martorului, victimei, părţii
vătămate, altor participanţi la proces;
b. depunerea ori acceptarea depunerii unor declaraţii privitor la
infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave, fie
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depunerea ori acceptarea depunerii unei informaţii până la începerea
procesului penal;
c. declaraţiile ce constituie probe concludente în descoperirea
infracţiunilor sau în judecarea obiectivă a cauzei penale.

În Lege sunt prevăzute trei categorii de măsuri, care pot fi aplicate faţă de
participanţii la proces: măsuri urgente, măsuri de protecţie şi măsuri de
asistenţă.
Măsuri urgente. Articolul 13 al legii nominalizate prevede că măsurile urgente
aplicate de organul de urmărire penală, în privinţa persoanei protejate,
constau în:
a. asigurarea pazei personale, pazei locuinţei, a reşedinţei ori a
bunurilor;
b. interceptarea comunicărilor ei în condiţiile Codului de procedură
penală;
c. supravegherea prin intermediul mijloacelor audio/video în condiţiile
Codului de procedură penală;
d. plasarea temporară într-un loc sigur;
e. protejarea deplasării sau limitarea deplasării;
f. eliberarea mijloacelor speciale active şi pasive de protecţie
personală;
g. instalarea tehnicii speciale de semnalizare în locul de detenţie.
Măsuri de protecţie. Conform art. 14 al Legii, în cadrul procesului penal pot fi
aplicate, în privinţa persoanei protejate, următoarele măsuri de protecţie:
a. protecţia datelor de identitate;
b. audierea cu aplicarea unor modalităţi speciale;
c. schimbarea domiciliului sau locului de muncă ori de studii;
d. schimbarea identităţii, schimbarea înfăţişării;
e. instalarea unui sistem de alarmă la locuinţă sau reşedinţă;
f. schimbarea numărului de telefon;
g. asigurarea protecţiei bunurilor.

Măsuri de asistenţă. În acordul de protecţie, încheiat cu persoana aflată în
pericol, pot fi incluse şi alte măsuri de asistenţă, enumerate în art. 22 din Lege,
cum ar fi:
a. integrarea în alt mediu social;
b. recalificarea profesională;
c. asigurarea unui venit decent până la găsirea unui loc de muncă;
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d.
e.
f.
g.

asistenţa la obţinerea unei noi profesii;
asistenţa medicală;
asistenţa juridică;
asistenţa psihologică şi socială.

În cazul în care constată necesitatea aplicării măsurilor de protecţie, organul
de urmărire penală propune procurorului emiterea unei hotărâri privind
aplicarea măsurilor respective. Procurorul care conduce urmărirea penală şi
procurorul ierarhic superior sunt abilitaţi să aplice din oficiu măsurile urgente
sau măsurile de asistenţă, cu informarea imediată sau în cel mult 24 de ore a
organului abilitat.

La propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, procurorul care
conduce urmărirea penală ori procurorul ierarhic superior emite o hotărâre
(ordonanţă) privind aplicarea măsurilor de protecţie în condiţiile art. 215
al Codului de procedură penală (art. 7 şi 8 din Lege). Hotărârea cu privire
la aplicarea măsurilor de protecţie, emisă de procuror, se remite imediat
organului abilitat sau în cel mult 24 de ore, executarea ei fiind obligatorie(
art. 7, 8 şi 25 din Lege). Totodată, în art. 5 şi 6 se prevede că organul abilitat
cu protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal funcţionează ca
subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne şi are următoarele atribuţii:
a. asigură executarea hotărârii cu privire la aplicarea măsurilor de
protecţie, emise în conformitate cu art. 215, alin. (2) din Codul de
procedură penală;
b. emite decizie privind aplicarea măsurilor de protecţie;
c. identifică soluţiile necesare şi suficiente în scopul aplicării măsurilor
optime de protecţie;
d. elaborează, în comun cu persoana protejată, programul de protecţie;
e. întocmeşte acordul de protecţie, care urmează a fi semnat de
conducătorul organului abilitat şi de persoana protejată;
f. organizează bază de date proprie cu privire la persoanele incluse
în program şi la măsurile de protecţie aplicate, asigurând o maximă
siguranţă a confidenţialităţii;
g. aplică măsurile de protecţie conform programului de protecţie;
h. efectuează alte acţiuni prevăzute în programul de protecţie;
i. aplică, după caz, măsuri urgente sau măsuri de asistenţă stipulate
în Legea cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la
procesul penal;
j. gestionează fonduri de la bugetul de stat şi din surse de finanţare
externe, necesare realizării programului de protecţie.
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Legea nu stabileşte o diferenţă de aplicativitate faţă de persoana minoră şi
persoana majoră, ceea ce înseamnă că martorul, victima, persoana vătămată
minoră sau altă persoană minoră se bucură de drepturi similare cu privire
la aplicarea măsurilor de protecţie. În plus, în scopul asigurării măsurilor de
protecţie, se pot efectua măsuri operative de investigaţie în modul stabilit de
Legea privind activitatea operativă de investigaţii.
3. DREPTURILE COPILULUI

Constituţia Republicii Moldova prevede în art. 50, alin. (4), că unul
dintre drepturile fundamentale ale omului constituie interzicerea
exploatării minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii,
moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală.
Şi Legea privind drepturile copilului consfinţeşte principiul conform
căruia „fiecare copil are   dreptul   la   apărarea   demnităţii   şi   onoarei.
„Atentatul  la  onoarea  şi  demnitatea  copilului  se  pedepseşte  în conformitate
cu legislaţia”. (art. 7 al Legii nr. 338 din 15.12.1994 privind drepturile
copilului). Prezenta lege mai stipulează că „Statul ocroteşte  inviolabilitatea
persoanei copilului, protejându-l de orice formă de exploatare, discriminare,
violenţă fizică şi psihică, neadmiţând comportarea plină de cruzime,
grosolană, dispreţuitoare, insultele şi maltratările, antrenarea în acţiuni
criminale, iniţierea în consumul de băuturi alcoolice, folosirea ilicită
de substanţe stupefiante şi psihotrope, practicarea jocurilor de noroc,
cerşetoriei, incitarea sau constrângerea de a practica orice activitate sexuală
ilegală, exploatarea în scopul prostituţiei sau al altei practici sexuale ilegale,
în pornografie şi în materiale cu caracter pornografic, inclusiv   din   partea
părinţilor sau persoanelor   subrogatorii   legale, rudelor.” (art. 6 al Legii
nominalizate).
Principii de protecţie şi respect pentru drepturile copilului

În Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului şi în alte acte internaţionale
sunt stipulate un şir de principii de protecţie şi respect pentru copii, care se
circumscriu categoriei juridice drepturile copilului şi interesul lui suprem.
Astfel, toate acţiunile întreprinse în cadrul unui proces penal în vederea
copiilor-victime trebuie să se bazeze pe aceste principii. În cele ce urmează ne
vom referi la cele mai relevante dintre ele.

Principiul interesului suprem al copilului. Acest principiu, care călăuzeşte
toate documentele internaţionale în materia drepturilor copilului, este
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cuprins în art. 3 al Convenţiei: „ În toate deciziile care îi privesc pe copii, fie
că sunt luate de instituţiile publice sau private de ocrotire socială, de către
instanţe judecătoreşti, autorităţi administrative sau de organe legislative,
interesele supreme ale copilului trebuie să fie luate în considerare cu prioritate “.
Şi în Protocolul facultativ la Convenţia privind drepturile copilului, referitor la
vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă se stipulează că
în modul de tratament al copilului-victimă este necesar să primeze interesul
suprem al copiluluji (art. 8, alin. 3).

Expresia „interesul suprem” semnifică faptul că în toate circumstanţele
interesul copilului trebuie să prevaleze, el fiind superior (cel mai important)
oricărui alt interes.

Principiul nediscriminării. Aceeaşi Convenţie stabileşte (în paragraful 1, art.
2, paragraful 2, art. 3 şi în art. 4) obligaţiile fundamentale ale statelor părţi de
a asigura şi respecta toate drepturile enunţate în Convenţie şi de a le garanta
tuturor copiilor aflaţi sub jurisdicţia statelor, fără nici o discriminare. Dacă în
paragraful 1 art. 2 al Convenţiei ca motive de discriminare a copilului faţă de
care se impune protejare efectivă sunt indicate „rasa, culoarea, sexul, limbă,
religia, opinia politică sau altă opinie, naţionalitatea, apartenenţa etnică sau
originea socială, situaţia materială, incapacitatea fizică, statutul la naştere sau
statutul dobândit al copilului ori al părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai
acestuia”, apoi în paragraful 2 la toate acestea se adaugă „oricare formă de
discriminare sau de sancţiuni motivate de situaţia juridică, activităţile, opiniile
declarate sau convingerile părinţilor săi, ale reprezentanţilor săi legali sau ale
membrilor familiilor sale “.

Principiul consultării şi respectării opiniilor copilului. În art. 12 din Convenţie
este prevăzut: „1. Statele părţi vor garanta copilului capabil de discernământ
dreptul de a-şi exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl priveşte,
opiniile copilului urmând să fie luate în considerare, ţinându-se seama de vârsta
sa şi de gradul său de maturitate.
2. În acest scop copilului i se dă, în special, posibilitatea de a fi ascultat în orice
procedură judiciară sau administrativă care îl priveşte, fie direct, fie printrun reprezentant sau un organism competent, în conformitate cu regulile de
procedură din legislaţia naţională”.
Astfel, din dispoziţiile acestui articol desprindem că principiul consultării
şi respectării opiniei copilului este constituit din două elemente: 1) dreptul
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copilului de a-şi exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl priveşte
şi 2) posibilitatea de a fi ascultat în orice procedură judiciară sau administrativă
care îl priveşte. Însă dreptul copilului la exprimarea opiniilor sale conţine o
limitare – el trebuie să fie capabil să le formuleze. Cu toate acestea, articolul
12 nu stabileşte o vârstă limită în acest sens.

Dreptul la informaţie. În conformitate cu art. 13 din Convenţie, copilul-victimă
are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde şi libertatea de
a căuta, de a primi şi de a difuza informaţii şi idei de orice natură, indiferent
de frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită sau artistică ori prin orice alte
mijloace, la alegerea copilului. Cu alte cuvinte, copilul-victimă are dreptul de
a primi informaţii de orice natură (spre exemplu, despre situaţia şi drepturile
lui). Informaţia i se va prezenta în limba pe care o înţelege, în caz necesar va fi
asigurat cu un interpret.

Dreptul de a fi protejat. Un alt principiu relevant, prevăzut în Convenţie, este
dreptul copilului de a fi protejat. Statul are obligaţia de a lua toate măsurile
în vederea protejării copilului împotriva oricăror forme de violenţă, vătămare
sau de abuz fizic sau mental, inclusiv abuz sexual, de rele tratamente sau de
exploatare (art. 19). De asemenea copilul trebuie să fie protejat şi contra
oricărei forme de exploatare sexuală şi de violenţă sexuală (art. 34).
Dreptul la confidenţialitate. Acest drept este prevăzut în art. 8 al Protocolului
facultativ la Convenţia privind drepturile copilului referitor la vânzarea de
copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă. Potrivit acestui articol, statele
vor adopta în toate stadiile procedurii penale măsurile necesare în vederea
protejării vieţii private şi a identităţii copiilor-victime şi vor întreprinde măsuri
conforme cu dreptul intern pentru a preveni difuzarea oricărei informaţii ce ar
putea conduce la identificarea lor şi astfel ar putea pune în pericol copilul sau
membrii familiei sale. Cu alte cuvinte, nu se vor face publice adresa sau alte
informaţii despre copil, care ar putea duce la identificarea lui sau a membrilor
familiei sale. Şi în Liniile directoare pentru acţiune privind copiii în sistemul
judiciar penal se indică: „Identificarea copilului-victimă în mass-media trebuie
interzisă, atunci când este necesară protejarea vieţii private a copilului”.

Asigurarea asistenţei corespunzătoare pentru copilul-victimă. Statele sunt
obligate să ia toate măsurile pentru a asigura asistenţă corespunzătoare
copiilor-victime, în special pentru reintegrarea lor socială şi recuperarea
deplină din punct de vedere fizic şi psihologic (art. 39 al Convenţiei ONU
cu privire la drepturile copilului), precum şi accesul copiilor-victime la
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proceduri care să le permită solicitarea compensării prejudiciului suferit din
partea persoanelor răspunzătoare din punct de vedere legal (art. 9, alin. 4 din
Protocolul facultativ la Convenţia privind drepturile copilului, referitor la
vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă).

Cadrul legal naţional prevede şi el un şir de drepturi şi obligaţii ale copilului,
victimă-martor, care se conţin în mai multe acte normative şi pe care lucrătorii
organelor de drept trebuie nu numai să le cunoască, dar şi să le respecte, să-şi
desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu prevederile lor.
Drepturile şi obligaţiile victimei în faza de urmărire penală

În legătură cu participarea în procesul penal, articolul 58 al Codului de
procedură penală însumează o serie de drepturi şi obligaţii ce se referă la
victimă. Astfel victima beneficiază de următoarele drepturi:
• să ceară ca cererea (plângerea) privind săvârşirea infracţiunii să fie
înregistrată imediat şi soluţionată de către organul de urmărire penală,
să i se elibereze certificat despre faptul că ea s-a adresat cu cerere sau
o copie de pe procesul verbal despre cererea orală;
• să prezinte documente şi obiecte pentru confirmarea cererii sale;
• să adreseze o cerere suplimentară privitor la vătămarea intereselor
sale;
• să ceară de la organul respectiv informaţii despre soluţionarea cererii
sale;
• să depună cerere pentru a fi recunoscută ca parte civilă în procesul
penal;
• să fie apărată de acţiunile interzise de lege în modul prevăzut pentru
apărarea persoanelor participante la procesul penal (victima traficului
de fiinţe umane beneficiază de dreptul la protecţie de stat de îndată ce
ea a fost identificată);
• să primească copie a ordonanţei de neîncepere a urmăririi penale, să
atace această ordonanţă în decurs de 10 zile din momentul primirii
copiei ordonanţei respective şi să ia cunoştinţă de materialele în baza
cărora a fost emis acest act procedural;
• să fie asistată, la acţiunile procesuale efectuate cu participarea ei, de
un apărător ales.

Aceleaşi articol prevede însă şi un şir de obligaţii pentru victimă:
• să se prezinte la citarea organului de urmărire penală şi să dea
explicaţii la solicitarea acestui organ, cu excepţia victimei traficului de
fiinţe umane;
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să prezinte, la solicitarea organului de urmărire penală, obiecte,
documente şi alte mijloace de probă de care dispune, precum şi mostre
pentru cercetare comparativă;
să accepte a fi supusă examenului medical, la cererea organului
de urmărire penală, în cazul în care ea se plânge că i-a fost cauzat
prejudiciu fizic;
să se supună dispoziţiilor legitime ale reprezentantului organului care
îi soluţionează cererea.

În cazul în care victimă este un minor, drepturile acesteia sunt exercitate de
reprezentanţii lui legali în modul prevăzut de Codul de procedură penală.
Victima minoră îşi va exercită şi obligaţiile de asemenea prin reprezentanţii
săi legali. În acelaşi timp, victima minoră care a împlinit vârsta de 16 ani este
prevenită asupra răspunderii penale pentru denunţare calomnioasă, făcută
cu bună-ştiinţă, după cum este prevăzut în art. 311 din Codul penal. Despre
aceasta se face o menţiune în conţinutul plângerii depuse sau în procesul
verbal privind consemnarea plângerii orale şi se confirmă prin semnătura
victimei (art. 58, alin. (10), art. 263, alin. (7), CPP).
Drepturile şi obligaţiile părţii vătămate în faza de urmărire penală

În conformitate cu poziţia procesuală pe care o deţine în cursul urmăririi
penale, partea vătămată (inclusiv cea minoră) se bucură de drepturile şi are
obligaţiile stabilite de art. 60 din Codul de procedură penală.

Drepturile de care dispune partea vătămată:
• să cunoască esenţa învinuirii;
• să facă declaraţii şi explicaţii;
• să prezinte documente şi alte mijloace de probă pentru a fi anexate
la dosarul penal;
• să ceară recuzarea persoanei care efectuează urmărirea penală, a
procurorului, a expertului, interpretului, traducătorului;
• să facă obiecţii împotriva acţiunilor organului de urmărire penală
şi să ceară includerea obiecţiilor sale în procesul verbal al acţiunii
respective;
• să ia cunoştinţă de toate procesele verbale ale acţiunilor procesuale
la care a participat, să ceară completarea lor sau includerea
obiecţiilor sale în procesul verbal respectiv;
• să ia cunoştinţă de materialele cauzei penale din momentul
încheierii urmăririi penale şi să noteze orice informaţii din dosar;   
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•

•
•
•
•
•

•

să fie informată de organul de urmărire penală despre toate
hotărârile adoptate care se referă la drepturile şi interesele
sale, să primească gratuit, la solicitarea sa, copii de pe aceste
hotărâri, precum şi de pe hotărârea de încetare sau clasare
a procesului în cauza respectivă, de neîncepere a urmăririi
penale;
să depună plângeri împotriva acţiunilor şi hotărârilor organului
de urmărire penală;
să retragă plângerile depuse de ea sau de reprezentantul
său, inclusiv plângerile împotriva acţiunilor interzise de lege
săvârşite împotriva sa;
să se împace cu bănuitul, învinuitul, inculpatul în cazurile
prevăzute de lege;
să facă obiecţii asupra plângerilor altor participanţi la proces,
care i-au fost aduse la cunoştinţă de către organul de urmărire
penală sau despre care a aflat în alte împrejurări;
să i se restituie bunurile ridicate de organul de urmărire
penală în calitate de mijloace de probă sau prezentate de ea
însăşi, precum şi bunurile ce îi aparţin şi au fost ridicate de la
persoana care a săvârşit acţiunea interzisă de legea penală, să
primească în original documentele care îi aparţin;
să fie reprezentată de un apărător ales, iar dacă nu are mijloace
de a plăti apărătorul, să fie asistată de un avocat care acordă
asistenţă juridică garantată de stat.

Partea vătămată este obligată:
• să se prezinte la citarea organului de urmărire penală;
• să prezinte, la cererea organului de urmărire penală, obiecte,
documente şi alte mijloace de probă de care dispune, precum
şi mostre pentru cercetare comparativă;
• să accepte a fi supusă examinării corporale la cererea organului
de urmărire penală în cauza privind comiterea în privinţa sa
a unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de
grave;
• să facă declaraţii la cererea organului de urmărire penală sau a
instanţei judecătoreşti;
• la cererea organului de urmărire penală, să fie supusă unei
expertize, în condiţii de ambulatoriu, pentru a se verifica
capacitatea de a înţelege just circumstanţele care au importanţă
pentru cauză şi să facă declaraţii juste în privinţa lor, în cazul în
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care sunt temeiuri verosimile de a pune la îndoială asemenea
capacităţi;
să se supună dispoziţiilor legitime ale reprezentantului
organului de urmărire penală.

În cazul în care partea vătămată este un minor, drepturile acesteia sunt
exercitate de reprezentanţii lui legali. Tot prin reprezentanţi minorul îşi
exercită şi obligaţiile.
Drepturile şi obligaţiile martorului minor

Drepturile martorului minor, la fel ca şi ale celui care a atins majoratul,
se manifestă în mai multe direcţii:
• să ştie în legătură cu care cauză este citat;
• să ceară recuzarea interpretului, traducătorului care participă
la audierea sa;
• să înainteze cereri;
• să fie informat despre toate măsurile de protecţie
disponibile;
• să fie informat despre posibilitatea audierii prin intermediul
unei teleconferinţe cu imaginea şi vocea distorsionate, astfel
încât să nu poată fi recunoscut;
• să solicite organului de urmărire penală consemnarea datelor
de identitate reale într-un proces-verbal separat, care se va
păstra într-un plic sigilat, excluzând posibilitatea învinuitului
de a lua cunoştinţă de aceste date;
• să refuze de a face declaraţii, de a prezenta obiecte, documente,
mostre pentru cercetare comparativă sau date dacă acestea
pot fi folosite ca probe care mărturisesc împotriva sa sau a
rudelor sale apropiate;
• să facă declaraţii în limba maternă sau în altă limbă pe care
o posedă; să ia cunoştinţă de declaraţiile sale înregistrate, să
ceară corectarea sau completarea declaraţiilor sale;
• să utilizeze documente ce conţin calcule complicate, denumiri
geografice şi altă informaţie care este dificil de a o expune
din memorie, notiţe asupra amănuntelor greu de reţinut; să
ilustreze declaraţiile sale cu scheme, desene grafice;
• să fie asistat de un apărător ales de el ca reprezentant;
• să scrie personal declaraţiile sale în procesul verbal al audierii;
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•
•

să ceară compensarea cheltuielilor suportate în cauza penală
şi repararea prejudiciului cauzat de acţiunile nelegitime ale
organului de urmărire penală;
să i se restituie bunurile ridicate de organul de urmărire
penală sau prezentate de el însuşi în calitate de probe, să
primească documentele ce îi aparţin, în original.

Legea procesual penală a prevăzut pentru persoana chemată ca martor
nu numai drepturi, ci şi o serie de obligaţii. Astfel, potrivit art. 90, alin.
(7), Cod de procedură penală, martorul este obligat:
• să se prezinte la citarea organului de urmărire penală sau
a instanţei pentru a face declaraţii şi a participa la acţiuni
procesuale;
• să facă declaraţii veridice, să comunice tot ce ştie în legătură
cu cauza respectivă şi să răspundă la întrebările puse, să
confirme, prin semnătură, exactitatea declaraţiilor sale
incluse în procesul-verbal;
• să prezinte, la cererea organului de urmărire penală, obiecte,
documente, mostre pentru cercetare comparativă;
• să accepte, la cererea organului de urmărire penală,
examinarea corporală;
• la cererea organului de urmărire penală, să fie supus unei
expertize în condiţii de ambulatoriu pentru verificarea
capacităţii de a înţelege corect circumstanţele care urmează
să fie constatate în cauza respectivă şi să facă declaraţii juste
în cazul în care sunt temeiuri verosimile pentru a pune la
îndoială o asemenea capacitate;
• să se supună dispoziţiilor legale ale reprezentantului
organului de urmărire penală.

Martorul care refuză sau se eschivează să facă declaraţii poartă
răspundere conform art. 313 din Codul penal, iar martorul care face
declaraţii mincinoase cu bună-ştiinţă – conform art. 312, acelaşi Cod.
Articolul 90 CPP nu prevede expres obligaţii pentru martorul minori, în
schimb le trece pe seama reprezentantului său legal:
• să se supună dispoziţiilor legale ale reprezentantului
organului de urmărire penală;
• să respecte ordinea stabilită în şedinţa de judecată.

4. Sumar

4. SUMAR
Aşadar, audierea copilului, victimă-martor, în cadrul urmăririi penale
este una dintre procedurile care completează imaginea generală a
infracţiunii comise împotriva copilului, alături de depoziţiile altor
persoane şi probele administrate în procesul efectuării investigaţiilor.
Totodată, la această etapă urmează a fi întreprinse toate măsurile
necesare pentru a asigura drepturile şi interesul superior ale copilului şi
a-l proteja împotriva riscului unei traumatizări ulterioare. Instrumentele
pentru promovarea drepturilor copilului, victimă sau martor, în special
ale copilului care este victimă a exploatării sexuale şi a abuzurilor
sexuale comise asupra lor sunt de fapt standardele internaţionale,
precum şi cele naţionale.

Cadrul legal al Republicii Moldova în domeniul combaterii traficului
de copii, inclusiv a exploatării sexuale comerciale a copiilor, a
abuzurilor sexuale comise asupra lor, protejării victimelor acestor
acţiuni infracţionale corespunde, sub aspect general, standardelor
internaţionale, dar se impun totuşi o serie de reglementări clare în ceea
ce priveşte locaţia pentru audierea copilului, reducerea numărului de
audieri, evitarea contactului copilului victimă cu agresorul, asigurarea
înregistrării video a audierilor şi utilizarea acestora în calitate de probă
în instanţa de judecată fără a chema copilul-victimă în instanţă.

Ofiţerii de urmărire penală şi procurorii trebuie să beneficieze de o
pregătire specială, axată pe standardele existente în domeniul drepturilor
copiilor, pe nevoile speciale ale copiilor-victime ale violenţei sexuale,
fizice şi psihologice. Ei trebuie de asemenea pregătiţi în domeniul
garanţiilor existente în procesul penal al Republicii Moldova, întru
aplicarea acestor garanţii în practică. Este important ca cel ce audiază
să posede cunoştinţe privitoare la psihologia dezvoltării copilului, la
consecinţele psihologice ale abuzului asupra copilului, la tehnicile de
audiere a copilului victimă de o manieră specială. Persoanele minore
trebuie să fie audiate doar de ofiţerii de urmărire penală şi procurorii
cu pregătire specială.
Chiar şi în lipsa, la momentul actual, a acestor reglementări în legislaţia
procesual penală naţională, persoanele care efectuează urmărirea
penală se vor inspira din normele internaţionale. Conducându-se de
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ele, urmează să întreprindă măsuri pentru a desfăşura audierea copiilor
victime în camere, birouri, săli cu această destinaţie, special amenajate,
dotate cu mobilier simplu, menit să creeze o ambianţă care să atenueze
starea de nelinişte a copilului şi care să-i confere siguranţă emoţională. În
practică trebuie să fie excluse cazurile de audiere repetată a minoruluivictimă a violenţei fizice şi sexuale asupra unor şi aceleaşi evenimente.
Tot mai imperioasă devine aplicarea înregistrării pe banda audio sau
video a tuturor audierilor persoanelor minore.
În procesul de audiere, ofiţerul de urmărire penală şi procurorul trebuie
să fie ghidaţi în permanenţă de interesul superior al copilului.

COPILUL-VICTIMĂ AL
EXPLOATĂRII SEXUALE
COMERCIALE

CAPITOLUL III
AUDIEREA DIN PERSPECTIVA
PARTICULARITĂŢILOR DE
VÂRSTĂ ALE COPIILOR
EXPLOATAŢI SEXUAL
MANIFESTĂRILE TRAUMEI
LA COPIL
SUMAR

1. Audierea din perspectiva particularităţilor
de vârstă ale copiilor exploataţi sexual

1. audierea din perspectiva particularităţilor de vârstă ale
copiilor exploataţi sexual
Copiii deseori sunt atraşi în calitate de martori în procesele judiciare. Dar
în contextul abuzului sexual şi exploatării sexuale copilul poate fi nu doar
martorul unei infracţiuni, ci deseori este şi martor, şi victimă. Oricare ar fi
statutul procesual, participarea în proces este o experienţă dificilă şi stresantă
pentru copil. Din păcate, de cele mai multe ori mărturiile copiilor, victime ale
exploatării sexuale comerciale, sunt singura cale de a curma suferinţele lor.
Pornind de la această realitate, persoana care participă la audierea copilului
are în faţă două sarcini importante:
• de a obţine un temei credibil şi complet pentru înaintarea învinuirii;
• de a proteja bunăstarea psihologică a copilului, care deja a fost
prejudiciată prin experienţa de abuz.

Realizarea cu succes a acestor sarcini solicită o bună înţelegere a proceselor
de dezvoltare şi particularităţilor de vârstă ale copiilor din perspectiva
psihologică şi socială.
Indiferent de vârstă, copilul ar putea furniza:
• descrierea incidentelor, desfăşurate în faţa copilului (certuri, violenţă
şi alte manifestări comportamentale ale persoanelor în situaţii de
conflict);
• descrierea acţiunilor cu caracter sexual, îndreptate asupra copilului
sau altor persoane şi copii;
• descrierea exteriorului unei persoane, cu menţionarea trăsăturilor
feţei, înălţimii, detaliilor vestimentaţiei, culorilor, formelor etc.;
• descrierea diferitelor obiecte materiale, precizând mărimile, formele,
culorile, amplasarea în spaţiu etc.;
• descrierea discuţiilor cu transmiterea conţinutului şi tentei
emoţionale.
În acelaşi timp, de la copii pot fi obţinute mai rar următoarele informaţii:
• descrierea şi evaluarea caracterelor, obişnuinţelor şi intereselor
persoanelor adulte;
• descrierea relaţiilor dintre persoane înaintea actului infracţional;
• explicarea cauzelor conflictelor, certurilor, altor relaţii dintre
persoanele adulte;
• explicarea intenţiilor şi planurilor persoanelor adulte, a motivaţiei
acţiunilor acestora.
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De cele mai dese ori copiii sunt solicitaţi să ofere informaţie cu privire la
persoanele cunoscute sau evenimentele care au avut loc în împrejurări mai
mult sau mai puţin cunoscute (acasă, în curte, pe stradă). Mult mai rare sunt
cazurile când mărturiile copiilor ţin de persoane/localuri mai puţin cunoscute
de ei. Aceste cazuri sunt complicate din punctul de vedere al obţinerii şi
evaluării mărturiilor copilului.
Din aceste motive, lucrând cu copiii, victime ale exploatării sexuale comerciale,
trebuie să luăm în considerare nu doar locul exploatării, persoanele implicate,
dar şi limitele de informaţie, pe care o poate relata copilul. Aceste limite ţin de
următorii factori: particularităţile de dezvoltare a copilului, distanţa în timp
dintre comiterea infracţiunii şi depunerea mărturiilor, mediul social şi cel
imediat al copilului, precum şi vârsta acestuia. Astfel, pentru a obţine informaţie
cu privire la un eveniment la care a participat sau pe care l-a observat un copil,
trebuie să posedăm cunoştinţe fundamentale despre dezvoltarea copilului în
dimensiunea cognitivă, emoţională, motivaţională şi socială.
În prezentul ghid vom utiliza clasificarea în 3 perioade a dezvoltării copilului.
I. Preşcolari (copiii până la vârsta de 7 ani ).
II. Şcolarii mici (copiii cu vârsta între 7 – 12 ani).
III. Adolescenţi (copii cu vârsta de la 13 până la 18 ani).
A. Preşcolari (până la 7 ani)

Expresia „Cei 7 ani de-acasă”, pe care omul îi are sau nu-i are, reflectă tocmai
importanţa pe care această perioadă o are în evoluţia psihică a copilului. În
această perioadă copilul se integrează tot mai activ în mediul social şi cultural
din care face parte, asimilând modele de viaţă şi experienţe. Copilul se
descoperă din ce în ce mai mult pe sine, realizând că nu este identic cu ceilalţi.
Tot în această perioadă conştientizează că propriile acţiuni (comportamente)
produc anumite reacţii în mediul lui de viaţă sau, altfel spus, avem de a face cu
o primă formă de responsabilitate.
La vârsta de 2 – 3 ani copilul dezvoltă sentimentul de separare de alţii, iar
dezvoltarea vorbirii facilitează comunicarea socială. În lucrul cu copiii de
această vârstă este important să cunoaştem că aceştia tind să suprageneralizeze
semnificaţia cuvintelor, adică să aplice cuvintele pe care le-au învăţat la toate
obiectele, care se asociază într-un fel oarecare cu cuvântul. De exemplu,
copilul care ar avea acasă o pisică şi din acest motiv cunoaşte cuvântul, poate
denumi toate animalele cu 4 picioare „pisică”. Mecanismul fundamental,

1. Audierea din perspectiva particularităţilor
de vârstă ale copiilor exploataţi sexual

esenţial pentru dezvoltarea corespunzătoare socială şi emoţională a copilului,
este ataşamentul acestuia – o legătură puternică, durabilă cu mama sau altă
persoană, care are grijă de copil.
Discutând cu copilul de această vârstă, este esenţial să ne asigurăm că el înţelege
toate cuvintele şi întrebările noastre, iar convorbirea urmează să fie condusă în
formă de joc. De asemenea este important să cunoaştem că la această vârstă
copiii se simt în siguranţă doar atunci când sunt acompaniaţi de persoanele
care le îngrijesc, motiv din care orice interacţiune cu un străin poate nu doar să îi
sperie, ci şi să îi facă supuşi sau predispuşi să dea din cap în semn de aprobare.

Perioada de la 4 la 6 ani este caracterizată de o dezvoltare intensivă a
motoricii şi gândirii copilului. Copiii învaţă anumite deprinderi, care le permit
să se deplaseze uşor şi să-şi pună unele scopuri specifice (de exemplu, în
timpul jocului). În acelaşi timp, abilitatea de concentrare asupra unei singure
activităţi este serios limitată; copilul oboseşte uşor şi are nevoie de schimbări
dese ale tipurilor de activitate. În plus, există şi diferenţe individuale, asociate
temperamentului copilului.

Aceasta este de asemenea perioada dezvoltării cognitive. Copiii încep a face
diferenţa dintre realitate şi părerile lor faţă de realitate. Ei încep a observa că
oamenii pot avea opinii diferite vis-a-vis de un eveniment şi că relatările cu
privire la unele probleme specifice pot fi adevărate sau false.

Copiii învaţă de asemenea să plaseze evenimentele în ordinea apariţiei lor,
ceea ce nu înseamnă însă că ei sunt capabili să indice precis timpul, când a
avut loc acest eveniment. La această etapă orientarea spaţială devine mai
practică – copiii localizează oamenii şi activităţile în locuri specifice, familiare
lor. Ei pot de asemenea rezolva exerciţii practice, care solicită stabilirea
relaţiilor de cauză-efect dintre fapte. Abilităţile mintale le permit copiilor să
compare obiectele conform principiului „mic-mare” şi să clasifice obiectele
prin similaritate sau utilizând careva criterii. Copiii încep a recunoaşte cauzele
propriilor emoţii, însă cauza stărilor lor emoţionale este atribuită mai degrabă
factorilor externi, decât interni. Ei ne pot de asemenea relata despre emoţiile
pe care le trăiesc.
Ca rezultat al experienţei lor sociale, copiii învaţă a-şi controla manifestarea
emoţiilor, cum ar fi mânia sau frica. Ei reacţionează cu grijă şi empatie la
sentimentele altor persoane, ceea ce îi face vulnerabili la manipulare prin
apelare la empatia sau bunătatea lor.
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În practică ne ciocnim cu momente când urmează să-l audiem pe copil
în privinţa acţiunilor oamenilor şi mişcărilor care aveau loc la momentul
interacţionării, sensul cărora copiii deseori nu-l înţeleg (de exemplu, în cazul
mărturiilor cu privire la acţiuni cu caracter sexual, homosexual). Sunt doi
factori de ordin psihologic, care contribuie la memorarea şi reproducerea
într-un fel sau altul al acţiunilor cu tentă sexuală. În primul rând, la vârsta
de 3 – 4 ani la copii începe să apară sentimentul de ruşine faţă de persoanele
necunoscute, iar spre 7 – 8 ani, uneori şi mai devreme, acest sentiment se
atribuie persoanelor de alt gen. Astfel, chiar dacă copilul va percepe hârţuirile
sexuale ca un joc, trăind sentimentul de ruşine, el nu va rămâne indiferent faţă
de acţiune, înţelegând neobişnuinţa şi interdicţia sa. Iar atitudinea emoţională
faţă de cele întâmplate măresc precizia fixării în amintire a detaliilor acţiunilor
comise. În al doilea rând, fiind supus la acţiuni cu caracter sexual, copilul este
implicat într-o acţiune. Copilul este nevoit să reacţioneze într-un oarecare fel
la cele întâmplate, el deseori se opune, încearcă să găsească modalitatea de
a înceta aceste abordări, deseori simte durere şi alte senzaţii neplăcute. Din
cauza implicării copilului într-o acţiune cu conotaţie emoţională (de regulă,
negativă), are loc reţinerea solidă a acţiunilor, semnificaţia cărora copilul
poate şi să nu o înţeleagă.

1. Audierea din perspectiva particularităţilor
de vârstă ale copiilor exploataţi sexual

Întrebarea

Ce

Cine

* Poate identi�ica părţile
corpului pe desene

* Poate identi�ica persoanele,
cu care are o relaţie
semni�icativă

Unde

Când

Vârsta

* Se referă la lucruri ca „ale
mele”, are sentimentul de
proprietate
2,5 ani
2 ani

3 ani

4 ani

5 ani

6 ani

7 ani

2,5 ani
* Înţelege semni�icaţia
„acum”

2,5 ani
* Se referă la sine corect ca
băiat sau fată

* Îşi exprimă plăcerile şi
neplăcerile în cuvinte
* Se descrie pe sine sau pe
alţii în cuvinte precum „bun”
şi „rău”
* Spune când un lucru este
greu
* Înţelege semni�icaţia la cel
puţin 3 prepoziţii de loc – în,
pe, în spate, sub
* Îşi spune numele, când este
întrebat „Cum te numeşti?”
* Se referă la alţi copii corect
ca �iind băieţi sau fete
* Utilizează pronumele
personal eu , tu .
3,5 ani
* Îşi exprimă sentimentele în * Poate recunoaşte o imagine
cuvinte: trist, fericit, supărat
după memorie
* Identi�ică culorile: roşu,
verde, galben, albastru prin
* Cunoaşte diferenţa dintre
denumirea acestora
persoană adultă şi tânără
* Compară textura
* Relatează experienţele
* Poate numi 6 părţi ale
corpului

* Cunoaşte mâna dreaptă şi
stângă

* Înţelege „devreme” şi
„târziu”
4,5 ani
* Deosebeşte ziua de
noapte
* Cunoaşte cuvintele:
* Poate numi
azi, ieri, mâine
denumirea
* Cunoaşte că un minut
propriului oraş, dacă este mai scurt decât o
este întrebat
oră
* Poate spune strada
şi numărul casei,
* Cunoaşte dimineaţa şi
unde locuieşte
amiaza
* Poate descrie
locaţia incidentului
prin descrierea
* Poate numi ziua şi
cartierului, posibil a
luna naşterii
străzii, dar nu şi
adresei
* Poate spune ce zi a
săptămânii este, dacă
merge la şcoală
* Povesteşte care este
timpul în care se
desfăşoară
evenimentele speci�ice
ale zilei
* Numeşte zilele
săptămânii în ordine
corectă
* Denumeşte timpul
după – oră, jumătate de
oră, posibil 15 minute
* Poate identi�ica
locul a�lării, casa
cuiva, grădina
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Astfel, recomandările generale de audiere a preşcolarilor au un şir de cerinţe
pe care le însumează Agenda de mai jos.
AGENDA DE AUDIERE A PREŞCOLARILOR

1.

Limbajul, pe care îl folosim trebuie să �ie simplu şi pe înţelesul copilului şi să conţină întrebări
scurte (2-4 cuvinte), pronunţate cu voce vie, lipsite de negaţii.

2.

Adresarea întrebărilor deschise este mai puţin e�icientă la etapa de colectare a informaţiei de la
copilul de această vârstă. Începem convorbirea prin ai-i oferi copilului posibilităţi de a relata
cele întâmplate în limbajul şi tempoul său, ca apoi să trecem la întrebări scurte, dar speci�ice cu
privire la caz.

3.

În convorbirea cu copilul putem utiliza întrebările speci�ice ce ţin de circumstanţe, de persoană
(bănuit/inculpat) şi părţi ale corpului.

4.

Întrebările ce solicită un răspuns „Da” sau „Nu” îi fac pe copii să ghicească ce dorim să auzim de
la el şi ne va oferi răspuns reieşind din presupunerea sa. Iar în cazul în care este inevitabil să-i
oferim copilului o astfel de întrebare, trebuie să ţinem cont de tonalitatea vocii şi expresia feţei
noastre, pentru a evita orice fel de presiune asupra copilului. Vom ţine minte că de fapt copiii
tind să perceapă adulţii ca autorităţi şi încearcă să le satisfacă solicitările.

5.

Evităm întrebările ce solicită răspuns cu privire la faptul de câte ori a avut loc un eveniment,
deoarece copiii de această vârstă, chiar dacă ştiu a număra, nu au capacitatea de a aplica
această abilitate în de�inirea frecvenţei evenimentelor. Ei doar pot face diferenţă între „mult” şi
„puţin”.

6.

La această vârstă copiii încă nu sunt capabili să de�inească timpul – nici din punct de vedere al
datei şi orei, nici din punctul de vedere al relativităţii (de exemplu, „înainte”, „după”, „ieri”, „azi”,
„mâine”). Din aceste considerente evenimentul în întrebare trebuie să �ie localizat cu activităţile
familiare copilului (cum ar �i mâncarea şi activităţile zilnice: somnul, privirea TV, etc.) sau să
aibă legătură cu persoane şi locuri speci�ice.

7.

Atunci când repetăm aceeaşi întrebare, copiii pot presupune �ie că nu suntem satisfăcuţi de
răspunsul oferit anterior, �ie că acest răspuns a fost incorect, �ie că îi controlăm. Din acest motiv
îi vom explica copilului temeiul repetării întrebărilor.

8.

Copiilor le este frică să admită că ei nu corespund aşteptărilor noastre, din care cauză atunci
când nu vor ţine minte un eveniment, le va �i greu să ne spună „nu ştiu”. Iată de ce trebuie să-i
explicăm copilului că este mai bine să spună „nu ştiu” în cazul în care acesta nu ştie sau nu ţine
minte răspunsurile la întrebările noastre.

9.

Perceperea exteriorului de către copii de regulă nu este precisă. Preşcolarii vor atrage atenţie
mai mult la lucruri stringente, îmbrăcăminte şi particularităţi emoţional-expresive. Mult mai
rău ţin minte trăsăturile feţei. Înălţimea persoanei deseori o preamăreşte. Sunt foarte vagi
pentru ei noţiunile de „tânăr” şi „bătrân”. Procesele de recunoaştere de asemenea nu sunt încă
bine dezvoltate.

ÎN CAZUL ÎN CARE ÎNTÂMPINĂM GREUTĂŢI ÎN PREGĂTIREA PENTRU AUDIERE SAU AUDIEREA
COPILULUI, SOLICITĂM ASISTENŢA/INTERVENŢIA SPECIALISTULUI

1. Audierea din perspectiva particularităţilor
de vârstă ale copiilor exploataţi sexual

B. Şcolari mici (7 – 12 ani)
Activitatea cognitivă a copiilor devine mai selectivă, sistematică şi voluntară.
La această etapă copiii trebuie să-şi perfecţioneze abilităţile sociale şi şcolare.
De asemenea, ei însuşesc câteva strategii de memorare, ceea ce înseamnă că
ei îşi pot aminti unele evenimente în mod voluntar. Copiii de această vârstă
pot evalua comportamente în termeni de moralitate, principiile morale însele
sunt în mare parte formate de părinţi, rude şi semeni.

Fixarea, recunoaşterea şi reproducerea sunt legate direct de nivelul dezvoltării
intelectului la copil. Tot ceea ce se fixează în memorie fără ca elevul să înţeleagă,
să descopere cazualitatea se uită repede – memoria de scurtă durată. Memoria
şcolarului mic se sprijină pe concret, pe perceptibil.
La această etapă foarte importantă pentru dezvoltarea copilului devine
relaţionarea lui cu semenii (în special experienţele de a fi respins sau de a
nu avea prieteni). Relaţiile, experienţele cu adulţii, precum şi succesele sau
insuccesele şcolare determină imaginea de sine a copilului. Astfel structura
personalităţii poate influenţa asupra manierei de a oferi mărturii. De asemenea,
trebuie să ţinem cont că o experienţă traumatică asociată cu crima afectează
felul în care copilul percepe rolul său în acest eveniment.
La vârsta de 11 – 13 ani copiii au tendinţe să fie neverbali. Ei sunt marcaţi
psihologic de dificultăţi în exprimarea gândurilor şi sentimentelor. La această
vârstă ei suprimă diferite mijloace fizice de exprimare a sentimentelor
puternice (de exemplu, lovirea sau plânsul) şi încep să utilizeze cuvinte.

La etapa de planificare a audierii trebuie să ţinem cont că la această vârstă
copilul suferă schimbări de ordin calitativ şi cantitativ, ceea ce înseamnă că vor
exista diferenţe vădite în comunicarea cu un copil de 12 ani faţă de cel de 7 ani.
Copilul însuşeşte pe parcursul acestei perioade un mare volum de cunoştinţe,
dezvoltându-şi concomitent modalităţi noi de înţelegere. Astfel se dezvoltă o
serie de calităţi ale cunoaşterii cum ar fi: observarea atentă, atenţia, exprimarea
în mod desfăşurat a ideilor, imaginaţia. Dezvoltarea gândirii este condiţionată
şi strâns legată de dezvoltarea limbajului, dar şi de dezvoltarea experienţei
cognitive directe – senzaţii, percepţii, reprezentări. Toate aceste achiziţii fac
să se deosebească semnificativ elevul de 10-11 ani faţă de cel de 6-7 ani prin
modul de gândire, exprimare, învăţare, limbaj, rezolvare a problemelor.
Audierile „verbale” sunt foarte dificile în orice circumstanţe. În plus, la
abordarea subiectelor privind victimizarea de ordin sexual, copilul devine
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blocat verbal. Unii copii din această categorie de vârstă încă răspund la desen.
Din perspectivă dinamică, copiii, devenind victime ale ESC la această vârstă,
pierd o parte importantă a copilăriei lor şi au tendinţa să o regăsească chiar
şi prin relaţii distructive. Categoria aceasta de copii este în mod deosebit
vulnerabilă în faţa molestatorilor şi pedofililor.
Astfel, agenda de audiere a şcolarilor mici ar include recomandările generale
cuprinse în mostra ce urmează.
AGENDA DE AUDIERE A ŞCOLARILOR MICI

1.

În discuţia cu copilul, urmează să utilizăm cât mai multe întrebări generale, cu răspuns deschis,
care i-ar permite copilului să ne ofere o liberă relatare a evenimentului. Cercetările au arătat, că
relatările libere a copiilor de această vârstă sunt la fel de precise, ca şi a adulţilor. De asemenea,
unele cercetări constată că fetele dau răspunsuri mai complete şi mai exacte decât băieţii.

2.

Deoarece şcolarul mic manifestă nevoia de socializare afectivă şi de a �i tratat ca egal, la etapa
de stabilire a relaţiei cu copilul şi pe parcursul audierii trebuie să-i arătăm copilului că cele
spuse de el sunt luat în serios.

3.

Deşi copilul poate face distincţia dintre adevăr şi minciună şi manifestă o sugestibilitate mai
redusă în comparaţie cu perioada anterioară de dezvoltare, trebuie să ţinem minte că la această
etapă nu putem folosi întrebări, care conţin răspunsuri, deoarece riscăm să-i inducem copilului
o realitate distorsionată.

4.

Putem utiliza, la etapa de descriere a evenimentului, imaginile locului, unde a avut loc
abuzul/exploatarea, imaginea persoanelor, informaţia despre ce ne interesează.

5.

Deşi şcolarii mici sunt capabili să înţeleagă a�irmaţiile şi întrebările mai complexe, totuşi evităm
să utilizăm termeni juridici, care pot �i ori confuze, ori neînţelese de copil, astfel mărind nivelul
de frică sau sporind sentimentul de vină.

6.

Este imperios a determina motivaţia copilului pe durata audierii acestuia. Lucru ce poate �i
făcut în cazul şcolarilor mici, deoarece copiii sunt capabili să evalueze propriul comportament
şi acţiunile altora în termeni morali. Identi�icând motivaţia copilului, avem şansa de a de�ini
atitudinea copilului faţă de bănuit/inculpat.

7.

Deoarece urmează să audiem copilul referitor la circumstanţe ce ţin de relaţii sexuale, acesta
chiar şi dacă nu va înţelege până la capăt semni�icaţia acţiunilor sexuale, va conştientiza
neobişnuinţa şi „ruşinea” acestora. Semni�icaţia emoţională ridicată a acestor acţiuni sau
participarea involuntară la ele contribuie la buna lor memorare. Astfel urmează să concretizăm
permanent decursul cronologic al acţiunilor („Ce a fost până atunci?”, „Ce ţi-a făcut, când tu....?”
etc.). Neînţelegerea semni�icaţiei celor întâmplate complică descrierea lor, din acest motiv
avem nevoie de întrebări de concretizare şi detalizare.

8.

La această vârstă scade tendinţa de reproducere mecanică mot-a-mot a discursului altor
persoane, însă ea nu dispare complet, manifestându-se atunci, când copilul trebuie să
reproducă enunţuri neînţelese. Astfel, putem oferi copilului întrebarea: „Despre ce s-a vorbit?”

ÎN CAZUL ÎN CARE ÎNTÂMPINĂM GREUTĂŢI ÎN PREGĂTIREA PENTRU AUDIERE SAU AUDIEREA
COPILULUI, SOLICITĂM ASISTENŢA/INTERVENŢIA SPECIALISTULUI

1. Audierea din perspectiva particularităţilor
de vârstă ale copiilor exploataţi sexual

C. Adolescenţii (13 – 18 ani)
În termeni psihologici, vârsta de la 13 până la 18 ani este o treaptă de dezvoltare
destul de dificilă pentru tineri. Procesele biologice (maturizarea fizică şi
sexuală) generează schimbări emoţionale rapide. Dezvoltarea cognitivă deseori
precede maturizarea emoţională şi socială. Dezvoltarea identităţii derivă în
dorinţa de independenţă, precum şi în creşterea importanţei semenilor.
Cu toate că în această perioadă dezvoltarea cognitivă este evidentă, adoles
centul are dificultăţi în a gândi raţional în legătură cu experienţele lui
imediate. Adolescenţii consideră, de exemplu, că problemele prin care trec ei,
sentimentele pe care le au, experienţele pe care ei le traversează sunt unice. Pe
de altă parte, dezvoltarea inteligenţei permite adolescentului să conştientizeze
situaţii care sunt mai puţin plăcute, conflictuale, tensionale. În acest mod se
nasc sentimentele de tristeţe, melancolie.
Se dezvoltă capacitatea de prelucrare a informaţiei vizuale concomitent cu
diferenţierea evaluării vizuale a mărimii, distanţei şi formei. Puşi să descrie
anumite tablouri după vizionarea unor modele, adolescenţii se pierd în detalii,
dar în acelaşi timp se dezvoltă şi tendinţa de a da un anumit sens, semnificaţie
celor relatate (încărcătură proiectivă, copilul exprimându-şi prin aceasta
dorinţe, sentimente, temeri).

Conduitele inteligente de la această vârstă se caracterizează prin:
• răspunsuri complexe şi nuanţate la cerinţe;
• diferenţierea elementelor semnificative şi raportarea efectelor posibile
la cauzele implicate;
• dezvoltarea abilităţi de exprimare prin simboluri şi limbaj nuanţat;
• creşterea capacităţii de analiză abstractă şi de sesizare a ficţiunii;
• dezvoltarea capacităţii de a emite predicţii valide bazate pe real.

Mediul socio-cultural în care trăieşte adolescentul, familia, grupul de prieteni
pot influenţa comunicarea verbală a acestuia. La vârsta respectivă se remarcă
şi limbajul de grup, tânărul recurgând la anumite expresii, mod de a se îmbrăca
şi alte obiceiuri specifice grupului din care face parte.

În relaţiile cu părinţii stările afective devin mai tensionate ca urmare a mani
festării opoziţiei şi culpabilităţii. Cu toate că în această perioadă tendinţa
adolescentului spre independenţă devine din ce în ce mai evidentă, paralel
cu aceasta se manifestă şi dorinţa, nevoia de ocrotire şi afecţiune din partea
părinţilor.
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Fiind perioada intrării în viaţă a examenelor, a responsabilităţilor evident
exprimate, în urma unor eşecuri, insuccese, crize intense pe plan emoţional,
pot apărea adevărate drame. În general aceste trăiri negative, stări conflictuale
ale adolescentului sunt trecătoare şi depăşite cu uşurinţă. În anumite condiţii
însă (familii dezorganizate, relaţii violente între părinţi, ruperea comunicării
între părinţi şi copii) aceste stări se pot agrava şi complica, ducând la modificări
negative în comportamentul adolescentului. Când însă conflictele şi frustrările
îmbracă forme acute şi când acestea se prelungesc în timp, pot apărea tulburări
comportamentale mai evidente (abandon şcolar, furt, minciună, violenţă etc.),
dar şi tulburări emoţionale (depresie, anxietate).

Copiii cu vârsta de 14 – 16 ani se pot exprima mai bine, în comparaţie
cu perioada anterioară de vârstă, dar manifestă o rezistenţă puternică la
divulgarea situaţiilor de natură sexuală, în special de incest. Obiectivul de
dezvoltare care se manifestă prin ruperea ataşamentelor faţă de părinţi este
deseori complicat prin necesitatea de separare de la părinte, faţă de care ei
nu s-au ataşat în mod sănătos. Trauma ataşamentului este foarte puternică
şi explică unele din atitudinile protective, pe care le manifestă copiii faţă
de abuzatori. Ca şi în cazul incestului, un părinte rău este uneori perceput
ca fiind mai bun decât lipsa unuia la această perioadă a vieţii copilului. Iar
conştientizarea puterii acestei dinamici poate ajuta persoana care audiază
copilul să tempereze reacţiile personale/comentariile atunci când îl întrebăm
sau îi vorbim adolescentului despre abuzator.
În cazul ESC a copiilor în vârstă de 16 – 17 ani, obiectivul final al dezvoltării
capacităţii de dragoste, acceptare şi implicare într-o relaţie intimă a fost
întrerupt prin victimizare, cu consecinţele de manifestare a sentimentelor de
ruşine, neîncredere şi evitare a relaţiilor. În asemenea cazuri rolul persoanei
care audiază copilul este de a rămâne axat pe scopurile audierii, relaţionând
cu adolescentul din perspectiva acestor dinamici.
Am inclus în prezentul ghid o mostră de agendă cu recomandări generale de
audiere şi a adolescenţilor.

2. Manifestările traumei la copil

AGENDA DE AUDIERE A ADOLESCENŢILOR
1.

În lucrul cu adolescenţii trebuie să ţinem cont de factorii emoţionali, care pot perturba sau
împiedica interacţiunea noastră cu victima-martor: frica de confruntare cu bănuitul/inculpatul
sau de răzbunare a acestuia, ruşinea cauzată de destăinuirea publică a vieţii personale sau a
experienţelor intime, sentimentul de vină şi frica de stigmatizare socială. Din acest motiv, la
etapa de pregătire a adolescentului pentru audiere, urmează să discutăm cu el fricile sale.

2.

În lucrul cu adolescentul trebuie să înţelegem motivaţia lui de a depune mărturii şi să încercăm
să estimăm costurile psihologice ale participării sale în procedurile judiciare.

3.

La etapa de evaluare a nevoilor copilului şi riscurilor asociate participării acestuia în calitate de
victimă-martor, urmează să identi�icăm cauzele potenţiale ale oferirii mărturiilor false. Acestea
pot �i oferite din nevoia de manifestare, primire de aprobare/susţinere din partea semenilor,
răzbunare, frică etc.

4.

Deşi la această vârstă declaraţiile adolescentului sunt asemănătoare declaraţiilor adulţilor,
totuşi copiii manifestă un nivel înalt de sugestibilitate, din care motiv, după ce i se oferă
posibilitatea de libera expunere a evenimentului, putem să-i adresăm întrebări simple, directe
şi concrete, evitând întrebările ce reclamă răspunsuri cu lux de amănunte sau ce conţin
informaţii duble.

5.

Să nu uităm că adolescenţii, victime-martori, sunt extrem de vulnerabili, ceea ce poate duce la
ampli�icarea sau agravarea traumei, care este de fapt şu subiectul discuţiei.

ÎN CAZUL ÎN CARE ÎNTÂMPINĂM GREUTĂŢI ÎN PREGĂTIREA PENTRU AUDIERE SAU AUDIEREA
COPILULUI, SOLICITĂM ASISTENŢA/INTERVENŢIA SPECIALISTULUI

2. Manifestările traumei la copiI
Abuzul şi exploatarea sexuală afectează toate aspectele vieţii copilului.
Copiii pot suferi efecte negative pe termen lung atât asupra stării de
sănătate, cât şi asupra vieţii sociale – pot fi stigmatizaţi atât în familie,
cât şi în comunitate, pot fi implicaţi în activităţi criminale.

Pentru o mai bună înţelegere a comportamentului copilului la primul
contact sau la etapa de desfăşurare a audierii este necesar a cunoaşte
dinamica abuzului şi exploatării sexuale, precum şi influenţa acestora
asupra dezvoltării copilului.

Astfel, abuzul este perceput de copil ca:
• sexualizare traumatică – circumstanţele/condiţiile în care
a avut loc abuzul sexual, în rezultatul cărora sexualitatea
copilului nu s-a format în mod natural; în rezultat, copilul
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•
•

•

percepe denaturat elementul de comportament sexual şi
moralitatea sexualităţii; formându-şi conceptul de sexualitate
învăţată, copii se învaţă a o folosi ca o strategie de manipulare
a altor persoane în scopul satisfacerii propriilor necesităţi;
înşelare – copii descoperă pentru sine, că cineva, în care au
avut încredere, le-a pricinuit sau vrea să le pricinuiască ceva
rău;
stigmatizare – semnale negative de ură, ruşine şi vinovăţie,
inutilitatea şi neimportanţa sa, care se transmit copilului în
urma unei astfel de experienţe negative; aceste semnale se
transmit direct şi indirect, dar stigmatizarea mai pronunţată
provine în cazul blamării copilului de către persoanele, care
se află în preajmă, în rezultat copilul începând să creadă că
este „murdar”; totodată această situaţie lasă o amprentă
negativă şi în cazul în care copilul relatează cele întâmplate,
crezând şi spunând că ceea ce s-a întâmplat cu el este vina
lui: „Eu cred că am provocat singur această situaţie, care m-a
făcut să sufăr…”
neputinţă/neajutorare, care se manifestă de regulă prin două
forme: 1) voinţa, dorinţa şi perceperea că persoana aparţine sie
însăşi, permanent respingându-se pe sine şi autodistrugânduse şi 2) copilul se simte marginalizat când este ignorat, prin
urmare se autodistruge.

Deseori copiii experimentează un sistem complex de simptome, legat de
experienţa traumatică. Pentru unii copii efectele sunt vizibile, în schimb
alţii îşi suprimă sentimentele şi simptomele. Sunt copii care îşi reprimă
sau uită experienţa traumatică, dar amintirea acesteia poate reveni mai
târziu. Există cazuri în care aceşti copii pot fi implicaţi în recrutarea
altor copii pentru exploatare sau îşi pot dezvolta propriul sistem de
exploatare a copiilor, astfel perpetuând ciclul abuzurilor.

Toţi copiii, care au fost victime ale exploatării sexuale, vor suferi de pe
urma consecinţelor fizice şi psihice. Când copiii au fost victimele sclaviei
şi le-a lipsit controlul asupra vieţii pe durata exploatării, ei suferă
consecinţe similare torturii. De obicei, cu cât exploatarea durează mai
mult, cu atât problemele de sănătate sunt mai grave.
Literatura de specialitate enumeră următoarele manifestări ale traumei
la copil.

2. Manifestările traumei la copil

Consecinţe asupra sănătăţii fizice:
• contactarea diferitor boli, inclusiv boli venerice şi SIDA;
• apariţia unei palete largi de simptome, cum ar fi dureri de
cap, ameţeli, dureri de inimă şi probleme respiratorii, dureri
stomacale şi abdominale, boli de piele;
• sarcini nedorite, complicaţii în urma sarcinii şi/sau sunt forţate
să facă avorturi;
• suportarea mutilărilor fizice, inclusiv bătăi, înfometare, leziuni
ale organelor sexuale.
Consecinţe asupra sănătăţii mentale şi emoţionale:
• depresie;
• sentimente de pierdere a speranţei;
• sentimente de vinovăţie şi ruşine;
• gânduri suicidale;
• epuizare şi probleme de somn (insomnii);
• flashback-uri (reamintiri traumatice spontane), coşmaruri,
atacuri de panică, iritabilitate şi alte simptome de stres;
• disociere sau retragere emoţională;
• imposibilitatea de a se concentra/abilitate limitată de a se
organiza şi structura;
• lipsa încrederii în sine;
• imagine de sine scăzută, sentimente de ură faţă de sine;
• anxietate;
• pierderea noţiunii de timp;
• sentimente confuze despre dragoste şi sex;
• căderi nervoase, câteodată cu efecte permanente;
• furie.

Consecinţe asupra comportamentului:
• pierderea încrederii în adulţi;
• căpătarea/învăţarea un comportament antisocial;
• apariţia dificultăţilor în relaţionarea cu ceilalţi, inclusiv cu familia
sau colegii de muncă;
• apariţia dependenţei de drog şi alcool;
• suprimarea furiei poate determina o exagerare a acesteia
împotriva altora şi împotriva sa (automutilare);
• victimele pot deveni agresive şi nervoase faţă de cei din jurul
lor;
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•
•
•
•
•
•
•

dezvoltarea relaţiilor de dependenţă faţă de abuzatorii lor;
apariţia tulburărilor ale instinctului alimentar (anorexie sau
bulimie);
schimbarea comportamentului, de cele mai multe ori, în unul
hiperactiv;
comportamentul sexual devine unul provocator/poartă
îmbrăcăminte provocatoare;
predispunere spre comiterea unor infracţiuni cum ar fi furt,
acestor persoane le place să aibă bani şi să-i cheltuiască foarte
uşor, capătă un comportament abuziv, mint şi înşeală;
evadarea din mediul protectiv;
lipsa voinţei sau necesitatea de a controla orice situaţie după
bunul plac al persoanei.

În timp ce unii copii sunt rezilienţi, cu o capacitate mare de a se reface în
urma abuzului, dacă primesc grija şi suportul de care au nevoie, pentru
alţii stresul extrem şi trauma exploatării sexuale sau a altor forme
de abuz se poate solda cu un efect nedorit pe termen lung, denumit
Sindromul Stresului Posttraumatic (SSPT).

SSPT poate fi dificil de diagnosticat şi tratat şi se caracterizează prin
următoarele simptome:
• retrăirea evenimentului traumatic prin vise, coşmaruri, flashbackuri sau gânduri intruzive;
• evitarea reamintirii evenimentelor;
• simptome persistente de excitare mare, cum ar fi tulburările de
somn, comportament agresiv şi concentrare scăzută a atenţiei.
Copiii deseori omit detalii (de mare importanţă pentru ofiţerul de
urmărire penală) în descrierea experienţei traumatice, fapt cauzat fie
de particularităţile de memorare, fie de capacităţile de reproducere a
informaţiei. Având în vedere că uitarea este un proces firesc şi poate
fi de asemenea un mecanism de coping a situaţiei traumatice, iar
victima poate să-şi amintească detaliile fie cu ajutorul unor întrebări
bine formulate, fie după o perioadă de timp, rolul specialistului este de
a explica atât victimei, cât şi altor persoane implicate în procesul de
urmările penală care sunt cauzele unui asemenea comportament.

3. Sumar

3. Sumar
Atunci când lucrăm cu copiii victime-martori, trebuie să avem o
înţelegere completă şi complexă a particularităţilor de dezvoltare a lor,
utilizând cunoştinţele noastre drept punct de pornire pentru planificarea
audierii, evaluarea particularităţilor individuale ale copilului şi nivelului
său de dezvoltare cognitivă, emoţională şi socială. Iar în timpul audierii
copilului urmează să luăm în considerare un şir întreg de factori, care
influenţează exactitatea şi credibilitatea mărturiilor:
• vârsta copilului;
• nivelul dezvoltării cognitive, emoţionale şi sociale;
• sexualitatea copilului;
• numele/forma de adresare preferabilă a copilului;
• reconstituirea verbală a evenimentelor (nivelul dezvoltării
verbale);
• detaliile furnizate (memoria evenimentelor);
• informaţia cu privire la eveniment obţinută de la alte persoane
(potenţială presiune exercitată de către familie);
• modalitatea de stabilire a contactului;
• perceperea noastră ca autoritate pentru copil şi modalitatea
în care suntem percepuţi (ameninţători, utili etc.);
• stilul de audiere şi structurarea întrebărilor;
• factorii de personalitate;
• nevoile copilului;
• influenţa traumei.

În lucrul cu copiii urmează să atragem atenţie de asemenea la 3 sfere:
cognitivă, emoţională şi interrelaţională. Atribuirile cognitive sau
explicaţiile pe care şi le dau copiii cu privire la exploatarea sexuală au
un rol important pentru dezvoltarea lor ulterioară. Deoarece aceşti copii
întâmpină dificultăţi în înţelegerea corectă a evenimentului traumatic,
atitudinea faţă de el va fi creată în baza explicaţiilor date de abuzator –
el mereu îi va spune victimei că este „dragoste” şi e „ceva obişnuit”, că
însuşi actul sexual dureros şi neplăcut pentru copil este o „plăcere”, iar
povestirea despre cele întâmplate îi va face „rău” copilului. În afară de
aceasta, gândul că a „meritat” o asemenea atitudine măreşte riscurile
ca un copil, supus abuzului sexual, nu va putea să recunoască ulterior
situaţiile de risc şi să reacţioneze la ele în mod adecvat. El va considera
în continuare că nu are dreptul să se protejeze de hârţuirea sexuală.
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Acest lucru este confirmat şi de faptul că minorii abuzaţi sexual deseori
devin victime ale hârţuirii sexuale repetate din partea semenilor sau
adulţilor.
Având în vedere cele expuse în acest capitol, trebuie să conştientizăm
că sarcina specialistului este nu doar de a colecta informaţia şi de a
evalua credibilitatea informaţiei oferite de copil, ci şi de a proteja
bunăstarea psihologică a acestuia.

AUDIEREA COPILULUI

CAPITOLUL IV
CONSIDERENTE GENERALE
PLANIFICAREA AUDIERII
CONDUCEREA AUDIERII
FINALIZAREA AUDIERII
EVALUAREA AUDIERII
SUMAR

1. Considerente generale

1. CONSIDERENTE GENERALE
Audierea copilului presupune un proces din mai multe etape: planificarea,
conducerea, finalizarea şi evaluarea audierii. În lucrul cu copilul, vom
ajusta locul şi timpul desfăşurării audierii la particularităţile de vârstă şi
la manifestarea traumei suportate de copil. Orice adult, care este bănuit/
învinuit/inculpat/complice crimei comise sub nici un motiv nu trebuie să se
afle cu copilul în acelaşi spaţiu pe parcursul audierii. Adulţii, care acompaniază
copiii la audiere, sunt prezenţi pentru a oferi susţinere copilului, când acesta
are nevoie. Ei pot şi trebuie să-i ofere confortul verbal şi fizic, dar nu au voie
să întrerupă copilul sau să-l grăbească să dea răspunsuri, să-şi manifeste
starea de şoc, mânia sau neîncrederea în faţa copilului. În fine, ei trebuie să
păstreze confidenţialitatea celor relatate.
Repere generale privind audierea copiilor, victime-martori
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Audierea trebuie să aibă loc într-un timp cât mai scurt după ce apare
suspiciunea cu privire la exploatare.
Copilul trebuie să simtă susţinerea adulţilor şi să fie sigur de aceasta
pe toată durata audierii, respectând spaţiul personal al copilului.
La etapa de planificare a audierii trebuie să fie luate în considerare
nivelul de dezvoltare şi nevoile copilului.
La etapa de planificare a audierii se va lua în considerare caracteristica
copilului, profilul lui psihosocial şi al familiei sale.
Audierea va avea loc într-un anturaj mai puţin formal şi va fi condusă
de o persoană instruită în audierea copiilor.
În măsura posibilităţilor, audierile trebuie să fie scurte, pentru a
evita oboseala copilului.
Îi vom crea copilului posibilitatea de a relata evenimentul în propria
modalitate, înainte de a-i pune întrebări de concretizare.
Întrebările adresate trebuie să înceapă cu cele deschise, iar întrebările
directe sau de clarificare, urmează a fi puse spre sfârşitul audierii.
Copilul urmează să fie pregătit pentru a depune mărturii şi în instanţa
de judecată, precum şi să conştientizeze urmările de lungă durată a
statutului său de victimă, parte vătămată sau martor într-un dosar
penal.
Copilului trebuie să-i fie asigurată susţinere pe durata întregului
proces de urmărire penală şi judecare a cauzei.
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Deprinderile şi calităţile specialistului, care realizează audierea
copiilor
Conceptul de bună audiere presupune obţinerea unor mărturii veridice
în timp scurt asigurând totodată bunăstarea psihologică a copilului pe
durata întregului proces de audiere. Filosofia relaţiei dintre specialistul care
conduce audierea şi copilul victimă-martor se bazează pe asumpţia umanistă
fundamentală conform căreia „toate persoanele sunt speciale şi valoroase
pentru că sunt unice”. Având la bază o astfel de filozofie specialistul implicat
în lucrul cu copiii va reuşi mult mai repede şi eficient să stabilească o relaţie
de încredere cu copiii. Această abordare este vitală în special în lucrul cu
minorii care au suferit de exploatarea sexuală comercială. Reieşind din această
filozofie se conturează o serie de calităţi necesare specialistului care conduce
audierea copiilor.
Acceptarea necondiţionată
Prin acceptarea necondiţionată este recunoscută demnitatea şi valoarea
personală a copilului, cu experienţele sale pozitive şi mai puţin pozitive, cu
calităţile şi defectele sale, cu toate gândurile şi trăirile sale, fără a fi criticat,
judecat controlat sau apreciat. Acceptarea nu presupune aprobarea sau
dezaprobarea copilului. Este vorba despre acceptarea modului în care
persoana simte sau crede în mod diferit decât alţii. Nu este indicată utilizarea
evaluărilor de genul „nu ar trebui să simţi aşa”, „băieţii nu trebuie să simtă
aşa”, „fetele nu se poartă niciodată aşa”. Acceptarea este o atitudine pozitivă
de înţelegere a persoanei şi nu una neutră (de exemplu: „Lasă nu te necăji”,
„Nu este nici o problemă”). Neutralitatea poate fi percepută de către copil ca
indiferenţă.

Empatia
Empatia este abilitatea care permite specialistului care conduce audierea de
a înţelege modul în care copilul gândeşte, simte şi se comportă. Empatia este
abilitatea de „a fi cu” persoana şi nu de „a fi ca” persoana cealaltă. Un indicator
al empatiei este sentimentul copilului că este înţeles. Sentimentul copilului că
este înţeles îl va încuraja să povestească despre experienţa negativă pe care a
avut-o fără a ascunde detaliile relevante ale naraţiunii.
Colaborarea
Colaborarea este abilitatea specialistului de a implica copilul în deciziile
legate de reabilitarea sa şi reintegrarea socială. Procesul de urmărire penală
ca şi procedură este bine să fie construit astfel încât să susţină reabilitarea
copilului victimă ESCC. Relaţia între specialist şi copilul victimă ESCC este
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una de parteneriat, bazată pe respect şi acceptare. Specialistul care conduce
audierea va ajuta copilul să găsească cele mai relevante informaţii pentru ca
acesta să poată lua decizii responsabile.
Responsabilitatea
Specialistul care conduce audierea copiilor, victime ale ESCC, este responsabil
pentru atitudinile şi acţiunile sale. Responsabilitatea se traduce prin prevenirea
utilizării greşite a cunoştinţelor şi metodelor de conducere a interviului,
evitarea oricăror acţiuni care ar înrăutăţi starea emoţională, cognitivă a
copilului victimă ESCC.
Congruenţa
Congruenţa se referă la concordanţa dintre comportamentul specialistului
care conduce audierea, emoţiile şi valorile sale personale. Este indicat să nu
se exprime idei şi convingeri în care specialistul nu crede cu adevărat. Lipsa
de autenticitate duce la pierderea relaţiei de încredere între specialist şi
copil, fapt care poate duce la rândul său la deformarea informaţiilor pe care
un copil le va oferi în cadrul audierii. Adăugător, lipsa congruenţei sporeşte
disconfortul emoţional al copilului, care în virtutea traumei deja şi-a pierdut
încrederea în adulţi.
Calitatea audierii, în sensul mărturiilor colectate, va depinde şi de o serie de
deprinderi necesare specialistului care desfăşoară audierea.

Ascultarea activă
Ascultarea este abilitatea de bază care oferă suport unei bune audieri.
Ascultarea activă încurajează copiii să vorbească deschis şi liber. Ascultarea
activă este susţinută de tonul şi intensitatea vocii specialistului care conduce
audierea, prin mimica şi gesturile utilizate de către acesta – ele trebuie să fie
adecvate conţinutului şi stării afective a copilului.
Observarea
Abilităţile de observare permit o înţelegere mai reală a mesajului transmis
de către copilul victimă-martor supus abuzului/exploatării sexuale. Din
cauza naturii infracţiunii copilul va prefera frecvent să omită sau să modifice
anumite părţi ale istoriei sale. Aceste omisiuni cel mai des se vor manifesta prin
discrepanţe între comportamentul verbal şi cel nonverbal. Un bun observator
va fi capabil să aducă în discuţie aceste discrepanţe astfel încât să ajute copilul
să povestească episoadele mai puţin plăcute.
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Adresarea întrebărilor
Audierea este o metodă invazivă de a comunica cu copilul şi, ca urmare trebuie
utilizată foarte atent astfel încât efectele audierii să fie mai puţin traumatizante.
Mai mult, o audiere corect efectuată are potenţialul de a fi un prim pas în
reabilitarea copilului. Sarcina specialistului care conduce audierea este de a
ajuta copilul să vorbească într-un mod în care el are posibilitate de a-şi structura
ceea ce i s-a întâmplat, de a-şi clarifica atitudinile şi valorile personale.

Întrebările pot fi închise şi deschise. Întrebările închise sunt acele care
generează răspunsuri în termenii „da”, „nu”. Aceste întrebări de cele mai
multe ori duc la întreruperea comunicării. De obicei întrebările închise se
folosesc pentru a verifica ceva, pentru clarificarea unei informaţii concrete.
Exemple de întrebări închise: „Locuieşti cu familia?”, „Numele tău este Lupu
Ion?”. Întrebările deschise, din contra, sunt cele care oferă interlocutorului
posibilitatea să dezvolte subiectul. Acestea de obicei încep cu „Când”, „Cum”,
„Unde”, „Ce”. Exemple de întrebări deschise: „Ce ai făcut atunci când ai ajuns
acasă?”, „Când s-a întâmplat prima dată?”, „Unde aţi plecat după ce v-aţi
întâlnit?”. De notat că întrebarea „De ce?” este una periculoasă, deoarece pune
persoana în situaţia de a găsi motive, respectiv răspunsul la această întrebare
va reflecta mai degrabă o scuză inventată decât un fapt real. De asemenea
întrebarea „De ce?” are potenţialul de a inhiba interlocutorul.
Parafrazarea
Parafrazarea este abilitatea de a reformula ceea ce este esenţial în mesaj.
Parafrazarea se realizează prin utilizarea unor fraze comunicate de către copil:
„Cu alte cuvinte, din ceea ce spui tu înţeleg că…”. Este important ca specialistul
care conduce audierea să nu utilizeze alte cuvinte decât cele care au fost spuse
de către copil. Parafrazarea se utilizează pentru a comunica copilului că el este
auzit şi înţeles şi pentru a verifica acurateţea înţelegerii.
Sumarizarea
Sumarizarea este abilitatea de a concentra esenţa celor comunicate şi de a
le exprima în câteva propoziţii scurte şi clare. Scopul sumarizării este de a
recapitula conţinutul celor discutate pentru a încheia un subiect şi trece la
altul sau pentru a încheia discuţia.

Pare paradoxal, dar este mult mai greu să lucrezi cu copiii decât cu adulţii.
Persoanele care audiază copiii au mereu nevoie de idei mai puţin ordinare
şi vor fi nevoite să încerce modalităţi de lucru cu copiii cât mai variate. Este
necesar a fi foarte flexibili pentru a face faţă situaţiilor schimbătoare.
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Nemijlocit la etapa de audiere, scopul urmăririi penale nu va eclipsa în nici
un caz rolul specialistului de a-i explica copilului, într-un limbaj înţeles,
drepturile acestuia, asigurându-se că el nu se va sinchisi să-l informeze în
privinţa nevoilor existente.
Ai dreptul să nu înţelegi întrebarea

Copilul, cu care discutăm deseori este învăţat să asculte de adulţi. Din acest motiv, în loc să recunoască
sincer că nu înţelege întrebarea, el va prefera să spună că nu ştie răspunsul la întrebarea pusă, ceea ce
poate conduce la concluzii eronate ale adultului.

Ai dreptul să spui „Nu ştiu” sau „Nu ţin minte”
Urmează să încurajăm copilul să admită lipsa de cunoştinţe sau că a uitat ceva. În cazurile în care
copiii nu ţin minte sau nu cunosc unele evenimente, tind să le presupună/să fantazeze. De-aceea e bine
să-i explicăm copilului că nu este nevoie să facă presupuneri, ci vom discuta doar evenimentele care au
avut loc cu adevărat.

Ai dreptul să nu răspunzi la întrebare
Copilul se simte obligat să ne relateze experienţele traumatice, dar la moment poate să nu �ie pregătit
să le destăinuiască, ceea ce poate spori riscul mărturiilor false. De-aceea este important să-i permitem
copilului să nu răspundă la întrebări incomode/supărătoare „acum”.

Ai dreptul să-mi corectezi greşelile
De regulă, copiii aleg una din două: ori sunt de acord cu cele spuse de adult, ori refuză comunicarea în
cazul în care cele spuse de adult sunt eronate. De-aceea trebuie să-l încurajăm să ne corecteze atunci
când greşim.

Ai dreptul la baie
Deseori în comunicarea cu copiii reieşim din aşteptările sau percepţiile noastre cu privire la comportamentul altor persoane. Şi dacă nouă, adulţilor, ni se pare obişnuit/normal să informăm conlocutorul
că am dori o pauză de baie (veceu) sau apă, acelaşi lucru credem şi despre un copil – ne aşteptăm ca el
să ne informeze despre nevoile sau dorinţele sale. Însă copilul poate avea o cu totul altă reacţie – el nu
ne va informa despre nevoile sale, ci mai curând va aştepta �inalizarea discuţiei, astfel riscând să nu
ne mai răspundă la întrebările puse.

Ai dreptul să oboseşti
Copiii obosesc uşor, aşa că e de preferat ca în timpul discuţiei să facem pauze, care totodată generează
şi schimbarea orientării atenţiei.

Locaţia audierii
Spre regretul nostru, practica audierii copiilor, victime-martori, ne arată că
reprezentantul organului de drept este persoana care pune întrebări, iar
celorlalţi actori – părinţilor/reprezentantului legal, psihologului/pedagogului
– li se rezervă rolul pasiv de asistare sau, în cazuri mai dramatice, de a critica
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comportamentul copilului.7 Această presiune asupra copilului creşte şi din
cauză că audierea are loc într-o încăpere ce nu este special amenajată. De cele
mai dese ori, audierile au loc la sectorul de poliţie, alteori acasă la copil sau
în sediile unor organizaţii/instituţii. În cazul audierii într-un birou, copilul se
află de obicei într-o poziţie de confruntare cu reprezentantul organului de
drept şi persoanele care asistă la audiere. În plus, între ei există şi o barieră
fizică, cum ar fi masa (Situaţia 1); alteori specialiştii /părinţii se află în spatele
copilului, ceea ce-i influenţează şi sentimentul lui de securitate (Situaţia 2).

Asemenea poziţii va impune copilul să manifeste reacţii de apărare sau se va
opune întrebărilor puse. În astfel de cazuri copiii oferă cele mai multe mărturii
false. Acelaşi efect vor avea şi audierile copilului acasă sau în şcoală, deoarece
ambele locaţii nu sunt prevăzute pentru procedura de audiere.

Pentru a evita starea de stres adiţional al copilului şi pentru a-i oferi posibilitatea
să povestească mai descătuşat despre situaţia traumatică, audierea copilului
trebuie să fie organizată într-un local liniștit, liber de constrângeri şi obiecte
ce-l distrag (cum ar fi un aparat de radio sau un televizor), unde nu-l întrerup
şi nu-l incomodează persoane care intră/ies. De asemenea e preferabil ca
între intervievator şi copil să nu existe bariere fizice (masă, alte bariere), iar
distanţa între copil şi persoana care-l va audia să fie optimală. Chiar dacă şi va
exista o masă, atunci ea trebuie să fie joasă şi comodă pentru copil.

În cazul utilizării locaţiilor specializate (camere de audiere), sunt binevenite
posibilităţile de înregistrare video a audierii, astfel existând posibilitatea de
interrelaţionare directă a copilului cu o singură persoană (maximum două), iar
celorlalţi participanţi la proces li se va oferi posibilitatea de a observa audierea
7

„Practici curente de audiere a copiilor victime-martori în Republica Moldova”. Raport de evaluare rapidă.
Centrul Internaţional “La Strada”, Chişinău, 2009.
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în regim real, fiind într-o altă încăpere. Camera de audiere presupune de fapt
existenţa a 3 spaţii separate: prima este încăperea de pregătire a copilului
pentru audiere, cea de-a doua este încăperea unde are loc audierea propriuzisă şi unde este instalat echipamentul video de înregistrare şi cea de-a treia
este camera tehnică (sau de vizualizare) unde este instalat ecranul şi este
spaţiul unde alţi participanţi în proces (cu excepţia copilului şi a specialistului
care desfăşoară audierea) cum ar fi rudele copilului, judecătorul, procurorul
şi reprezentantul apărării pot vizualiza comportamentul şi auzi răspunsurile
copilului. Utilizarea raţională a acestor trei spaţii permite evitarea întâlnirii
directe a copilului cu toţi participanţii la proces, în special, cu abuzatorul sau
reprezentantul acestuia, astfel diminuând stresul copilului faţă de audiere. În
aceste condiţii se asigură respectarea intereselor copilului, dar şi principiul
contradictorialităţii în procesul penal.

În selectarea localului pentru audiere ne vom ghida de următoarele reguli:
• Ne asigurăm că în localul, unde va avea loc audierea, copilul este
relaxat. Ne asigurăm că el s-a acomodat (familiarizat) cu localul și se
simte confortabil în acest spaţiu.
• Îi oferim copilului posibilitatea de a-și alege locul unde ar dori să se
așeze.
• Îi oferim copilului un scaun/fotoliu confortabil, îl informăm despre
accesul la baie și apă. De asemenea îi putem oferi copilului foi de
hârtie și ustensile de scris/de desenat. Mâncarea trebuie să fie oferite
fie înainte, fie după audiere.
• Camera de audiere trebuie să fie pe cât posibil privată. Alte persoane,
care nu sunt implicate în procesul de audiere, n-ar trebui să aibă acces
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•
•

atât în cameră, cât şi la ferestre, nici să audă conversația de după ușă.
În camera de audiere nu trebuie amplasate obiecte de prisos (jucării,
cărţi, desene, tablouri) care ar sustrage atenţia copilului de la audierea
propriu-zisă.
Ne asigurăm că nimeni nu va întrerupe procesul de audiere (fără a
sustrage atenţia copilului), iar pe parcurs alte persoane nu vor intra/
ieși.

Înregistrarea video a audierii

Orice audiere înregistrată video servește pentru două scopuri:
• colectarea dovezilor pentru a fi apoi utilizate în instanța de judecată;
• examinarea/expertiza copilului victimă.

Totodată, orice informație relevantă colectată pe durata audierii copilului
poate fi utilizată de asemenea pentru informarea structurilor de asistență și
protecție a copilului și inițierea acțiunilor de protecție a bunăstării copilului.
Paul Holmes, cunoscut expert internaţional în urmărire penală a cazurilor
de trafic de persoane (Marea Britanie), prezintă un şir de recomandări în
ce priveşte probele înregistrate pe bandă video, pentru că utilizarea acestei
metode poate fi problematică în sensul asigurării securităţii persoanelor
implicate în audiere.
• Înregistrarea video va avea în prim plan doar victima. Materialul video
nu va identifica consilierul ei pentru a diminua riscul personal pentru
el şi pentru organizaţia acestuia.
• Inevitabil, banda video va trebui prezentată apărării, de aceea nu există
nici o posibilitate de a proteja identitatea martorului. Este important
ca victima să fie la curent cu situaţia dată.
• Există păreri greşite că martorii civili cunosc procedura judiciară.
Dimpotrivă, majoritatea nu o cunosc şi de aceea este important ca
victima să fie informată despre tabloul complet al acestei proceduri,
fapt care trebuie neapărat menţionat în explicaţiile verbale şi scrise
prezentate victimei înainte ca ea să-şi dea consimţământul pentru
depunerea mărturiilor.
• În cazurile în care vor fi folosite depoziţiile înregistrate pe bandă video,
este important de a avertiza martorii ca ei să nu-şi dezvăluie adresa
curentă. Drept dovadă a avertismentului se va face o consemnare în
procesul-verbal.
• Dacă totuşi unele informaţii sunt dezvăluite, este necesar a întocmi o
copie de pe original, înlăturându-se porţiunea care indică localizarea
curentă a martorului.

1. Considerente generale

•

Regulile cu privire la securitatea casetei originale şi a copiei, eliberarea
copiilor cu interdicţia de a nu fi puse la dispoziţia bănuiţilor, precum şi
privind recuperarea copiilor după proces trebuie anexate la dosar.

Înregistrarea video a audierii va servi şi altor scopuri.
• Asigurarea bunăstării copilului. Copilul va avea în faţă o persoană, care
oferă timp pentru discuţie şi se adaptează la tempoul lui. Copilul nu
trebuie să fie frustrat că persoana înregistrează în scris informaţia
oferită de el. Copilul nu intră în contact cu alţi participanţi la proces.
• Asigurarea confortului specialistului. Specialistul are posibilitatea
de a se concentra asupra subiectului discuţiei şi nu asupra înscrierii
informaţiei. Specialistul are posibilitatea de a colecta întrebările
participanţilor la proces şi să formuleze/reformuleze întrebările pe
înţelesul copilului.
• Asigurarea procesului de evaluare a specialistului. Înregistrările
efectuate pot servi nu doar în calitate de probă în instanţa de judecată,
ci şi ca material de studiu şi evaluare pentru specialist, pentru
expertiză în cazul declaraţiilor false, comportamentului copilului şi
evaluării psihologice a acestuia.

Informaţia primară, ce urmează a fi colectată pe durata audierii
copilului

Pe durata audierii copilului se va colecta cel puţin următoarele informaţii:
• descrierea cât mai detaliată a infractorului, vehiculelor şi a casei
acestuia (în cazul, în care este necesar);
• numărul şi tipurile de acte criminale comise împotriva copilului;
• felul în care infractorul l-a indus/manipulat pe copil de a efectua sau a
se supune unor asemenea acte;
• determinarea faptului dacă au fost utilizate/prezente/înregistrate
imagini ce reflectă abuz sexual asupra copiilor; dacă da, în ce mod şi
unde au fost păstrate;
• au fost utilizate/administrate substanţe stupefiante/droguri; dacă da,
în ce mod şi unde au fost păstrate acestea;
• a fost fotografiat copilul; dacă da, atunci ce fel de cameră a fost utilizată
şi unde a fost păstrată aceasta;
• a văzut copilul fotografiile altor copii şi obţinerea descrierii acestora;
• determinarea faptului dacă au fost implicaţi sau prezenţi alţi copii la
desfăşurarea acţiunilor cu caracter sexual şi identificarea acestora;
• cunoaşte copilul şi alţi adulţi, care au observat/participat la acte
violente sau îl cunosc pe infractor;
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•
•
•
•
•
•
•
•

a fost victimizat copilul de mai multe persoane, iar dacă da, cine au fost
acestea;
i-a oferit copilul infractorului datele sale de identitate (numele, adresa
sau un număr de telefon), iar dacă da, în ce formă au fost transmise şi
înregistrate;
a văzut şi alţi copii, care au oferit informaţie asemănătoare, iar dacă da,
în ce fel a fost transmisă şi înregistrată;
avea infractorul vreun carnet de însemnări sau computer;
a citit copilul careva cărţi sau s-a jucat cu careva jucării în casa
infractorului, iar dacă da, se va obţine descrierea acestora;
şi-a lăsat copilul careva lucruri personale în posesia infractorului;
i-a oferit infractorul careva cadouri sau i-a transmis bani copilului;
determinarea activităţilor de transportare, transfer, cazare, mijloacelor
de ameninţare, violenţă, constrângere şi formei de exploatare a
copilului.

Audierile repetate

Unul din scopurile esențiale a înregistrării video a audierii copilului la etapa
de investigare este reducerea numărului de solicitări de relatare de către copil
a experienței sale. O bună planificare înaintea audierii deseori va asigura ca
toate subiectele importante să fie colectate în urma unei singure audieri. Totuși,
chiar și în cazul specialiștilor experimentați și a planificării riguroase, poate fi
necesară audierea repetată. Asemenea situații pot apărea când:
• copilul spune unei alte persoane despre faptul că posedă informație
nouă, care nu a fost povestită în timpul audierii și pe care doreşte să
o împărtășească;
• când audierea inițială descoperă noi informații, care solicită
investigare adițională sau implică mult timp;
• când acuzatul pune întrebări, ce nu au fost acoperite pe parcursul
primei audieri;
• când apare informație semnificativă nouă din alte surse sau de la
martori.
În asemenea cazuri este necesară audierea repetată, care de asemenea urmează
a fi înregistrată video. Însă decizia finală trebuie să fie luată doar dacă nu
contravine principiul interesului suprem al copilului. Indiferent de faptul dacă
se efectuează o singură audiere sau se recurge la audiere repetată, de fiecare
dată vor fi urmate toate etapele de la planificare până la evaluarea audierii.

În continuare descriem fiecare etapă de audiere în parte.

2. Plani�icarea audierii

2. PLANIFICAREA AUDIERII
O planificare riguroasă este esențială atât pentru succesul audierii, cât și
al procesului de urmărire penală. Chiar dacă la moment nu vedem riscuri
asociate participării copilului în calitate de martor-victimă, totuși o sesiune
de planificare este necesară pentru identificarea obiectivelor și subiectelorcheie ale audierii. Timpul alocat anticipării unor riscuri/probleme de
la începutul investigării va fi pe deplin recuperat printr-o audiere bine
pregătită și calitativă. Înaintea audierii urmează să revizuim cu grijă toate
datele de care dispunem și să planificăm întrebările, pe care am dori să le
discutăm, deoarece, odată cu finalizarea audierii, o altă oportunitate de a
oferi întrebări/corecta greșeli poate să nu existe.

Scopul de bază ai oricărei audieri rămâne acelaşi – de a obţine informaţii.
Trebuie să posedăm suficientă informaţie pentru a răspunde la întrebările:
Cine, Când, Unde, Cum, Cu cine şi Ce? Totuşi, uneori este mai dificil a obţine
un răspuns complet la aceste întrebări, decât pare a fi la prima vedere, în
special dacă întrebările nu au fost pregătite în prealabil.
La etapa de planificare se va ține cont de următoarele:
1. Selectarea localului pentru audierea copilului.
Acțiuni: identificarea existenței localurilor prietenoase copilului, care sunt
amenajate pentru desfășurarea audierii acestuia.

2. Utilizarea mijloacelor video pentru audierea copilului.
Acțiuni: asigurarea înregistrării video a audierii copilului şi utilizarea acestor
mijloace/mărturii în instanţa de judecată în conformitate cu legislaţia
Republicii Moldova. Utilizând mijloacele video reducem la minim numărul
audierilor repetate a copilului.

3. Analiza informatiei obţinute în urma audierii altor martori, a
informatorilor sau a acţiunilor operative.
Acțiuni: cunoaşterea circumstanţelor sau informaţiilor care deja sunt
disponibile. Informația obținută ne poate ajuta la pregătirea întrebărilor care
urmează a fi adresate copilului, dar nu trebuie percepută ca şi o informaţie
ce trebuie verificată prin audiere, astfel clarificând anumite suspiciuni ale
organului de urmărire penală. Urmează să fim receptivi, pentru a putea
auzi ceea ce a avut loc sau nu în privința copilului pe care planificăm să-l
audiem.
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4. Analiza informaţiei obţinute în urma lucrului altor specialişti cu copilul
(psiholog, asistent social, medic etc.)
Acțiuni: colectarea şi analiza informaţiei de care dispun alţi specialişti care au
lucrat sau urmează să lucreze cu acest copil va permite asigurarea asistenţei
calificate de care are nevoie copilul, dar şi organizarea unei audieri eficiente.
Această informaţie oferă mai multe detalii despre particularităţile de
dezvoltare, comportamentul şi reacţiile la trauma suportată, astfel specialistul
va şti când mai bine să planifice audierea, ce întrebări să evite şi cum ar trebui
să reformuleze întrebările ce pot provoca revictimizarea copilului.

5. Protectia copilului
Acțiuni: se va stabili dacă într-adevăr copilul este în grija părinților săi și
dacă relațiile între copil și părinți nu sunt abuzive. În cazul identificării unor
riscuri pentru copil din partea părinţilor vor fi informate organele abilitate
de protecție a drepturilor copilului. La necesitate se va numi un reprezentant
legal care va participa la audierea copilului. La fel este bine să se cunoască
despre familia copilului (nu neapărat familia biologică), când copilul este mai
activ (în ce ore ale zilei), când ia anumite medicamente (daca este cazul). Tot la
etapa de planificare a audierii ne vom întâlni cu reprezentantul legal/părinții
și vom stabili data desfășurării audierii.
6. Identificarea specialistului
Acțiuni: desemnarea specialistului (psihologului) care va participa la audierea
copilului. Va fi selectat un specialist instruit în audierea copiilor şi care nu oferă
alte tipuri de servicii (de exemplu, consiliere psihologică), astfel respectânduse şi principiul eticii profesionale. La etapa de planificare se va discuta ce
informaţie urmează a fi obţinută în urma audierii şi cum vor fi formulate
întrebările, astfel încât copilul, indiferent de vârstă, să poată răspunde la ele.

Aşadar, la etapa de planificare a audierii urmează să fie luate în consideraţie
un șir de factori, ce țin de securitatea, bunăstarea și evaluarea psihosocială a
copilului.

2. Plani�icarea audierii

AGENDĂ DE PLANIFICARE A AUDIERII COPILULUI
GRILA DE FACTORII, CE SE REFERĂ NEMIJLOCIT LA COPILUL VICTIMĂ-MARTOR
Vârsta
Limba maternă
Religia
Genul și sexualitatea
Disabilitățile motorii sau psihice
Nevoile de asistență medicală, psihologică sau psihiatrică
Abilitățile cognitive (memoria, atenția)
Abilitățile lingvistice (cât de bine înțelege limbajul verbal, cât de bine se poate exprima)
Starea emoțională și comportamentală curentă
Membrii familiei, persoanele, care au grijă de copil și relațiile acestora cu copilul
Educația, experiența și cunoștințele copilului cu privire la sexualitate
Modalitățile de disciplinare/manipulare și control, folosite faţă de copil (de exemplu, lovirea
copilului)
Obiceiurile zilnice
Situațiile stresante trăite recent de copil și/sau familie (îmbolnăvire, violență domestică, divorț
etc.)

Lista factorilor enumerați mai sus nu este una exhaustivă, fiecare este în drept,
în baza experienței sale, să elaboreze propria lista de factori, pe care urmează
să-i analizeze la etapa de planificare. Informațiile obținute vor influența
deciziile privind structura, stilul, durata și ritmul audierii.
În cazul în care cunoaștem că presupusa victimă a suferit în urma exploatării,
specialiştii implicaţi în audierea copilului pot utiliza grila prezentată mai jos.
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AGENDĂ DE PLANIFICARE A AUDIERII COPILULUI
GRILA DE FACTORI, CE SE REFERĂ LA SITUATIA DE ABUZ
Natura relațiilor, atașamentelor c opilului faţă de părinții săi
Vârsta și nivelul de dezvoltare a copilului la momentul infrac țiunii
Frecvența și durata abuzului
Forma exploatării
Coexistența diferitelor forme de abuz
Relația copilului cu bănuitul/ învinuitul
Tipul și severitatea actului abuziv
Existența abuzatorilor multipli
Gradul de violență �izică și agresivitate
Prin ce modalități de constrângere a fost implicat copilul în raportul sexual
Existența mediului de suport a copilului
Copilul a povestit sau nu despre sit uația de exploatare
Reacțiile părinților la informaţia despre abuzul suportat de copil
Intervențiile anterioare în privin ța copilului ( de ce servicii a bene�iciat copilul, cine a lucrat cu
copilul, l-a audiat, când)

Pregătirea copilului pentru audiere
De faptul că interesele copilului și justiției sunt echilibrat respectate ne putem
da seama atunci când se face o evaluare rapidă, nemijlocit înaintea audierii, la
etapa de pregătire a copilului pentru audiere, în special, dacă acesta, anterior
sau la moment, nu a beneficiat de asistență din partea serviciilor sociale.
O asemenea evaluare rapidă poate fi considerată utilă în cazurile tuturor
copiilor și ne oferă oportunitate de a explora un șir de factori, ce țin de profilul
psihologic al copilului. La etapa de pregătire a copilului pentru audiere poate
participa doar specialistul instruit în audierea copiilor, care, cu acordul
părinților/reprezentantului legal, va desfăşura audierea legală şi la necesitate
va merge cu copilul şi în instanţa de judecată.

2. Plani�icarea audierii

AGENDĂ DE PLANIFICARE A AUDIERII COPILULUI
GRILA FACTORILOR, CE URMEAZĂ A FI ANALIZATĂ ÎN CADRUL UNEI EVALUĂRI RAPIDE

Felul în care copilul preferă să i se adreseze(numele cu care se autoidenti�ică copilul)
Abilitatea și dorința copilului de a comunica în cadrul unor împrejurări formale de audiere cu
un o�ițer de poliție, procuror, specialist
Explicarea scopului audierii
Regulile de bază ale audierii
Explicarea drepturilor copilului în limbajul accesibil copilului
Oportunitatea de a obţine răspunsuri la întrebările deschise
Dezvoltarea cognitivă, socială și emoțională a copilului (dacă are aparențe, limbaj și judecată a
străzii sau în realitate are o înțelegere limitată)
Utilizarea de către copil a limbajului și înțelegerii conceptelor relevante, cum ar �i timpul și
vârsta (pare a avea o viziune clară și realistă sau în realitate are gândire confuză și limitată)
Identi�icarea oricăror nevoi speci�ice ale copilului (suferă copilul de anxietatea separării sau are
o problemă de ordin medical; se ştie că a suferit de exploatare sau a fost deja anterior audiat)
Identi�icarea problemelor clinice sau psihiatrice aparente (de exemplu, atac de panică,
depresie) care pot avea un impact asupra audierii, din care motiv copilul va trebui referit spre o
expertiză
Evaluarea aptitudinii copilului de a-și da acordul pentru audiere și examinare medicală(în
dependenţă de vârsta copilului)

Notă. Vom alege cu prudență numai specialiști instruiți în audierea copilului,
în scopul prevenirii influențării declaraţiilor copilului. Totodată, la etapa de
pregătire a lui NU se va discuta despre situația de exploatare propriu-zisă! De
relaţiile care vor fi construite între copil şi persoana care îl audiază va depinde
în mare parte eficienţa audierii. O simpatie sau grija exagerată faţă de copil
pot distruge relaţia. Este foarte important să fie auzit copilul. Discutaţi cu el pe
temele care îl interesează cel mai mult (de exemplu, jocuri sau filmul preferat
etc.).
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Pregătirea copilului pentru audiere este eficientă în cazul în care se
respectă următorii paşi:
Introducerea
• Începem prin a-l întâlni pe copil la intrare în clădire sau la ușa
biroului.
• Ne prezentăm și-i oferim o explicație neutră, pe înţelesul copilului,
a funcției și rolului nostru.
• Îi explicăm copilului unde se află și ce va avea loc în această
încăpere.
• Implicăm copilul în discuție cu întrebări de cunoaștere, pentru a-l
face să se simtă mai liniștit și binevenit.

Documentarea
• Îl informăm pe copil cu privire la modalitatea de documentare a
cazului, pe care o vom utiliza.
• Îi explicăm copilului scopul documentării audierii.
• Îi explicăm copilului cine va privi/observa audierea și îi facem
cunoștință, la necesitate, cu persoana/le participante la proces.
Este categoric interzis intersectarea copilului cu bănuitul,
învinuitul, inculpatul şi/sau cu reprezentantul acestuia (pentru
asigurarea dreptului la apărare în conformitate cu articolul 17
al CPP, reprezentantul apărării va intra în camera de vizualizare
după ce copilul este în camera de audiere propriu-zisă, evitânduse contactul direct cu copilul).
• În cazul înregistrării video a audierii, notificăm consimţământul
copilului.

Excluderea fricii
• Îl întrebăm pe copil de ce îi este frică. Analizăm fricile şi le
explicăm.
• Încurajăm copilul să vorbească şi îi explicăm că în rezultatul
discuţiei , indiferent ce ar spune el, nu va fi pedepsit.

Explicarea drepturilor/stabilirea regulilor de bază
• Adevăr/minciună – îl informăm pe copil că el va trebui să
vorbească doar despre lucruri care au avut loc cu adevărat, chiar
dacă despre aceste lucruri a povestit cuiva altceva. (Copilul va fi
încurajat să nu inventeze, să nu ghicească, să nu spună ceea ce
un adult la „instructat” să povestească despre cele întâmplate).

2. Plani�icarea audierii
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Specialistul se va asigura că intervievatul înţelege diferenţa dintre
a spune adevărul şi a minţi şi îl va ruga pe copil să explice cum
înţelege aceste diferenţe.
Neinformarea intervievatorului – îi aducem la cunoştinţă copilului
că nu știm ce s-a întâmplat și că avem nevoie de ajutorul lui ca să
ne spună tot ce ține minte cu propriile cuvinte.
Permisiunea de a corecta greșelile adultului – îl informăm pe
copil că este în drept să ne corecteze. Verificăm dacă are această
abilitatea/dorința printr-un enunț special eronat referitor la un
subiect neutru și vedem dacă el ne corectează.
E normal a spune „Nu știu”, „Nu țin minte”, „Nu înțeleg” – încurajăm
copilul să admită orice lipsă de cunoștințe, înțelegere sau amintiri.
Îi explicăm că nu vom „ghici” sau „presupune”, ci vom vorbi numai
despre lucruri care au avut loc cu adevărat.
Rostul întrebărilor repetate. Îi explicăm copilului că a întreba
repetat nu înseamnă că el a greșit sau nu l-am crezut, ci că poate
adultul a uitat, a înţeles confuz sau are nevoie de clarificări.
Dreptul de a nu răspunde. Îl informăm pe copil că poate să nu
răspundă la întrebările incomode „acum”.
Instrucțiunile de motivare – îi aducem la cunoștința copilului
importanța audierii și îl încurajăm să încerce să facă tot ce-i stă în
putere pentru a ne oferi informație.

Practicarea povestirilor
• Îl încurajăm pe copil să ne descrie liber evenimente neutre, drept
răspuns la întrebările noastre deschise. Îl încurajăm să ne spună
mai multe.
• În toate discuțiile cu copilul respectăm regula: începem cu
întrebările deschise („Povestește-mi despre…”), apoi cu solicitările
pentru descriere („Spune-mi mai multe …”), segmentare de timp
(„Spune-mi ce s-a întâmplat după…”) și senzoriale (“Spune-mi ce
ai văzut”, “Spune-mi ce ai auzit”).
• Răspunsurile copilului trebuie să fie mai lungi decât întrebările
noastre.
• Începem prin a aborda subiecte neutre, cum ar fi școala, hobbyurile, activitățile extrașcolare, activitățile preferate, prieteni,
familie (nu vom uita că în unele cazuri membrul/membrii familiei
pot fi abuzatori/exploatatori, respectiv în astfel de cazuri subiectul
familiei va fi unul sensibil şi îl vom evita la această etapă).
• Solicităm copilului să ne povestească despre un eveniment de la
început până la sfârșit. Aceasta îi va da copilului oportunitatea
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de a ne relata o povestire amplă și va demonstra abilitățile lui de
memorare (asemenea evenimente pot fi: ziua de naștere recentă,
vacanța etc.).
În cazul în care copilul nu ne poate relata despre un eveniment
recent, îi solicităm să ne povestească despre cele întâmplate „ieri”
sau „azi” (vom ţine cont că preșcolarii pot întâmpina greutăți în
a ne povestii despre ziua trecută, aşa încât îl vom întreba despre
ziua de azi).
Verificăm particularitățile de reproducere și povestire a copilului
prin solicitarea de a estima înălțimea camerei în care se află,
vârsta adultului cu care discută, culorile, amplasarea spațială, în
ce perioadă a zilei are loc discuţia, estimarea timpului (duratei)
discuţiei etc.

Etapa de pregătire ne va servi şi la identificarea tempoului de discuție cu
copilul, care poate fi adaptat prin:
• scăderea vitezei de vorbire;
• oferirea timpului necesar copilului pentru înțelegerea celor
spuse;
• oferirea timpului necesar copilului pentru formularea
răspunsului;
• răbdare, în cazul când copilul răspunde lent;
• a evita să punem următoarea întrebare imediat după răspunsul
copilului;
• a evita întreruperea copilului, în cazul în care acesta ezită (copiii
pot avea nevoie de timp pentru a se gândi).
Etapa de pregătire va finaliza prin a-i reaminti copilului că e necesar să spună
adevărul și să se gândească numai la lucrurile, care într-adevăr au avut loc.

Etapa de tranziție spre audierea propriu-zisă va limpezi îngrijorările și
presupune doar întrebări deschise. Vom solicita copilului să ne povestească
dacă acesta cunoaște de ce discutăm cu el, ce crede copilul că vrem să discutăm
și ce i-a fost spus copilului de persoana care îl acompaniază.

3. Conducerea audierii

AGENDĂ DE AUDIERE A COPILULUI
GRILA DE ÎNTREBĂRI PENTRU ABORDAREA SUBIECTELOR DE ÎNGRIJORARE

„Spune-mi, ştii de ce ești azi aici”
(dacă nu este răspuns)
„Dacă este ceva ce te deranjează, e important ca eu să în țeleg ce anume”
(dacă nu este răspuns)
„Am auzit că ceva ar �i putut să te deranjeze. Spune-mi tot ce poți despre acest fapt”
(dacă nu este răspuns)
„După cum ți-am spus, lucrul meu este de a discuta cu copiii despre lucrurile care îi pot
deranja. Este foarte important să în țeleg ce poate să te deranjeze. Spune -mi cum crezi, de ce
… (reprezentantul legal) te-a adus aici?”
(dacă nu este răspuns)
„Am auzit că cineva ar �i putut să-ți facă ceva, ce nu este corect. Spune-mi tot ce știi despre
aceasta. Tot ce ții minte”

Notă. În cazul în care informația colectată indică clar faptul exploatării copilului (de
exemplu, fotografii, bănuitul a confirmat, martorii au oferit informații credibile), întrebările
directe sunt mai puțin riscante – astfel putem întreba direct despre ceva, ce cunoaștem cu
siguranță. Dacă totuși copilul nu raportează situațiile de exploatare și abuz, urmează să
decidem dacă mai continuăm intervievarea sau o încheiem. Mai multe întrebări directe ar
putea fi utilizate doar în cazul în care, în baza informației operative deja obţinute, există
temei de a presupune că riscul/pericolul pentru copil mai persistă. De altfel audierea poate
fi amânată pentru altă perioadă. Admitem de asemenea că abuzul putea și să nu aibă loc.
3. CONDUCEREA AUDIERII

Nu încape nici o îndoială că de modul în care specialistul va conduce audierea propriuzisă depinde foarte mult conţinutul, dar mai ales calitatea mărturiilor obţinute de la copil.
În acest context nu există detalii nesemnificative. Toate sunt importante – de la modul în
care vom adresa întrebările, în care se vor implica sau nu (dar mai ales cum) adulţii care
acompaniază copilul la audiere şi chiar până la faptul dacă nu vom uita de nevoile fiziologice
ale copilului (un pahar cu apă, nevoia de a merge la veceu ş.a.).
În timpul audierii specialistul se va ghida de aspectele ce urmează.

Relatarea liberă

Aceasta presupune relatarea liberă și fără întreruperi a situației de exploatare, cu
propriile cuvinte ale copilului. Relatarea liberă implică ascultarea activă din partea
adultului și permisiunea copilului de a povesti evenimentul în mod spontan.
Cercetările arată că relatările libere ale copiilor oferă informația cea mai precisă.
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Deși copiii deseori ezită să povestească/„dezvăluie” situații de exploatare,
cercetările arată că în procedurile legale participă anume acei, care deja
au „dezvăluit” o parte din informații și care sunt gata să vorbească la acest
subiect. Cercetările arată de asemenea că de fapt copiii relatează despre
situația de exploatare în cazul în care li se adresează întrebări deschise. Astfel,
întrebarea „Spune-mi de ce ești aici…” sau „Povestește-mi ce s-a întâmplat…”
deseori încurajează copiii la mărturii. În plus, dacă vom repeta porțiunile
finale ale propoziţiilor spuse de copil și îl vom ruga să ne „povestească mai
multe”, această tehnică va fi mai productivă, decât întrebările directe sau care
scontează un răspuns închis. Doar în cazurile în care copilul se abate de la
obiectul investigației, sunt premise întrebări de clarificare.
Adresarea întrebărilor

Copiii diferă după cantitatea informației relevante pe care o pot relata în
timpul relatării libere. Totuși, în aproape toate cazurile va fi necesar a colecta
date cu privire la cele relatate de copil cu ajutorul întrebărilor. În asemenea
situaţii este foarte important să adresăm doar câte o întrebare și să-i oferim
copilului timp pentru a răspunde.
A. Investigarea incidentelor

Separarea
• În cazul în care copilul a relatat despre situația de exploatare,
urmează să clarificăm dacă a avut loc un singur incident sau mai
multe, înainte de orice întrebare cu privire la detalii (în general,
nu întrebăm copiii de câte ori a avut loc un lucru oarecare).
• Când copilul indică mai mult de un incident, începem prin a ne
axa pe cel mai recent, utilizând întrebări de clarificare, înainte de
a trece la altul.
• Începem cu întrebări deschise și solicitări de a desfășura subiectul,
urmate de întrebări de segmentare a timpului și întrebări
senzoriale; abia după aceasta vom adresa, cu mare atenție,
întrebări directe.
• Explorăm un incident cât mai detaliat și complet, înainte de a trece
la următorul.
• După ce a fost complet explorat un eveniment, ne orientăm spre
altul, adresând întrebări de tipul „Prima dată pe care o ții minte…”,
„Data pe care o ții minte cel mai bine..”, „Altă dată pe care o ții
minte…”

3. Conducerea audierii

Invitarea
•
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Utilizăm întrebări deschise: „Spune-mi tot ce s-a întâmplat…”,
„Spune-mi tot ce s-a întâmplat de la început până la sfârșit…”

Explorarea
• Continuăm cu solicitări de a desfășura subiectul: „Spune-mi mai
multe…”, „Ce s-a întâmplat apoi…”, „Ce s-a întâmplat după…”
Axarea
Pe timp
• Utilizăm întrebări de segmentare a timpului pentru a genera
detalii adiționale cu privire la perioade specifice de timp.
• Utilizăm întrebări de „încadrare”: „Ce s-a întâmplat imediat
înainte…”, „Ce s-a întâmplat imediat după…”
Pe simţuri
• Utilizăm întrebări axate pe simțuri pentru a genera detalii
adiționale cu privire la percepțiile senzoriale: „Cum te-a făcut să
te simți astfel…”, „Spune-mi ce ai văzut…”, „Spune-mi ce ai auzit…”
Pe factori-cheie
• Formulăm cu grijă întrebările adiționale, care generează informație
cu privire la factori-cheie ce nu au fost menționaţi de copil, cum ar
fi locul, alte persoane prezente etc. La început focalizăm atenția
copilului pe detaliile menționate, iar apoi îi oferim întrebarea
directă.

Clarificarea și explorarea
• Punem întrebări de clarificare, pentru a fi siguri că am înțeles ce
a avut în vedere copilul: „Mi-ai povestit foarte multe și acestea
îmi sunt de mare ajutor, dar sunt puțin confuz. Ca să fiu sigur că
am înțeles, spune-mi încă o dată…”, „Să vedem dacă am înțeles
corect…”
• Atunci când se recurge totuşi la întrebări directe sau închise, le
secundăm cu întrebări deschise pentru mai multe detalii.
• Întrebăm despre alte potentiale victime sau exploatatori.
B. Utilizarea ustensilelor la audiere
•

Este recomandabil să le permitem copiilor să deseneze pe parcursul
audierii, deoarece aceasta le ocupă mâinile şi îi ajută să-şi tempereze
puțin emoţiile.
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•
•

•

Odată ce copilul a povestit despre abuz, putem clarifica termenii
folosiți de el pentru denumirea părților corpului, inclusiv prin desene
schematice nesugestive ce reprezintă părţi ale corpului.
Întrebarea copilul dacă acesta dorește să deseneze sau să scrie despre
situația traumatică (după ce a mărturisit că aceasta a avut loc) poate
fi o soluţie şi un instrument bun de lucru cu copiii care întâmpină
greutăți în relatarea celor întâmplate; ulterior înscrierile sau desenele
pot fi utilizate ca material-probă.
Toate instrumentele utilizate pe durata audierii trebuie considerate
drept materiale-probă și păstrate corespunzător (desenele copiilor,
descrierile în scris a evenimentelor, reprezentările grafice ale
corpului).

C. Pauza
•
•

•
•
•
•
•

Facem pauze de câte ori este nevoie.
Durata audierii nu poate fi egală pentru toţi copiii şi depinde
de particularităţile de vârstă şi individuale ale fiecărui copil în
parte. Literatura de specialitate recomandă ca timpul de audiere a
copiilor cu vârstă de 3 – 5 ani să fie de 15-20 de minute; 5 – 7 ani
de 20-25 de minute, 7 – 10 ani de 25-35 minute. Dacă în decursul
acestui timp nu am aflat răspunsuri la întrebările noastre, se
recomandă o pauză (nu mai mult de 2 pauze per audiere, deoarece
după 2 perioade de audiere productivitatea intelectuală a copiilor
devine considerabil mai joasă).
Pauzele sunt importante în special când audierea este înregistrată
video și sunt persoane care o observă.
Copilul va fi neapărat informat despre posibilitate de a lua o pauză
(îl întrebăm dacă nu cumva dorește la veceu).
În timpul pauzelor echipamentul de înregistrare video nu trebuie
oprit, înregistrarea urmând să continue.
Pe durata pauzei revizuim notițele sau verificăm cu alți participanți
la proces, dacă este nevoie de informație adițională.
După pauză revenim la întrebările formulate în timpul acesteia.

D. Solicitarea informaţiei care nu a fost relatată de copil

Întrebările ce scontează asemenea informaţie pot fi adresate numai după
ce am încercat alte abordări și totuși simțim că ne mai lipsesc informații
importante necesare: „Când mi-ai zis despre … (incidentul, locația), tu ai …

4. Finalizarea audierii

(spus, menționat) … (persoana/locul/acțiunea). … (Întrebarea axată: Cine, Ce
etc.). Spune-mi mai multe…”
4. FINALIZAREA AUDIERII

Orice audiere trebuie să conţină etapa de finalizare, care marchează încheierea
audierii. Finalizarea trebuie să aibă loc indiferent de faptul dacă audierea a fost
completă sau a luat sfârşit prematur. Finalizarea poate fi scurtă, însă trebuie
să implice următoarele momente:
• confirmăm încheierea audierii prin consemnarea altor persoane,
care participă la audiere sau duc observaţii asupra ei;
• facem sumarul declaraţiilor importante ale copilului; în cazul,
în care audierea nu este înregistrată video, iar declaraţiile
copilului sunt înregistrate în scris, ne asigurăm că acestea au fost
înregistrate cu acurateţe, utilizând limbajul copilului, acesta având
posibilitatea să le recitească şi să le comenteze;
• multumim copilului pentru timpul și efortul depus şi recunoaş
tem faptul că a fost greu;
• raportăm ora de finalizare a audierii;
• consemnăm starea copilului după audiere – ce griji, aşteptări sau
frică are cu privire la ceea ce se va întâmpla cu el ori familia sa;
să nu uităm că pe durata lucrului cu copilul, precum şi la această
etapă nu-i facem copilului promisiuni pe care nu suntem în stare
să le onorăm, ne asigurăm că el nu are idei irealiste cu privire la
puterea sau autoritatea persoanei care îl audiază; dăm răspunsuri
la întrebările copilului;
• discutăm cu copilul subiectele vină – blamare; evidenţiem faptul
că el nu este învinuit şi că a făcut un lucru bun, relatând despre
cele întâmplate;
• discutăm îngrijorările copilului privind exploatatorul şi ceea ce
i se poate întâmpla în legătură cu situaţia creată; subliniem că
ceea ce i se va întâmpla, nu depinde de copil sau persoana care l-a
audiat, ci „este lucrul altor persoane, cum sunt judecătorii”; vom
stărui să înţeleagă că dacă i se va întâmpla ceva bănuitului (cum
ar fi detenţia), aceasta este o consecinţă a faptelor abuzatorului, şi
nicidecum rezultatul a ceea ce a relatat copilul;
• reiterăm dorinţa de a-l ajuta pe copil şi îi oferim informaţie cu
privire la ceea ce este preconizat a se întreprinde, ce se va întâmpla
cu copilul în continuare;
• îi dăm copilului asigurări că poate reveni cu informaţii suplimentare
sau raporta alte incidente;
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•
•

îi recomandăm să solicite asistență (oferim date de contact
părinţilor sau reprezentanţilor legali);
revenim la contact pe subiecte neutre prin joc (cu copii mai
mici) sau conversaţie neutră (cu copiii mai mari); finalizăm
discuţia cu un subiect pozitiv, nesexual, aşa încât copilul să
ştie că suntem interesaţi în el ca personalitate, şi nu doar ca
victimă a exploatării.

5. EVALUAREA AUDIERII

Ca etapă finală, evaluarea audierii are o importanţă deosebită atât pentru
specialistul care o conduce, cât şi pentru bunăstarea copilului, iar în ultimă
instanţă şi pentru calitatea procesului de urmărire penală. Ea nu numai
că ne va arăta dacă am răspuns la întrebările Cine, Când, Unde, Cum, Cu
cine şi Ce? şi am obţinut suficientă informaţie, dar oferă şansa de a ne
însuşi noi experienţe, de a ne autoaprecia, de a ne verifica abilităţile de
autoperfecţionare. Şi tot la această etapă este binevenit să ne identificăm
greşelile sau cauzele care generează necesitatea audierilor suplimentare,
care por provoca copilului dacă nu o victimizare secundară, cel puţin un
stres repetat. În sfârşit, calitatea şi complexitatea evaluării poate servi
de o bază temeinică pentru studiul procesului de audiere a copiilor,
victime-martori ai exploatării sexuale comerciale, pentru cercetări mai
aprofundate a fenomenului în cauză.
Evaluarea audierii va decurge urmând mai mulţi paşi concreţi.
Evaluarea procesului de investigaţie

La acest moment se presupune că persoana care a desfăşurat audierea
va:
• examina dacă scopurile şi obiectivele audierii au fost atinse;
• evalua în ce măsură informaţia obţinută de la copil este
relevantă;
• aprecia dacă informaţia oferită de copil se încadrează în cadrul
probator existent sau mai solicită acţiuni adiţionale;
• revizui investigaţia în lumina informaţiei obţinute în urma
audierii;
• evalua riscurile asociate participării copilului în calitate de
victimă/martor şi va stabili dacă acesta şi/sau membrii familiei
sale au nevoie de măsuri speciale de protecţie.

5. Evaluarea audierii

Evaluarea bunăstării copilului
Este faza la care specialistul:
• identifică în ce măsură copilul şi/sau membrii familiei sale au
nevoie de intervenţia unor servicii de asistenţă psihosocială;
• evaluează dacă comportamentul persoanei, care a audiat copilul,
precum şi faptul dacă întrebările adresate nu au contribuit la
victimizarea secundară a acestuia; dacă da, ce fel de asistenţă
urmează a fi acordată copilului.
Evaluarea calităţii audierii

Se presupune că specialistul care a condus audierea, împreună cu specialistul
care a desfăşurat audierea:
• va evalua prestarea sa pe durata audierii şi va lua notă de lecţiile
învăţate; această evaluare se va referi la comportamentul verbal
şi non-verbal al specialistului, la utilizarea pauzelor, la stabilirea
contactului cu copilul;
• va evalua tipurile de întrebări adresate şi legătura lor cu rezultatele
obţinute.
Nevoile persoanei, care a realizat audierea

O ultimă fază, ce prevede că specialistul care a realizat adierea:
• va identifica dacă are nevoie de o ședință de intervizie/supervizie
şi/au are nevoie de informație adițională privind particularităţile
specifice formelor de exploatare sexuală comercială a copiilor.
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6. SUMAR
Copiii sunt martori competenți și nu ar trebui descalificați din cauză că leau fost adresate întrebări ce nu corespund vârstei lor. E necesar să descriem
drepturile și obligațiile lor în limbajul copilului. Copiii victime, care manifestă o
dependență față de exploatator sau se opun să depună mărturii ori să participe
în instanța de judecată, trebuie să aibă posibilitatea de a fi audiați numai de un
specialist sau de judecător prin intermediul teleconferinței sau înregistrării
video a mărturiilor acestora. Toate întrebările adresate copiilor trebuie să
fie corespunzătoare vârstei lor; ei trebuie să beneficieze de instrucțiuni cu
privire la rolul lor.
ELEMENT-CHEIE COMUNE ÎN AUDIEREA COPILULUI

Stabilirea contactului cu copilul
Stabilirea nivelului de dezvoltare a copilului
Explicarea scopului audierii şi regulilor de bază
Oferirea suportului emoţional copilului, identi�icarea şi menţinerea contactelor cu
persoanele care pot oferi suportul emoţional
Solicitarea relatării libere, utilizând întrebă ri deschise şi evitarea întrebărilor „De ce?”
Oferirea pauzelor la necesitate
Conştientizarea elementului de autoblamare a copilului
Recunoaşterea momentului când audierea urmează a �i �inalizată
Finalizarea audierii în aşa fel încât copilul să se simtă liber de al contacta pe specialist în
cazul în care are nevoie
Oferirea răspunsurilor la întrebările copilului şi informarea lui cu privire la acţiunile
ulterioare
Evitarea apariţiei aşteptărilor false

Anexa 1. Glosar
Anexa 2. Instrucţiunile pentru
protecţia drepturilor copiilor
victime ale tra�icului în
Europa de Sud-Est (mai 2003)
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Anexa 3. Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia
copiilor împotriva exploatării
sexuale şi a abuzurilor sexuale.
Lanzarote, 25.X.2007
Anexa 4. Camera de audiere a
copilului a Centrului
Internaţional „La Strada”
Anexa 5 . Agenda de audiere
Anexa 6. Bibliogra�ie

Anexa 1. Glosar

GLOSAR
Abuz sexual

Abuzator
Audierea
Copil /minor
Echipa
multidisciplinară

Etapele dezvoltării
copilului

Atragerea şi implicarea unui copil de către o altă
persoana (adult sau minor de o vârstă mai mare şi
care are discernământ) într-o activitate sexuală împotriva voinţei copilului. Se consideră abuz sexual nu
doar actul sexual propriu-zis (indiferent de modul şi
locul în care s-a produs penetrarea), ci şi povestirea
actelor pornografice, atingerile cu tentă sexuală,
exhibiţionismul, precum şi obligarea copilului la vizionarea de materiale cu caracter pornografic.
Persoana, ce comite infracţiuni sexuale împotriva copilului.

Procedeu probatoriu, prin intermediul căruia sunt
obţinute declaraţiile martorului victimă copil.
Persoană care nu a atins vârsta de 18 ani.

Grup de specialişti (psiholog, asistent social, jurist/avocat, poliţist, procuror), care, prin efort comun, interacţionând în baza divizării sarcinilor şi
acţiunilor, îşi asumă responsabilitatea intervenţiei
în cazurile de trafic şi exploatare sexuală a copiilor.
Cuprind 3 vârste:
• Vârsta preşcolară – 3 – 6/7 ani.
• Vârsta şcolară mică (+ pubertatea) – 7 – 12 ani.
• Vârsta adolescentă – 13 – 18 ani.

Exploatarea
Activitatea, care nu are nici un impact direct asusexuală necomercială pra mărimii patrimoniului făptuitorului sau altor persoane, exprimându-se în căsătorie (inclusiv
poligamică), concubinaj sau alte asemenea forme de
coabitare etc.
Exploatare sexuală

Impunerea persoanei la practicarea prostituţiei sau
a altor acţiuni cu caracter sexual.
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Exploatare sexuală
comercială

Activitatea aducătoare de profituri, care are drept urmare majorarea activului patrimonial al făptuitorului
sau altor persoane, exprimându-se în folosirea victimei prin constrângere în prostituţie sau în industria pornografică.

Implicarea copiilor în Folosirea unui copil în activităţi sexuale în schimbul
unei sume de bani sau din oricare alte considerente.
prostituţie
Interesul suprem al
copilului

Interviul investigativ

Martor

În toate deciziile care îi privesc pe copii, indiferent
că sunt luate de instituţiile publice sau private, de
ocrotire socială, de către instanţe judecătoreşti,
autorităţi administrative sau de organe legislative,
interesele superioare ale copilului trebuie să fie luate în considerare cu prioritate.

Interacţiune dinamică, conversaţională între un
ofiţer de poliţie şi un intervievat cu scopul de a
obţine un volum maxim de informaţie exactă şi
relevantă, reducând posibilitatea de contaminare
sau influenţare asupra informaţiei oferite de către
persoana intervievată sau supunerea acesteia factorilor de stres.
Persoana citată în această calitate de organul de
urmărire penală sau de instanţă, precum şi persoana
care face declaraţii, în calitate de martor.

Pornografia infantilă Orice reprezentare a unui copil angajat în activităţi
sexuale explicite, reale sau simulate sau orice reprezentare a părţilor sexuale ale unui copil în special
în scopuri sexuale.
Proxenetism

Stabilirea raportului

Îndemnul sau determinarea la prostituţie ori înles
nirea practicării prostituţiei, ori tragerea de foloase
de pe urma practicării prostituţiei de către o altă
persoană.
Crearea încrederii, armoniei şi cooperării într-o
relaţie de comunicare.
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Trafic de copii

Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea
sau primirea unui copil, precum şi darea sau primirea unor plăţi ori beneficii pentru obţinerea
consimţământului unei persoane care deţine controlul asupra copilului, în scopul:
• exploatării sexuale, comerciale şi necomerciale,
în prostituţie sau în industria pornografică;
• exploatării prin muncă sau servicii forţate;
• exploatării în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, inclusiv în cazul adopţiei ilegale;
• folosirii în conflicte armate;
• folosirii în activitate criminală;
• prelevării organelor sau ţesuturilor pentru
transplantare;
• abandonării în străinătate.
Aceleaşi acţiuni însoţite:
• de aplicare a violenţei fizice sau psihice asupra
copilului;
• de abuz sexual asupra copilului, de exploatare
sexuală comercială şi necomercială a acestuia;
• de aplicare a torturii, a tratamentelor inumane
sau degradante pentru a asigura subordonarea copilului ori însoţite de viol, de profitare de
dependenţa fizică a copilului, de folosire a armei,
de ameninţare cu divulgarea informaţiilor
confidenţiale familiei copilului sau altor persoane;
• de exploatare în sclavie sau în condiţii similare
sclaviei;
• de folosire a copilului în conflicte armate;
• de prelevare a organelor sau ţesuturilor pentru
transplantare.

Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea
sau primirea unui copil în scopurile exploatării sunt
considerate trafic de fiinţe umane, chiar dacă nu au
fost utilizate nici unul din mijloacele de influenţare.
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Trauma

Turism sexual

Victima traficului de
fiinţe umane/ESCC

Un eveniment de o deosebită intensitate din viaţa
unui individ, care depăşeşte limitele posibilităţii lui
de adaptare, de a da un răspuns adecvat.

Exploatarea sexuală comercială a copiilor de către
persoane, ce călătoresc dintr-o localitate în alta,
întreţinând acolo relaţii sexuale cu copiii.
Persoană fizică, care nu a împlinit vârsta de 18 ani
şi a avut de suferit în rezultatul traficului de fiinţe
umane/ESCC.

Victimizarea
Situaţia în care aceeaşi persoană suferă de mai multe
repetată/revictimiza- ori un incident criminal pe o perioadă specifică de
rea
timp.
Victimizarea
secundară

Victimizarea care apare nu ca rezultat direct al actului criminal, ci ca urmare a reacţiei/răspunsului din
partea instituţiilor sau persoanelor.

Anexa 2. Instrucţiunile pentru protecţia drepturilor copiilor
victime ale tra�icului în Europa de Sud-Est (mai 2003)

Anexa 2. InstrucţiuniLE pentru protecţia drep
turilor copiilor victime ale traficului în Europa
de Sud-Est (2005)
INSTRUCŢUINILE PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPIILOR VICTIME
ALE TRAFICULUI ÎN EUROPA DE SUD-EST. PROIECT
Următoarele instrucţiuni stabilesc o practică bună în ce priveşte protecţia
şi asistenţa copiilor-victime ale traficului din momentul identificării iniţiale
până la integrarea şi recuperarea finală a copilului. Aceste instrucţiuni au
fost elaborate în baza instrumentelor relevante internaţionale şi regionale şi
explică direct politicile şi practicile necesare pentru implementarea şi protecţia
drepturilor copiilor-victime ale traficului. Aceste instrucţiuni intenţionează să
ghideze Guvernul şi Actorii de Stat, organizaţiile şi ONG-urile internaţionale
în elaborarea procedurilor pentru măsurile speciale de protecţie a copiluluivictimă a traficului.
DEFINIŢIA

• Traficul copilului este o acţiune de recrutare, transportare, transferare,
găzduire sau primire a copilului în scopul exploatării în ţară sau în afara
ei.

• Consimţământul copilului-victimă privind exploatarea intenţionată nu
este relevant, chiar şi în cazurile când nici unul din mijloacele următoare
nu au fost folosite: „forţă, constrângere, răpire, înşelare, abuz de putere
sau acţiuni întreprinse în cazul când o persoană se află într-o stare
vulnerabilă sau sub controlul altei persoane”.
• Copil-victimă a traficului (copil-victimă) este orice persoană sub vârsta
de 18 ani.

PRINCIPII GENERALE

Următoarele principii formează Ghidul Bunei Practici şi trebuie luate în
considerare la toate etapele de îngrijire şi protecţie a copiilor-victime ale
traficului în ţările de destinaţie, tranzit şi origine.
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2.1 Drepturile copilului
• Toate acţiunile întreprinse în vederea copiilor-victime trebuie să se
bazeze pe principiile de protecţie şi respect pentru drepturile omului
după cum stipulate în Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului
(1989).
• Copiii-victime au dreptul la măsuri speciale de protecţie, atât în calitate
de victime, cât şi în calitate de copii, conform drepturilor şi nevoilor lor
speciale.
• Implicarea copilului-victimă în activităţi criminale nu trebuie să
submineze statutul lui de copil şi victimă.

2.2 Interesul superior al copilului

• În toate acţiunile ce afectează copiii-victime, indiferent dacă sunt
întreprinse de instituţii de protecţie socială de stat sau private, instanţe
judecătoreşti, autorităţi administrative sau organe legislative, interesul
superior al copilului trebuie luat în consideraţie cu prioritate.

Dreptul de a nu fi discriminat

• Copiii-victime, necetăţeni, precum şi cetăţeni şi copiii care locuiesc pe
teritoriul ţării, au dreptul la aceeaşi protecţie şi drepturi. Ei trebuie
consideraţi în primul şi în primul rând copii. Statutul, naţionalitatea,
rasa, sexul, limba, religia, originea etnică sau socială, statutul la naştere
sau orice alt statut trebuie să fie considerate secundare.

Respectul pentru opiniile copilului

• Copilul-victimă capabil de a-şi forma propriile opinii are dreptul de a-şi
exprima liber opiniile în toate acţiunile are îl afectează, de exemplu,
în luarea deciziei privind posibila întoarcere la familia sau ţara de
origine.
• Opiniile copilului vor fi luate în considerare avându-se în vedere vârsta,
gradul său de maturitate şi interesul său superior.
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Dreptul la informare
• Copiii-victime vor primi informaţii accesibile despre, de exemplu,
situaţia şi drepturile lor, serviciile disponibile şi procesul de reunificare
a familiei şi/sau repatriere.
• Informaţia trebuie prezentată în una din limbile pe care copilul-victimă
le înţelege. În toate cazurile în care copilul-victimă este chestionat/
intervievat sau necesită acces la servicii el va fi asistat de interpreţi
adecvaţi.

Dreptul la confidenţialitate

• Nu se vor divulga informaţiile despre copilul-victimă, care ar putea
pune în pericol copilul sau membrii familiei sale.

• Toate măsurile necesare trebuie întreprinse pentru a proteja statutul de
persoană privată şi identitatea copilului-victimă. Nu se va face publică
adresa, numele sau altă informaţie despre copil care ar putea duce la
identificarea copilului-victimă sau a membrilor familiei sale.
• Se va solicita permisiunea copilului-victimă, într-un mod corespunzător
vârstei lui, înainte ca informaţia sensibilă să fie divulgată.

Dreptul de a fi protejat

• Statul are obligaţia de a proteja şi asista copiii-victime ale traficului şi
de a asigura securitatea lor.
• Toate deciziile ce afectează copiii-victime vor fi luate în mod expeditiv.

3. INSTRUCŢIUNILE PENTRU MĂSURI SPECIFICE
3.1 IDENTIFICAREA
3.1.1 Măsuri pro-active de identificare

• Statele vor lua toate măsurile necesare pentru a stabili proceduri
eficiente pentru identificarea rapidă a copiilor-victime.
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• Se vor depune eforturi în vederea coordonării schimbului de informaţie
între agenţii şi persoane individuale (inclusiv organele de drept,
sănătate, educaţie, agenţii şi ONG-uri de asistenţă socială) pentru a
asigura identificarea copiilor-victime şi asistarea lor cât mai curând
posibil.

• Autorităţile de imigraţie, frontieră şi organele de drept vor instaura
proceduri de identificare a copiilor-victime la punctele de intrare şi în
alte locuri.
• Autorităţile de sănătate, servicii sociale sau educaţie vor contacta
autorităţile relevante de drept în cazul când se cunoaşte sau se
suspectează că are loc exploatarea sau traficul unui copil sau copilului
este supus riscului de a fi exploatat sau traficat.

• ONG-urile/organizaţiile societăţii civile trebuie să contacteze autorităţile
de drept şi/sau autorităţile serviciilor sociale în cazurile când se ştie
sau se suspectează că un copil este exploatat sau traficat sau este supus
riscului de a fi exploatat sau traficat.

3.1.2 Prezumţia de vârstă

• În cazul în care nu se cunoaşte vârsta victimei, dar sunt motive de a
considera că victima este copil, prezumţia va fi că victima este copil.

• În aşteptarea verificării vârstei victimei, victima va fi tratată drept copil,
acordându-i-se toate măsurile speciale de protecţie stipulate în aceste
instrucţiuni.

3.2 NUMIREA UNUI TUTORE

3.2.1 Procesul de numire a tutorelui
• De îndată ce victima a fost identificată, se va numi un tutore care îl va
însoţi pe copil pe durata întregului proces până în momentul în care
se stabileşte şi se implementează o soluţie durabilă/permanentă în
interesul superior al copilului. În măsura posibilităţilor, una şi aceeaşi
persoană va fi numită pentru însoţirea copilului pe durata întregului
proces.
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• Autorităţile serviciilor sociale sau alte instituţii adecvate vor institui
un serviciu de tutelă care va fi implementat direct sau prin intermediul
organizaţiilor acreditate oficial.

• Serviciul de tutelă va numi un tutore de îndată ce a fost informat despre
identificarea unui copil-victimă.
• Serviciul de tutelă va purta responsabilitate pentru toate acţiunile
tutorelui numit.

• Statul va asigura ca serviciul să fie total independent, permiţându-i să
întreprindă orice acţiuni pe care le consideră a fi în interesul superior
al copilului-victimă.
• Persoanele numite ca tutori trebuie să aibă experienţă relevantă în
îngrijirea copiilor şi cunoştinţe, şi înţelegere a nevoilor speciale ale
copiilor-victime şi a particularităţilor de gen.
• Tutorii trebuie să beneficieze de pregătire specializată şi sprijin
profesional.

3.2.2 Responsabilităţile tutorelui

• Indiferent de statutul legal al persoanei numite în calitate de tutore (de
ex. Tutore legal, tutore temporar, curator/reprezentant, asistent social
sau lucrător al ONG) responsabilităţile lui vor fi următoarele:
a) să asigure ca toate deciziile luate să fie în interesul superior al
copilului;
b) să asigure ca victima-copil să primească îngrijire adecvată,
găzduire, îngrijire medicală, sprijin psiho-social, educaţie şi
sprijin lingvistic;
c) să asigure ca victima-copil să aibă acces la reprezentare juridică
şi de altă natură în caz de necesitate;
d) să-l consulte, sfătuiască şi să-l informeze pe copil despre drepturile
lui;
e) să contribuie la identificarea unei soluţii durabile în interesul
superior al copilului;
f) să asigure o conexiune între copilul-victimă şi diferite organizaţii
care pot acorda servicii copilului;
g) să ajute copilul-victimă în căutarea familiei;
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h) să asigure ca repatrierea sau reunificarea familiei să se facă în
interesul superior al copilului.

• După chestionarea iniţială de către organele de drept, tutorele va însoţi
copilul la un adăpost/azil adecvat.

• Tutorele va fi responsabil de garantarea interesului superior al copiluluivictimă până când copilul nu va fi plasat in custodia OIM, Ministerului
Afacerilor Interne sau altor organizaţii competente responsabile de
procesul de repatriere sau nu e întors părinţilor sau tutorelui legal.
Tutorele va urmări ca să fie îndeplinite toate documentele relevante
de plasare temporară a copilului în custodia Ministerului Afacerilor
Interne. Până la găsirea unei soluţii durabile pentru copil, acesta va
rămâne în custodia statului în tutela ex officio (din oficiu) a tutorelui
numit.

• Tutorele va avea dreptul să refuze să depună mărturie în procesele
(judiciare) penale şi civile, dacă aceasta este în interesul superior al
copilului.
• Tutorele va fi prezent la toate interviurile poliţiei cu copilul. În cazul în
care pe parcursul acestor interviuri tutorele consideră că ar fi bine ca
copilul să beneficieze de consiliere juridică/avocat, el va avea dreptul
şi responsabilitatea de a informa poliţia despre necesitatea întreruperii
interviului până la momentul în care va fi prezent un consilier juridic/
avocat.

3.3 CHESTIONAREA, INTERVIURILE ŞI ACŢIUNILE INIŢIALE
3.3.1 Înregistrarea
•
•

Autorităţile de drept (adică poliţia) trebuie să înregistreze copiii-victime
prin chestionarea iniţială.
Autorităţile de drept trebuie imediat să deschidă un dosar al copiluluivictimă şi să înceapă a colecta informaţii care ar facilita procedurile
judiciare precum şi măsurile care trebuie întreprinse pentru soluţionarea
cazului copilului.
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3.3.2 Chestionarea iniţială
• Copilul victimă trebuie să fie chestionat într-un mod adecvat statutului
său de copil.

• Numai membrii special pregătiţi ai autorităţii de drept vor chestiona
copilul-victimă. În toate cazurile posibile, copilul-victimă va fi chestionat
de ofiţeri de drept de acelaşi sex.
• Chestionarea iniţială a copilului-victimă va avea ca scop doar colectarea
datelor biografice şi a informaţiei despre situaţia socială (vârsta,
naţionalitatea, limbile vorbite, etc.).

• La această etapă nu se va urmări colectarea informaţiei referitoare la
experienţa copilului-victimă din perioada traficului sau a informaţiei pe
care ar putea-o deţine despre anumite activităţi ilegale etc.
• Autorităţile de drept trebuie să evite chestionarea copilului-victimă în
incinta sediilor lor sau în locurile unde copilul a fost exploatat şi/sau
în prezenţa sau proximitatea fizică a vreunei persoane suspectate de
a fi un traficant. Ori de câte ori este posibil, chestionarea iniţială va fi
amânată până la transferarea copilului într-o încăpere unde el poate fi
în siguranţă.

3.3.3 Acţiunea iniţială

• La identificarea copilului-victimă sau când există prezumţia că victimă
este copil, autorităţile de drept vor fi responsabile de organizarea
imediată a transferului copilului-victimă la un adăpost/loc sigur pentru
a fi găzduit.
• După identificarea copilului-victimă, autorităţile de drept/poliţia
trebuie să contacteze, cât mai curând posibil, serviciile de tutelă pentru
numirea unui tutore.

• În procesul de numire a tutorelui, autorităţile de drept vor respecta
confidenţialitatea şi statutul de persoană privată a copilului.
• Ministerul Afacerilor Interne sau alte agenţii relevante de drept trebuie
să facă disponibilă tuturor staţiilor de drept datele de contact ale
serviciului de tutelă.
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• Ofiţerul de poliţie cu cel mai înalt grad/ofiţerul interimar al investigaţie
va fi responsabil de contactarea serviciului de tutelă şi de încredinţarea
copilului în îngrijire tutorelui.

• La prezentarea tutorelui, ofiţerul responsabil va semna documentele
necesare (care vor fi prezentate de tutore) care confirmă transferul
copilului în protecţie tutorelui ex officio (din oficiu): în cazul dat, ei
trebuie să recunoască dreptul tutorelui de a solicita întreruperea
procesului, de a vorbi singur cu copilul şi de a lua toate măsurile necesare
care sunt în interesul superior al copilului.
• Autorităţile relevante de drept vor asigura ca tutorele numit să
însoţească copilul-victimă peste tot.

3.3.4 Intervievarea copilului-victimă despre experienţa trăită

• Poliţia şi alte autorităţi de drept vor chestiona copilul-victimă despre
experienţa din perioada traficului doar în prezenţa tutorelui adecvat.

• Autorităţile de drept vor reduce la minim durata şi scopul chestionării
pentru a reduce la minim trauma ulterioară şi stresul psihologic al
copilului-victimă.
• Autorităţile de drept vor solicita tutorelui informaţie care nu necesită
în mod juridic mărturia directă a copilului.
• Deoarece consimţământul copilului nu este relevant pentru scopuri
juridice, autorităţile de drept vor folosi astfel de informaţie doar pentru
scopurile generale ale investigaţiei.

• Consimţământul aparent al copilului-victimă privind exploatarea
intenţionată nu va fi folosit:
- În calitate de probă în înaintarea învinuirilor penale împotriva
copilului care ţin de statutul de victimă a traficului sau statutul
de copil,
- Ca bază unică pentru reţinerea copilului în custodia poliţiei pentru
chestionarea ulterioară – directă sau indirectă.

• Autorităţile de drept (procurorii şi judecătorii) vor asigura ca copiiivictime să nu fie supuşi procedurilor sau sancţiunilor penale pentru
faptele ce ţin de situaţia lor de persoane traficate.
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• Autorităţile de drept vor asigura ca victimele-copiii să nu fie niciodată
deţinuţi din motive ce ţin de statutul lor de victimă.

3.3.5 Determinarea vârstei

• La verificarea vârstei victimei se va lua în considerare:
- exteriorul şi maturitatea psihologică a copilului,
- declaraţiile victimei,
- documentele,
- se va verifica cu ambasadele şi alte autorităţi relevante,
- opinia medicului în baza examenului medical cu consimţământul
copilului.

3.4 REFERIREA/TRIMITEREA ŞI COORDONAREA/COOPERAREA
3.4.1 Referirea/trimiterea la serviciile adecvate

• Copiii-victime vor fi referiţi/trimişi în mod expeditiv serviciilor
adecvate.
• Statul, prin intermediul ministerelor relevante, va ajuta autorităţilor
de drept, autorităţilor serviciilor sociale, organelor administrative
relevante, organizaţiilor internaţionale şi ONG-urilor/organizaţiilor
societăţii civile în stabilirea unui mecanism eficient de referire pentru
copiii-victime.

3.4.2 Cooperarea între agenţii

• Toate ministerele şi organele guvernamentale relevante (inclusiv
poliţia, autorităţile serviciilor sociale, Ministerele de Interne) implicate
în referirea şi asistenţa copiilor-victime vor adopta politici şi proceduri
care favorizează schimbul de informaţie şi lucrul în reţea între agenţii
şi persoane individuale care lucrează cu copiii-victime pentru a sigura
un lanţ eficient de îngrijire şi protecţie pentru ei.
• Ministerul Afacerilor Interne va numi un “ofiţer de legătură” care va
fi responsabil de legăturile/relaţiile cu autorităţile serviciilor sociale/
serviciul de tutelă şi, în mod particular, tutorele victimei.

• Pentru a asista organele judiciare şi administrative relevante în achizi
ţionarea informaţiei şi documentelor necesare pentru a ajunge la o
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decizie informată ce vizează măsurile ce trebuie întreprinse pentru
soluţionarea cazului copilului, Ministerul Afacerilor Interne va ajuta în
stabilirea contactelor cu autorităţile corespunzătoare din ţara de origine
a copilului. Astfel de asistenţă va fi acordată autorităţilor relevante
şi în formă de sprijin şi coordonare a relaţiilor lor de colaborare cu
Ministerului Afacerilor Externe şi, dacă este cazul, a contactelor lor cu
reprezentanţii ambasadelor ţării de origine a copilului.

• Ofiţerul de legătură va stabili legături cu membrii agenţiilor relevante
de drept care se ocupă de copiii-victime.

• Ofiţerii de legătură (când e cazul, împreună cu consilierul juridic pentru
Minister) vor fi responsabili să reprezinte Ministerului Afacerilor
Interne la şedinţe la care, în comun cu alte organe administrative şi
judiciare relevante, se decide asupra măsurilor finale privind copilul.

3.5 ÎNGRIJIREA ŞI PROTECŢIA INTERIMARĂ
3.5.1 Îngrijire şi protecţie

• Copiii-victime au dreptul să primească îngrijire şi protecţie imediată,
inclusiv siguranţă, hrană şi găzduire într-un loc sigur, acces la servicii
de sănătate, sprijin psihologic, asistenţă juridică, servicii sociale şi
educaţie.
• Îngrijirea şi asistenţa se vor baza pe respectul pentru identitatea/
originea culturală, genul şi vârsta copilului.

• Asistenţă adecvată va fi acordată copiilor cu nevoi speciale, în special în
cazurile de disabilităţi, stres psihologic, boală şi graviditate.
• Copiii-victime vor fi îngrijiţi de specialişti pregătiţi adecvat care cunosc
nevoile speciale ale copiilor-victime.

• Autorităţile serviciilor sociale vor acorda astfel de îngrijire prin crearea
serviciilor adecvate şi, unde e cazul, prin cooperarea cu organizaţiile
internaţionale şi ONG-urile relevante.

• Tutorii, în cooperare cu autorităţile serviciilor sociale şi ONG-uri, vor
efectua o evaluare a nevoilor speciale pentru fiecare copil-victimă
pentru a determina prevederile de îngrijire şi protecţie.
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3.5.2 Găzduirea într-un loc sigur
•

•

•

Copiii-victime vor fi plasaţi într-un loc sigur şi potrivit (adică adăpost
temporar sau îngrijire alternativă) cât mai curând posibil după identificarea
lor.

Autorităţile serviciilor sociale, în cooperare cu ONG-uri şi organizaţii
internaţionale, vor elabora standarde de îngrijire pentru localurile unde
sunt găzduiţi copiii-victime.
Copilul, în nici un caz, nu va fi plasat într-o instituţie de detenţie a organelor
de drept. Aceasta include detenţie în, de exemplu, centre de detenţie, celule
ale poliţiei, penitenciare sau alte centre speciale de detenţie pentru copii.

3.6 REGLEMENTAREA STATUTULUI

• Ministerele de Interne şi/sau alte autorităţi relevante de stat vor stabili
politici şi proceduri pentru a asigura că copii-victime, care nu sunt cetăţeni/
locuitori ai ţării în care se află, primesc Vize Umanitare Temporare şi
au dreptul să stea în ţară pe bază legală valabilă până la găsirea soluţiei
durabile/permanente.
• Pentru copiii care nu au documente, Ministerele de Interne şi/sau alte
autorităţi relevante de stat vor acorda documente provizorii.
• În comun cu Ministerul Afacerilor Interne şi, în dependenţă de caz, autorităţile
serviciilor sociale, tutorele va fi responsabil de iniţierea procedurilor
de înaintare a cererii pentru emiterea Vizei Umanitare Temporare şi a
permisului concordant de şedere, acţionând din numele copilului în orice
prezentări şi proceduri administrative necesare.
• Acest statut va fi acordat copilului-victimă până când organele judiciare şi
administrative relevante vor lua decizia privind măsurile pentru soluţionarea
cazului copilului.

3.7 EVALUAREA CAZULUI INDIVIDUAL ŞI IDENTIFICAREA UNEI SOLUŢII
DURABILE
• Copilul-victimă va fi întors în ţara sa de origine numai dacă, anterior
întoarcerii, un îngrijitor potrivit, cum ar fi un părinte, altă rudă, alt adult
care ia în îngrijire copii, o agenţie guvernamentală, o agenţie de protecţie
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a copiilor din ţara de origine şi-a dat consimţământul şi este în stare săşi asume responsabilitate pentru copil şi să-i acorde îngrijire şi protecţie
adecvată.

• Opiniile copilului se vor lua în considerare la examinarea posibilităţii de
reunificare a familiei şi/sau întoarcere în ţara de origine şi la identificarea
soluţiei durabile pentru copil.

• Autorităţile serviciilor sociale, în cooperare cu Ministerele de Interne, în
caz de necesitate, vor lua toate măsurile necesare pentru a găsi, identifica şi
localiza membrii familiei şi a facilita reunificarea copilului-victimă cu familia
sa, dacă aceasta este în interesul superior al copilului.
• Ministerele respective, în comun cu autorităţile serviciilor sociale relevante
şi/sau tutorele, vor fi responsabile pentru a stabili dacă repatrierea copiluluivictimă este sau nu lipsită de pericol şi a asigura că procesul are loc întrun mod care respectă demnitatea copilului şi este în interesul superior al
copilului.

• Ministerele Afacerilor Externe, Ministerele de Interne şi alte autorităţi de stat
relevante vor stabili acorduri şi proceduri de colaborare pentru a asigura
că se efectuează o investigaţie minuţioasă a circumstanţelor individuale şi
familiale ale copilului-victimă pentru a determina cursul optim al acţiunilor
pentru copil.
• Tutorele, acţionând prin şi cu asistenţa Ministerului Afacerilor Interne sau
alte autorităţi de stat relevante şi autoritatea serviciilor sociale relevantă,
va demara procesul de dobândire a documentelor şi informaţiei din ţara de
origine a copilului pentru a conduce o evaluarea a riscurilor şi securităţii în
baza căreia se va lua decizia de a reuni sau nu copilul cu familia sa sau de a-l
întoarce sau nu în ţara sa de origine.

• După ce s-au acumulat suficiente documente şi informaţie, autorităţile
serviciilor sociale relevante vor decide în comun cu tutorele, Ministerul
Afacerilor Interne (sau alte Ministere relevante) şi, dacă e cazul,
reprezentanţii ambasadei ţării de origine, despre dispoziţia finală făcută în
favoarea copilului.
• Dacă decizia luată este împotriva reunificării familiei şi/sau repatrierii,
tutorele va rămâne în continuare responsabil pentru copilul-victimă până
când organul judiciar adecvat va numi un tutore legal pentru copil.
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• Pentru a asista organele judiciare şi administrative relevante în
achiziţionarea informaţiei şi documentelor necesare în baza cărora s-ar
lua o decizie privind măsurile pentru soluţionarea cazului copilului,
Ministerele Afacerilor Interne va asista acele autorităţi în stabilirea
contactelor cu autorităţile corespunzătoare din ţara de origine a
copilului. Astfel de asistenţă va fi acordată de asemenea autorităţilor
relevante în formă de sprijin pentru şi coordonare cu relaţiile lor
cu Ministerul Afacerilor Externe şi, dacă e cazul, contactele lor cu
reprezentanţii ambasadelor ţării de origine a copilului.

3.8 IMPLEMENTAREA SOLUŢIEI PERMANENTE
3.8.1 Integrarea locală

• Copiii-victime, atât acei care sunt cetăţeni, cât şi cei care nu sunt cetăţeni/
rezidenţi ai ţării în care se află, au dreptul să primească protecţie şi
îngrijire pe termen lung, inclusiv acces la serviciile de sănătate, sprijin
psihologic, servicii sociale şi educaţie.
• În situaţiile în care întoarcerea sigură a copilului la familia sa şi/sau ţara
sa de origine nu este posibilă sau când întoarcerea nu este în interesul
superior al copilului, autorităţile de protecţie socială vor lua măsuri
adecvate de îngrijire pe termen lung.
• Astfel de măsuri trebuie să favorizeze măsurile familiale şi comunitare
şi nu îngrijirea rezidenţială.
• Autorităţile serviciilor sociale vor asigura ca fiecare copil-victimă să
aibă un tutore legal şi ca pentru fiecare copil să se elaboreze un plan
individual de integrare.

3.8.2 Întoarcerea în ţara de origine

• Copiii-victime care nu sunt cetăţeni/locuitori ai ţării în care se află, ca
principiu general, au dreptul de a fi întorşi în ţara lor de origine.
• Copiii-victime nu vor fi întorşi în ţara lor de origine dacă, în urma
unei evaluări a riscurilor şi securităţii, sunt motive de a considera că
siguranţa copilului sau a familiei sale este în pericol.
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• Ministerele de Interne sau alte autorităţi de stat relevante vor stabili
acorduri şi proceduri pentru întoarcerea sigură a copiilor-victime în
ţara lor de origine.

• Tutorele sau un asistent social care se ocupă de caz, va însoţi copiiivictime care urmează a fi întorşi până la plasarea acestora în custodia
Ministerului Afacerilor Interne, OIM sau alte organizaţii responsabile
de întoarcere.
• Statele vor stabili proceduri pentru a garanta primirea copilului în ţara
de origine de către un membru responsabil al serviciilor sociale din
ţara de origine numit pentru aceasta şi/sau părinţii, sau tutorele legal
al copilului.

3.8.3 Integrarea în ţara de origine – primirea şi reintegrarea

• Copiii-victime au dreptul să primească îngrijire şi protecţie pe termen
lung, inclusiv siguranţă, hrană, găzduire într-un loc sigur, acces la
serviciile de sănătate, sprijin psiho-social, asistenţă juridică, servicii
sociale şi educaţie în vederea reintegrării lor sociale.
• Se va acorda asistenţă adecvată copiilor cu nevoi speciale, în special în
cazurile de disabilităţi, stres psihosocial, boli şi sarcină.

• Copiii-victime vor fi îngrijiţi de specialişti pregătiţi în mod adecvat care
cunosc nevoile speciale şi drepturile copiilor-victime şi particularităţile
de gen.
• Autorităţile serviciilor sociale vor acorda astfel de îngrijire prin crearea
serviciilor adecvate şi, unde este cazul, prin cooperarea cu organizaţiile
internaţionale şi neguvernamentale.

• Autorităţile serviciilor sociale vor efectua o evaluare a nevoilor
individuale pentru fiecare copil-victimă pentru a determina prevederile
de îngrijire şi protecţie.

• Autorităţile serviciilor sociale, în cooperare cu organizaţiile internaţionale
şi neguvernamentale, vor monitoriza situaţia copilului ulterior
reunificării cu familia şi/sau plasamentul în îngrijire alternativă.
• Autorităţile serviciilor sociale vor asigura ca fiecare copil-victimă să
aibă un tutore legal şi un plan individual de integrare.
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• Autorităţile serviciilor sociale vor lua măsuri de îngrijire alternativă
pentru copiii-victime privaţi de mediul familial favorizând măsurile
familiale şi comunitare şi nu îngrijirea rezidenţială.
• Ministerele Educaţiei vor stabili programe speciale de educaţie inclusivă
şi profesională pentru copiii-victime.

3.8.4 Reaşezarea şi integrarea în o a treia ţară

• În situaţiile în care întoarcerea sigură a copilului în ţara sa de origine şi
integrarea în ţara de destinaţie nu sunt posibile sau când aceste soluţii
nu sunt în interesul superior al copilului, statele ambelor ţări vor asigura
reaşezarea copilului-victimă în o a treia ţară.
• Astfel de prevederi se vor face în favoarea măsurilor bazate pe familie şi
comunitate şi nu pe îngrijirea rezidenţială.
• Autorităţile serviciilor sociale vor urmări ca fiecare copil-victimă să
aibă un tutore legal şi ca un plan individual de integrare să fie elaborat
pentru fiecare copil.

• Copiii-victime au dreptul să primească îngrijire şi protecţie pe termen
lung, inclusiv acces la serviciile de sănătate, sprijin psiho-social, servicii
sociale şi educaţie.

3.9 ACCESUL LA JUSTIŢIE
3.9.1 Proceduri penale

• Copiii-victime au dreptul să fie informaţi pe deplin despre problemele
ce ţin de securitate şi procedurile penale înainte de a lua decizia privind
depunerea sau nu a mărturiei în procesul penal împotriva persoanelor
care sunt suspectate de a fi implicate în exploatarea şi/sau traficul de
copiii.
• Copiii-victime ale traficului au „dreptul la timp pentru recuperare”
anterior deciziei privind iniţierea procedurilor penale împotriva
traficanţilor.

• Asistenţa acordată copilului-victimă a traficului nu va fi în nici un caz
condiţionată de voinţa lui de a depune mărturie.
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• Luare unei declaraţii de către ofiţerul de drept sau judecătorul
investigaţiei nu va stopa sau întârzia reunificarea sau întoarcerea
copilului-victimă în ţara de origine dacă aceasta este în interesul
superior al copilului.

• Se va evita la maximum contactul direct al copilului-victimă cu infra
ctorul suspect pe perioada procesului sau investigaţiei şi urmăririi
penale, precum şi pe perioada audierea cazului în instanţă.

• Autorităţile de drept, în cooperare cu serviciile sociale şi
organizaţiile neguvernamentale, vor asigura reprezentarea legală
necesară, precum şi traducerea în limba maternă a copilului în caz
de necesitate.
• Statele vor analiza, în caz de necesitate, introducerea amendamentelor
la codurile lor de procedură penală pentru a permite, inter alia,
înregistrarea video a mărturii copilului şi prezentarea mărturiei
înregistrate în instanţă în calitate de probă oficială. Poliţia,
procurorii, judecătorii şi magistraţii vor aplica practici prietenoase
copiilor.

3.9.2 Proceduri civile

• Copiii-victime trebuie să primească informaţie referitor la dreptul
lor de a iniţia proceduri civile împotriva traficanţilor şi a altor
persoane implicate în exploatarea lor.

• Autorităţile de drept vor adopta măsuri necesare pentru protecţia
drepturilor şi intereselor copiilor-victime la toate etapele procesului
judiciar împotriva presupuşilor infractori pe perioada procedurilor
pentru obţinerea compensaţiilor.
• Autorităţile de drept sunt obligate să asigure copiilor-victime acces
la justiţie şi proces echitabil, restituire şi compensaţii, inclusiv
reparare neîntârziată.

• Autorităţile de drept, în cooperare cu serviciile sociale şi
organizaţiile neguvernamentale vor face disponibilă reprezentarea
legală necesară pentru a intenta un proces în curtea sau tribunalul
adecvat, precum şi traducerea în limba maternă a copilului în caz
de necesitate.
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3.10 PROTECŢIA ŞI SECURITATEA VICTIMEI/MARTORULUI
• Copiilor-victime care sunt de acord să depună mărturie li se vor
acorda măsuri speciale de protecţie pentru a garanta siguranţa lor şi a
membrilor familiilor lor atât în ţara de destinaţie, cât şi în cea de tranzit
şi origine.
• Ministerele de Interne şi alte autorităţi de drept relevante vor adopta
toate măsurile necesare pentru a proteja copiii-victime şi membrii
familiilor acestora, inclusiv prin intermediul cooperării internaţionale.

• În cazul în care protecţia victimei/martorului nu poate fi asigurată nici
în ţara de destinaţie, nici în cea de origine, se vor lua măsuri care ar
permite reaşezarea într-o a treia ţară.

3.11 PREGĂTIREA PROFESIONALĂ
•

Toate agenţiile care sunt implicate în lucrul cu copiii-victime vor stabili
practici speciale de recrutare şi programe de pregătire profesională
pentru a asigura că persoanele responsabile pentru îngrijirea şi protecţia
copiilor-victime înţeleg nevoile lor şi particularităţile de gen şi posedă
deprinderile necesare pentru a asista copiii.
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Anexa 3. Convenţia Consiliului Europei pentru
protecţia copiilor împotriva exploatării sexu
ale şi a abuzurilor sexuale. Lanzarote, 25.X.2007
Convenţia pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a
abuzurilor sexuale1*
(adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 11 iulie 2007 în cadrul celei de-a 1002-a
reuniune a Delegaţiilor Miniştrilor)

Statele membre ale Consiliului Europei şi ceilalţi semnatari ai prezentei
convenţii;
Considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai strânsă
unitate între membrii săi;

Considerând că orice copil are dreptul, din partea familiei, a societăţii şi a
statului, la măsurile de protecţie decurgând din condiţia sa de minor;

Considerând că exploatarea sexuală a copiilor, în special sub forma pornografiei
infantile şi a prostituţiei, precum şi toate formele de abuz sexual asupra
copiilor, inclusiv faptele comise în străinătate, pun în pericol grav sănătatea şi
dezvoltarea psihosocială a copilului;
Considerând că exploatarea şi abuzurile sexuale asupra copiilor au luat
proporţii îngrijorătoare atât la nivel naţional cât şi internaţional, în special
în ceea ce priveşte utilizarea tot mai extinsă atât de către copii cât şi de către
infractori a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), şi de faptul că
prevenirea şi combaterea exploatării sexuale şi ale abuzurilor sexuale privind
pe copii necesită cooperare internaţională;

Considerând că bunăstarea şi interesul superior ale copilului sunt valori
fundamentale împărtăşite de toate statele membre şi care trebuie promovate
fără nici un fel de discriminare;
Reamintind Planul de Acţiune adoptat în cadrul celei de-a Treia Reuniuni la
Vârf a Şefilor de Stat şi de Guvern din cadrul Consiliului Europei (Varşovia,
16-17 mai 2005), care preconiza elaborarea de măsuri menite să stopeze
exploatarea sexuală a copiilor;
1*

Traducere neoficială realizată de Ministerul Justiţiei.
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Reamintind în particular Recomandarea nr. R (91) 11 a Comitetului de Miniştri,
referitoare la exploatarea sexuală, pornografia, prostituţia şi traficul de copii şi
tineri, Recomandarea Rec(2001)16 privind protecţia copiilor împotriva exploatării
sexuale şi Convenţia privind criminalitatea informatică (ETS Nr. 185), în special
articolul 9 din aceasta, precum şi Convenţia Consiliului Europei privind lupta
împotriva traficului de fiinţe umane (ETS nr. 197);
Având în vedere Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale (1950, ETS nr. 5), Carta socială europeană revizuită (1996, ETS nr.
163), Convenţia europeană privind drepturile copiilor (1996, ETS nr. 160);

Ţinând cont de Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, şi
în special de articolul 34 din aceasta, de Protocolul facultativ privind vânzarea
copiilor, prostituţia infantilă şi pornografia infantilă ca şi Protocolul adiţional la
Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii organizate transnaţionale,
vizând prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special
femei şi copii, precum şi Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind
interzicerea celor mai grele forme de muncă infantilă şi acţiunea imediată în
vederea eliminării acestora;

Având în vedere Decizia-Cadru a Consiliului Uniunii Europene cu privire la
combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile (2004/68/
JAI), Decizia-Cadru a Consiliului Uniunii Europene privind statutul victimelor în
procesele penale (2001/220/JAI), şi Decizia-Cadru a Consiliului Uniunii Europene
referitoare la lupta împotriva traficului de fiinţe umane (2002/629/JAI);
Luând în considerare şi alte instrumente şi programe internaţionale pertinente în
domeniu, cu deosebire Declaraţia şi Programul de acţiune de la Stocholm, adoptate
în cadrul Primului Congres Mondial împotriva exploatării sexuale a copiilor în
scop comercial (27-31 august 1996), Angajamentul mondial de la Yokohama
adoptat în cadrul celui de-al doilea Congres mondial împotriva exploatării sexuale
a copiilor în scop comercial (17-20 decembrie 2001), Angajamentul şi Planul de
Acţiune de la Budapesta, adoptate în cadrul Conferinţei pregătitoare a celui de-al
doilea Congres mondial împotriva exploatării sexuale a copiilor în scop comercial
(20-21 noiembrie 2001), Rezoluţia Adunării Generale a Naţiunilor Unite S-27/2
„O lume demnă pentru copii” şi Programul trienal „Construirea unei Europe cu şi
pentru copii ”, adoptat în urma celei de-a Treia Reuniune la Vârf şi lansat de către
Conferinţa de la Monaco (4-5 aprilie 2006);
Fiind hotărâte să contribuie efectiv pentru realizarea scopului comun al protejării
copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, indiferent de autori
şi să asigure asistenţă victimelor;
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Ţinând cont de necesitatea de a elabora un instrument internaţional
cuprinzător axat pe aspecte de prevenţie, protecţie şi de drept penal ale luptei
împotriva tuturor formelor de exploatare sexuală şi de abuz sexual împotriva
copiilor şi pe înfiinţarea un mecanism special de monitorizare,
Au convenit următoarele:

Capitolul I – Scop, principiul nediscriminării şi definiţiile
Articolul 1 – Scop
1. Scopurile prezentei Convenţii sunt:

a. prevenirea şi combaterea exploatării sexuale a copiilor şi abuzurilor
sexuale comise asupra copiilor;
b. protejarea drepturilor copiilor care sunt victime ale exploatării sexuale
şi ale abuzurilor sexuale;
c. promovare cooperării la nivel naţional şi internaţional împotriva
exploatării sexuale a copiilor şi împotriva abuzurilor sexuale comise
asupra copiilor.

2. Pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a prevederilor sale de către
Părţi, prezenta Convenţie instituie un mecanism special de monitorizare.

Articolul 2 – Principiul nediscriminării
Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Convenţii de către părţi, în
special a beneficiului măsurilor vizând protecţia drepturilor victimelor, vor
fi garantate, fără nicio discriminare bazată, printre altele, pe motive cum
ar fi sexul, rasa, culoarea, limba, religia, opiniile politice sau de altă natură,
naţionalitatea sau originea socială, apartenenţa la o minoritate naţională,
averea, statutul dobândit din naştere, orientarea sexuală, starea de sănătate,
existenţa unui handicap sau orice alt statut sau situaţie.
Articolul 3 – Definiţii
În sensul prezentei Convenţii:

a. prin termenul “copil” se înţelege orice persoană cu vârsta mai mică de
18 ani;
b. expresia “exploatare şi abuz sexual împotriva copiilor” include
comportamentele prevăzute la articolele 18 - 23 din prezenta
Convenţie;
c. prin “victimă” se înţelege orice copil victimă a exploatării sau abuzurilor
sexuale.
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Capitolul II – Măsurile de prevenire
Articolul 4 – Principii
Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a
preveni orice formă de exploatare şi de abuz sexual comise asupra copiilor şi
pentru a protecţia acestora.

Articolul 5 – Recrutarea, pregătirea profesională şi conştientizarea persoanelor
care lucrează cu copiii
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru a încuraja conştientizarea referitoare la protecţia şi drepturile
copiilor în rândul persoanelor care lucrează în mod regulat cu copiii în
sectoarele de învăţământ, sanitar, de protecţie socială, justiţie, forţe de
ordine, precum şi în domeniile sportiv, cultural şi de divertisment.
2. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru a se asigura că persoanele prevăzute la alineatul 1 au cunoştinţe
adecvate privind exploatarea sexuală a copiilor şi abuzurile sexuale
comise asupra acestora, privind mijloacele de identificare şi posibilitatea
menţionată la articolul 12, alineatul 1.
3. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare,
în conformitate cu dreptul său intern, pentru a se asigura ocuparea
profesiilor care implică contactul regulat cu copiii sunt de natură să
garanteze, prin condiţiile impuse candidaţilor la aceste profesii, că
aceştia nu au fost condamnaţi pentru fapte de exploatare sau de abuz
sexual comise asupra copiilor.
Articolul 6 – Educaţia pentru copii
Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru
a se asigura că copiii primesc, în cadrul învăţământului primar şi secundar,
informaţii despre riscurile exploatării şi de abuzurilor sexuale, precum şi
despre mijloacele prin care se pot apăra, în funcţie de nivelul lor de dezvoltare.
Aceste informaţii, asigurate, după caz, în colaborare cu părinţii, vor fi furnizate
într-un context mai general de informare asupra sexualităţii şi vor acorda o
atenţie specială situaţiilor de risc, mai ales celor care implică folosirea noilor
tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor.
Articolul 7 – Programele sau măsurile de intervenţie preventivă
Fiecare Parte se va asigura că persoanele care se tem că ar putea săvârşi oricare
dintre infracţiunile prevăzute în conformitate cu prezenta Convenţie pot avea
acces, după caz, la programe sau măsuri eficiente de intervenţie menite să
evalueze şi să prevină riscul comiterii infracţiunilor.
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Articolul 8 – Măsuri ce vizează publicul larg
1. Fiecare parte va promova sau desfăşura campanii de conştientizare
adresate publicului larg, cu privire la fenomenul exploatării sexuale
a copiilor şi abuzurilor sexuale asupra acestora şi privind măsurile
preventive ce pot fi luate.
2. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru a preveni sau interzice răspândirea de materiale publicitare
pentru infracţiunile prevăzute în conformitate cu prezenta Convenţie.

Articolul 9 – Participarea copiilor, a sectorului privat, media şi a societăţii
civile
1. Fiecare Parte va încuraja participarea copiilor, în conformitate cu nivelul
lor de dezvoltare, la elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor,
programelor sau altor iniţiative legate de lupta împotriva exploatării
sexuale a copiilor şi împotriva exploatării şi abuzurilor sexuale comise
asupra copiilor.
2. Fiecare Parte va încuraja sectorul privat, în special sectorul tehnologiei
informaţiei şi comunicaţiilor, industria turismului şi a transportului,
sectoarele bancare şi financiare, precum şi societatea civilă, să
participe la elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor de prevenire
a exploatării sexuale a copiilor şi a abuzurilor sexuale comise asupra
copiilor şi să pună în aplicare norme interne prin autoreglementare sau
prin colaborare în materia reglementării.
3. Fiecare Parte va încuraja mijloacele media să furnizeze informaţie
corespunzătoare privind toate aspectele exploatării şi abuzului sexual
comise asupra copiilor, cu respectarea independenţei mass - mediei şi
a libertăţii presei.
4. Fiecare Parte va încuraja finanţarea, inclusiv, dacă este cazul, prin crearea
de fonduri, a unor proiecte şi programe desfăşurate de către societatea
civilă şi menite să prevină şi să îi apere pe copii de exploatarea sexuală
şi de abuzuri sexuale.
Capitolul III – Autorităţile specializate şi organele coordonatoare

Articolul 10 – Măsuri naţionale de coordonare şi colaborare
1. Fiecare Parte va lua măsurile necesare pentru a asigura coordonarea la
nivel naţional şi local dintre diferitele instanţe cu competenţe în domeniul
protecţiei, prevenirii şi luptei împotriva exploatării şi abuzurilor sexuale
comise asupra acestora, în particular sectorul învăţământului, sanitar,
serviciilor sociale, forţelor de ordine şi cele judiciare.
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2. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru înfiinţarea sau desemnarea:
a. unor instituţii naţionale sau locale independente care să promoveze
şi să apere drepturile copilului, asigurându-le resursele şi stabilindule responsabilităţile specifice;
b. unor mecanisme sau centre de strângere a datelor, la nivel naţional
sau local şi în colaborare cu societatea civilă, cu scopul observării
şi evaluării fenomenului exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale
comise asupra copiilor, cu respectarea cerinţelor de protecţie a
datelor cu caracter personal.
3. Fiecare Parte va încuraja cooperarea dintre autorităţile publice
competente, societatea civilă şi sectorul privat, pentru o mai bună
prevenire şi combatere ale exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale
comise asupra copiilor.

Capitolul IV – Măsurile de protecţie şi asistenţă pentru victime

Articolul 11 – Principii
1. Fiecare Parte va stabili programe sociale eficiente şi va înfiinţa structuri
multidisciplinare care să asigure sprijinul necesar pentru victime,
pentru rudele apropiate ale acestora şi pentru orice persoană care
răspunde de îngrijirea acestora.
2. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru a se asigura că, atunci când vârsta victimei nu este cunoscută cu
certitudine şi există motive să se creadă că este vorba despre un copil, i
se vor acorda victimei măsurile de protecţie şi asistenţă cere se asigură
copiilor, până la stabilirea vârstei sale.
Articolul 12 – Raportarea suspiciunilor de exploatare sau de abuz sexual
1. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru a se asigura că regulile de confidenţialitate impuse de dreptul
intern anumitor profesionişti care sunt solicitaţi să lucreze cu copiii nu
constituie un obstacol pentru posibilitatea acestor profesionişti de a
semnala serviciilor de protecţie a copilului orice situaţie în care există
motive rezonabile să creadă că un copil este victima exploatării sau a
abuzului sexual.
2. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru a încuraja pe orice persoană care cunoaşte sau are bănuieli, cu
bună credinţă, despre existenţa exploatării sau a abuzurilor sexuale
comise asupra copiilor să sesizeze serviciile competente.
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Articolul 13 – Liniile de asistenţă
Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru
a încuraja şi sprijini înfiinţarea de servicii de comunicare, cum ar fi posturi
telefonice sau de internet care să permită consilierea solicitanţilor, chiar
confidenţial sau cu respectarea anonimatului acestora.

Articolul 14 – Asistenţa pentru victime
1. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru a asigura asistenţă victimelor, pe termen scurt şi lung, în vederea
recuperării fizice şi psihosociale a acestora. Măsurile luate în aplicarea
prezentului alineat trebuie să ia în considerare opiniile, necesităţile şi
preocupările copilului.
2. Fiecare Parte va lua măsuri, în condiţiile prevăzute de dreptul său
intern, în vederea cooperării cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte
organizaţii neguvernamentale, cu alte organizaţii competente sau cu
alte elemente ale societăţii civile care acordă asistenţă victimelor.
3. Dacă părinţii sau persoanele în a căror îngrijire se află copilul sunt
implicate în exploatarea sexuală sau în abuzuri sexuale comise asupra
acestuia, procedurile de intervenţie desfăşurate în aplicarea articolului
11, alineatul 1, vor include:
• posibilitatea îndepărtării autorului prezumat al faptei;
• posibilitatea retragerii victimei de mediul său familial. Condiţiile
şi durata acestei separări se stabilesc în conformitate cu interesul
superior al copilului.
4. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru a se asigura că persoanele apropiate victimei pot beneficia, dacă
este cazul, de asistenţă terapeutică, în special de asistenţă psihologică
de urgenţă.
Capitolul V – Programele sau măsurile de intervenţie

Articolul 15 – Principii generale
1. Fiecare Parte va asigura sau promova, în conformitate cu dreptul său
intern, programe sau măsuri eficiente de intervenţie pentru persoanele
prevăzute la articolul 16, alineatele 1 şi 2, în vederea prevenirii şi
reducerii la minimum a riscurilor de repetare a infracţiunilor de natură
sexuală comise asupra copiilor. Aceste programe sau măsuri trebuie să
fie accesibile în orice etapă a procesului, în mediul carceral şi în libertate,
în condiţiile prevăzute de dreptul intern.
2. Fiecare Parte va asigura sau promova, în conformitate cu dreptul său
intern, dezvoltarea de parteneriate sau alte forme de cooperare între
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autorităţile competente, în special între serviciile sanitare şi cele sociale,
şi autorităţile judiciare şi alte organe care răspund de monitorizarea
persoanelor prevăzute la articolul 16, alineatele 1 şi 2.
3. Fiecare parte va prevedea, în conformitate cu dreptul său intern,
efectuarea unei evaluări a gradului de pericol şi risc posibil de repetare
a infracţiunilor prevăzute în conformitate cu prezenta Convenţie, de
către persoanele prevăzute la articolul 16, alineatele 1 şi 2, cu scopul
identificării programelor sau măsurilor adecvate.
4. Fiecare Parte va prevedea, în conformitate cu dreptul său intern,
efectuarea unei evaluări a eficienţei programelor şi măsurilor puse în
aplicare.

Articolul 16 – Beneficiarii programelor şi măsurilor de intervenţie
1. Fiecare Parte se va asigura, în conformitate cu dreptul său intern, că
persoanele care urmărite pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute
în conformitate cu prezenta Convenţie pot avea acces la programele sau
măsurile menţionate la articolul 15, alineatul 1, în condiţii care nu sunt
nici prejudiciabile şi nici contrare drepturilor la apărare şi cerinţelor
unui proces echitabil şi imparţial, în special cu respectarea regulilor ce
guvernează principiul prezumţiei de nevinovăţie.
2. Fiecare Parte se va asigura, în conformitate cu dreptul său intern, că
persoanele condamnate pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute în
conformitate cu prezenta Convenţie pot avea acces la programele sau
măsurile prevăzute la articolul 15, alineatul 1.
3. Fiecare Parte se va asigura, în conformitate cu dreptul său intern, că
programele sau măsurile de intervenţie sunt elaborate sau adaptate
spre a satisface nevoile de dezvoltare ale copiilor care comit infracţiuni
de natură sexuală, inclusiv pe cele ale copiilor care nu au împlinit încă
vârsta răspunderii penale, în scopul soluţionării problemelor lor de
comportament sexual.
Articolul 17 – Informarea şi consimţământul
1. Fiecare Parte se va asigura, în conformitate cu dreptul său intern, că
persoanele prevăzute la articolul 16 şi cărora li s-au propus programe
sau măsuri de intervenţie sunt pe deplin informate referitor la motivele
pentru care li s-a făcut propunerea şi consimt să beneficieze de
programul sau măsura respectivă în deplină cunoştinţă de cauză.
2. Fiecare Parte se va asigura, în conformitate cu dreptul său intern, că
persoanele cărora li s-au propus programe sau măsuri de intervenţie
le pot refuza, iar în cazul persoanelor condamnate, că acestea sunt
informate privind consecinţele posibile ale unui eventual refuz.
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Capitolul VI – Dreptul penal material
Articolul 18 – Abuzuri sexuale
1. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru a se asigura de incriminarea următoarelor fapte comise cu
intenţie:
a. actele sexuale cu un copil care, potrivit prevederilor în vigoare ale
dreptului naţional, nu a împlinit vârsta legală pentru viaţa sexuală;
b. desfăşurarea de activităţi sexuale cu un copil dacă:
•
•
•

se folosesc constrângerea, forţa sau ameninţările; sau
se abuzează de o poziţie recunoscută ca fiind de încredere, de
autoritate sau de influenţă asupra copilului, inclusiv în cadrul
familiei; sau
se abuzează de o situaţie de vulnerabilitate deosebită a copilului,
mai ales datorită unui handicap psihic sau fizic sau datorită unei
situaţii de dependenţă.

2. În scopul aplicării alineatului 1 de mai sus, fiecare Parte va decide
vârsta până la care este interzisă desfăşurarea de activităţi sexuale cu
un copil.
3. Prevederile articolului 18, alineatul 1a nu sunt menite să guverneze
activităţile sexuale între minori care consimt.

Articolul 19 – Infracţiuni referitoare la prostituţia infantilă
1. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru a se asigura de incriminarea următoarelor fapte comise cu
intenţie:
a. recrutarea unui copil spre practicarea prostituţiei de către acesta,
sau determinarea unui copil să participe la prostituţie;
b. constrângerea unui copil să se prostitueze sau obţinerea unui
profit din, sau exploatarea în altă manieră a unui copil în asemenea
scopuri;
c. prostituţia infantilă.

2. În sensul prezentului articol, termenul “prostituţie infantilă” înseamnă
faptul de a folosi un copil pentru activităţi sexuale atunci când se oferă
sau se promit sume de bani sau orice altă formă de remuneraţie sau de
răsplată, indiferent dacă această plată, promisiune sau răsplată se dă
copilului sau unei terţe persoane.
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Articolul 20 – Infracţiuni referitoare la pornografia infantilă
1. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru incriminarea următoarelor fapte comise cu intenţie şi fără
drept:
a. producţia de pornografie infantilă;
b. oferirea sau punerea la dispoziţie a pornografiei infantile;
c. distribuirea sau transmiterea pornografiei infantile;
d. procurarea de pornografie infantilă pentru sine sau pentru altul;
e. deţinerea de pornografie infantilă;
f. obţinerea accesului cu bună ştiinţă, prin tehnologii ale informaţiei şi
comunicaţiilor, la pornografia infantilă.

2. În sensul prezentului articol, termenul “pornografie infantilă” înseamnă
orice material care înfăţişează, în manieră vizuală, un copil care desfăşoară
un act sexual explicit real sau simulat sau orice reprezentare a organelor
sexuale ale unui copil în principal pentru scopuri sexuale.
3. Fiecare Parte îşi poate rezerva dreptul de a nu aplica, integral sau parţial,
prevederile alineatului 1 a şi e în ceea ce priveşte producţia şi deţinerea
de materiale pornografice:

• ce constau exclusiv din reprezentări simulate sau imagini realiste ale
unui copil inexistent;
• ce implică copii care au împlinit vârsta prevăzută în aplicarea
articolului 18, alineatul 2, dacă aceste imagini sunt produse şi
deţinute de către aceştia cu consimţământul lor şi numai pentru a fi
folosite de către aceştia în intimitate.

4. Fiecare parte îşi poate rezerva dreptul de a nu aplica, integral sau parţial,
prevederile alineatului 1f.

Articolul 21 – Infracţiunile legate de participarea unui copil la spectacole
pornografice
1. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru a se asigura de incriminarea următoarelor fapte comise cu
intenţie:
a. recrutarea unui copil în vederea participării la spectacole pornografice
sau determinarea unui copil să participe la asemenea spectacole;
b. constrângerea unui copil să participe la spectacole pornografice sau
obţinerea unui profit, sau exploatarea în altă manieră a unui copil în
asemenea scopuri;
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c. faptul de a fi prezent cu bună ştiinţă la spectacole pornografice ce
implică participarea copiilor.

2. Fiecare Parte îşi poate rezerva dreptul de a limita aplicarea alineatului 1c
la cazurile în care copiii au fost recrutaţi sau constrânşi în conformitate
cu alineatul 1a sau b.

Articolul 22 – Coruperea copiilor
Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru
incriminarea faptei de a determina cu intenţie, în scopuri sexuale, unu copil
care nu a împlinit vârsta prevăzută de articolul 18, alineatul 2, să asiste la
comiterea unui abuz sexual sau desfăşurarea de activităţi sexuale, chiar dacă
nu este obligat să participe la acestea.
Articolul 23 – Acostarea copiilor în scopuri sexuale
Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a
incrimina propunerea făcută cu intenţie de către un adult, prin intermediul
tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, pentru a întâlni un copil care nu
a împlinit vârsta prevăzută de articolul 18, alineatul 2, în scopul comiterii
asupra copilului a oricărei infracţiuni dintre cele prevăzute în conformitate cu
articolul 18, alineatul 1a, sau cu articolul 20, alineatul 1a, dacă propunerea a
fost urmată de fapte materiale ce duc la o asemenea întâlnire.

Articolul 24 – Complicitatea şi tentativa
1. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru incrimina, atunci când este săvârşită cu intenţie, complicitatea
la comiterea oricăreia dintre infracţiunile prevăzute în conformitate cu
prezenta Convenţie.
2. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru a prevedea ca infracţiune, atunci când este săvârşită cu intenţie,
tentativa de comitere a infracţiunilor prevăzute în conformitate cu
prezenta Convenţie.
3. Fiecare parte îşi poate rezerva dreptul de a nu aplica, integral sau în
parte, alineatul 2 în legătură cu infracţiunile prevăzute în conformitate
cu prevederile articolului 20, alineatul 1 b, d, e şi f, articolului 21,
alineatul 1 c, articolului 22 şi articolului 23.
Articolul 25 – Competenţa
1. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru a-şi stabili competenţa în legătură cu orice infracţiune prevăzută
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în conformitate cu prezenta Convenţie, atunci când infracţiunea este
comisă:
a. pe teritoriul său; sau
b. la bordul unei nave aflate sub pavilionul părţii respective; sau
c. la bordul unei aeronave înregistrate conform legilor părţii respective;
sau
d. de către unul dintre cetăţenii săi; sau
e. de către o persoană care îşi are reşedinţa obişnuită pe teritoriul
său.

2. Fiecare Parte se va strădui să ia măsurile legislative sau de altă natură
necesare pentru a-şi stabili competenţa în legătură cu orice infracţiune
prevăzută în prezenta Convenţie atunci când aceasta este comisă
împotriva unuia dintre cetăţenii săi sau împotriva unei persoane care
îşi are reşedinţa obişnuită pe teritoriul său.
3. Fiecare Parte poate, la momentul semnării sau la depunerea
instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prin
intermediul unei declaraţii adresate Secretarului General al Consiliului
Europei, să declare că îşi rezervă dreptul de a nu aplica sau de a aplica
numai în anumite cazuri sau cu anumite condiţii regulile de competenţă
prevăzute la alineatul 1 e din prezentul articol.
4. În vederea urmăririi infracţiunilor prevăzute în conformitate cu
articolele 18, 19, 20, alineatul 1a, şi 21, alineatul 1a şi b, din prezenta
Convenţie, fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură
necesare pentru a se asigura că competenţa sa în ceea ce priveşte
alineatul 1d nu este supusă condiţiei ca faptele să fie incriminate la locul
comiterii lor.
5. Fiecare Parte poate, la momentul semnării sau la depunerea
instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prin
intermediul unei declaraţii adresate Secretarului General al Consiliului
Europei, să declare că îşi rezervă dreptul de a limita aplicarea alineatului
4 din prezentul articol, în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în
conformitate cu articolul 18, alineatul 1b, punctele doi şi trei, la cazurile
în care cetăţeanul său îşi are reşedinţa obişnuită pe teritoriul său.
6. În vederea urmăririi infracţiunilor prevăzute în conformitate cu
articolele 18, 19, 20, alineatul 1a, şi 21 din prezenta Convenţie, fiecare
Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru
stabilirea competenţei sale în ceea ce priveşte alineatul 1d şi e nu este
supusă condiţiei ca urmărirea să fie precedată de o plângere din partea
victimei sau de un denunţ efectuate de către statul pe teritoriul căruia a
fost comisă infracţiunea.
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7. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru a-şi stabili competenţa cu privire la infracţiunile prevăzute
în conformitate cu prezenta Convenţie, în cazurile în care autorul
prezumat este prezent pe teritoriul său şi nu îl extrăda către o altă parte
din motive de cetăţenie.
8. Dacă mai multe părţi se consideră competente cu privire la o infracţiune
presupusă a fi determinată în conformitate cu prezenta Convenţie,
părţile implicate se consultă, după caz, în vederea stabilirii celei mai
adecvate competenţe pentru urmărirea infracţiunii respective.
9. Fără a afecta normele generale de drept internaţional, prezenta
Convenţie nu exclude nici o competenţă penală exercitată de către o
Parte în conformitate cu dreptul său intern.

Articolul 26 – Răspunderea persoanelor juridice
1. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru ca persoana juridică să poată fi trasă la răspundere pentru
infracţiunile prevăzute în conformitate cu prezenta Convenţie, atunci
când a fost comisă în beneficiul său de către orice persoană fizică care a
acţionat fie individual fie ca parte dintr-un organ al persoanei juridice,
care exercită o funcţie de conducere în cadrul persoanei juridice, în
baza:
a. unei împuterniciri de reprezentare a persoanei juridice;
b. unei autorităţi de a lua decizii în numele persoanei juridice;
c. unei autorităţi de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice.

2. În afară de cazurile deja prevăzute la alineatul 1, fiecare Parte va lua măsurile
legislative sau de altă natură necesare pentru a se asigura că persoana
juridică poate răspunde pentru cazul în care lipsa de supraveghere sau
control din partea unei persoane fizice dintre cele menţionate la alineatul
1 a făcut posibilă comiterea unei infracţiuni prevăzute în conformitate cu
prezenta Convenţie în folosul acelei persoane juridice de către o persoană
fizică ce acţiona în baza autorităţii persoanei juridice.
3. În conformitate cu principiile juridice ale Părţii, răspunderea persoanei
juridice poate fi penală, civilă sau administrativă.
4. Această răspundere nu afectează răspunderea penală a persoanelor fizice
care au comis infracţiunea.

Articolul 27 – Sancţiuni şi măsuri
1. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru ca infracţiunile prevăzute în conformitate cu prezenta Convenţie
să fie pedepsite în cu sancţiuni eficiente, proporţionale şi descurajante,
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ţinând seama de gravitatea lor. Aceste sancţiuni vor include pedepse
privative de libertate care pot da loc la extrădare.
2. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru ca persoanele juridice răspunzătoare potrivit articolului 26 să
fie pasibile de sancţiuni eficiente, proporţionale şi cu rol descurajator,
care vor include amenzi pecuniare penale sau non-penale şi pot include
alte măsuri, în special:
a. excluderea de la un beneficiu sau ajutor public;
b. interzicerea temporară sau permanentă a desfăşurării de activităţi
comerciale;
c. punerea sub supraveghere judiciară;
d. o dispoziţie judiciară privind dizolvarea.
3. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru a:
a. prevedea reţinerea şi confiscarea:
• bunurilor, documentelor şi altor instrumente folosite pentru
săvârşirea, sau care au facilitat săvârşirea infracţiunilor prevăzute
în conformitate cu prezenta Convenţie;
• produselor infracţiunilor sau contravaloarea acestora;
b. permite închiderea temporară sau permanentă a oricărei unităţi
folosite pentru săvârşirea oricăreia dintre infracţiuni prevăzute în
conformitate cu prezenta Convenţie, fără a afecta drepturile terţilor
de bună credinţă, sau interzicerea temporară sau permanentă ca
făptaşul să mai exercite profesia sau activitatea voluntară care implică
contactul cu copiii şi în cadrul căreia s-a săvârşit infracţiunea.

4. Fiecare Parte poate adopta şi alte măsuri în legătură cu infractorii,
cum ar fi dispunerea decăderii acestora din drepturile părinteşti sau
monitorizarea sau supravegherea persoanelor condamnate.
5. Fiecare parte poate prevedea că produsele infracţiunii sau bunurile
confiscate potrivit prevederilor prezentului articol pot fi transferate
într-un fond special pentru finanţarea programelor de prevenire şi
asistenţă pentru victimele oricăror dintre infracţiunile prevăzute în
conformitate cu prezenta Convenţie.

Articolul 28 – Circumstanţele agravante
Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a
se asigura că următoarele împrejurări, în măsura în care nu fac deja parte din
elementele constitutive ale infracţiunii, pot, în conformitate cu prevederile
dreptul intern, să fie luate în considerare ca circumstanţe agravante la
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stabilirea sancţiunilor pentru infracţiunile prevăzute în conformitate cu
prezenta Convenţie:
a. infracţiunea a prejudiciat grav sănătatea fizică sau psihică a
victimei;
b. infracţiunea a fost precedată sau însoţită de acte de tortură sau de
violenţă gravă;
c. infracţiunea a fost comisă asupra unei victime deosebit de
vulnerabile;
d. infracţiunea a fost comisă de către un membru al familiei, de către
o persoană care locuia împreună cu copilul sau de către o persoană
care a abuzat de autoritate;
e. infracţiunea a fost comisă de către mai multe persoane ce au acţionat
împreună;
f. infracţiunea a fost comisă în cadrul unui grup infracţional
organizat;
g. făptaşul a mai fost condamnat pentru infracţiuni de aceeaşi natură.
Articolul 29 – Condamnările anterioare
Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru
a prevedea posibilitatea luării în considerare, la stabilirea sancţiunilor, a
condamnărilor definitive pronunţate de către altă parte la Convenţie în
legătură cu infracţiunile prevăzute în conformitate cu prezenta Convenţie.
Capitolul VII – Cercetarea, urmărirea şi dreptul procedural

Articolul 30 – Principii
1. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru a se asigura că cercetările şi procesul penal sunt desfăşurate în
interesul superior al copilului şi cu respectarea drepturilor acestuia.
2. Fiecare Parte va adopta o abordare protectoare faţă de victime,
asigurându-se că cercetările şi procesele penale nu agravează trauma
trăită de copil şi că răspunsul justiţiei penale este urmat de acordarea
de asistenţă, dacă este cazul.
3. Fiecare Parte se va asigura că cercetările şi procesele penale sunt
prioritare şi se desfăşoară fără întârzieri nejustificate.
4. Fiecare Parte se va asigura că măsurile aplicabile potrivit prezentului
capitol nu afectează drepturile la apărare şi cerinţelor unui proces
echitabil şi imparţial, în conformitate cu articolul 6 din Convenţia pentru
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
5. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare, în
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conformitate cu principiile fundamentale ale dreptului său intern:
• pentru a garanta cercetarea şi urmărirea eficientă a infracţiunilor
prevăzute în conformitate cu prezenta Convenţie, stipulând, acolo
unde este cazul, posibilitatea desfăşurării de operaţiuni discrete;
• pentru a permite organelor sau serviciilor de cercetare să identifice
victimele infracţiunilor prevăzute în conformitate cu articolul 20,
în special prin analizarea materialelor de pornografie infantilă,
cum ar fi fotografiile şi înregistrările audiovizuale transmise
sau puse la dispoziţie prin folosirea tehnologiilor informaţiei şi
comunicaţiilor.

Articolul 31 – Măsuri generale de protecţie
1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru a apăra drepturile şi interesele victimelor, cu deosebire a
martorilor, pe parcursul tuturor etapelor cercetării şi procesului penal,
în special prin:
a. informarea lor cu privire la drepturile pe care le au şi la serviciile
care le stau la dispoziţie şi, cu excepţia cazului în care nu doresc
să primească asemenea informaţii, cu privire la modul în care este
examinată plângerea lor, la acuzaţiile formulate, la evoluţia generală
a cercetărilor sau a procesului, şi la rolul lor în cadrul acestora,
precum şi cu privire la soluţia pronunţată în cauza lor;
b. asigurarea, cel puţin în cazurile în care victimele şi familiile lor
ar putea fi în pericol, că acestea vor putea fi informate, dacă este
necesar, atunci când persoana urmărită sau condamnată este pusă
în libertate temporar sau definitiv;
c. acordarea permisiunii victimelor, într-o manieră conformă cu regulile
procedurale ale dreptului intern, de a fi ascultate, de a furniza dovezi
şi de a alege modul de prezentare şi examinare a opiniilor, nevoilor
şi preocupărilor lor, direct sau prin intermediar;
d. asigurarea de servicii de asistenţă adecvate pentru victime, pentru
ca drepturile şi interesele lor să fie prezentate şi luate în considerare
în mod corespunzător;
e. protejarea vieţii private, a identităţii şi a imaginii victimelor şi
prin luarea de măsuri în conformitate cu dreptul intern în vederea
prevenirii răspândirii în public a oricăror informaţii care ar putea
duce la identificarea lor;
f. garantarea siguranţei victimelor, precum şi a familiilor şi a martorilor
care depun mărturie în favoarea victimelor, împotriva intimidării,
răzbunării şi a unei noi victimizări;
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g. asigurarea evitării contactului dintre victime şi infractori în sediile
instanţelor şi al autorităţilor de anchetă, cu excepţia cazului în
care autorităţile competente stabilesc altfel în interesul superior
al copilului sau atunci când cercetările sau procesul necesită acest
contact.

2. Fiecare Parte va garanta victimelor, încă de la primul contact cu
autorităţile competente, accesul la informaţii privind procedurile
judiciare şi administrative pertinente.
3. Fiecare Parte se va asigura că victimele au acces, gratuit dacă acest lucru
se justifică, la asistenţă juridică atunci când este posibil ca ele să aibă
calitatea de părţi la procesul penal.
4. Fiecare Parte va prevedea posibilitatea ca autorităţile judiciare să
desemneze un reprezentant special pentru victimă atunci când, conform
dreptului intern, aceasta poate avea calitatea de parte în procedura
judiciară iar deţinătorii răspunderii părinteşti nu pot reprezenta
copilul în proces din pricina unui conflict de interese existent între ei
şi victimă.
5. Fiecare Parte va prevedea, prin intermediul unor măsuri legislative
sau de altă natură, în conformitate cu condiţiile prevăzute de dreptul
intern, posibilitatea ca grupurile, fundaţiile, asociaţiile sau organizaţiile
guvernamentale sau neguvernamentale să acorde asistenţă şi/sau
sprijin victimelor, cu consimţământul acestora, pe parcursul proceselor
penale referitoare la infracţiuni prevăzute în conformitate cu prezenta
Convenţie.
6. Fiecare Parte se va asigura că informaţiile furnizate victimelor în
conformitate cu prevederile prezentului articol vor fi într-o manieră
adaptată vârstei lor şi gradului lor de maturitate şi într-o limbă pe care
acestea o înţeleg.

Articolul 32 – Iniţierea procedurii
Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se
asigura că cercetarea sau urmărirea infracţiunilor prevăzute în conformitate
cu prezenta Convenţie nu sunt condiţionate de existenţa unei plângeri sau
acuzaţii formulate de către victimă, şi că procesul poate continua chiar dacă
victima şi-a retras declaraţiile.
Articolul 33 – Prescripţia
Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a
se asigura că termenul de prescripţie pentru iniţierea procedurilor în legătură
cu infracţiunile prevăzute în conformitate cu articolele 18, 19, alineatul 1a
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şi b, şi 21, alineatul 1a şi b continuă pe o perioadă de timp suficientă pentru
a permite demararea eficientă a urmăririi după ce victima a împlinit vârsta
majoratului şi că este proporţională cu gravitatea infracţiunii respective.
Articolul 34 – Cercetările
1. Fiecare Parte va adopta măsurile necesare pentru a se asigura
că persoanele, unităţile sau serviciile care răspund de efectuarea
cercetărilor sunt specializate în domeniul combaterii exploatării şi
abuzurilor sexuale comise asupra copiilor sau că persoanele respective
sunt pregătite profesional în acest scop. Unităţile sau serviciile trebuie
să beneficieze de resurse financiare adecvate.
2. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru a se asigura că incertitudinea în legătură cu vârsta reală a
victimei nu împiedică iniţierea procesului penal.
Articolul 35 – Audierile copilului
1. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru a se asigura că:
a. audierile copilul au loc fără întârzieri nejustificate după ce faptele au
fost sesizate autorităţilor competente;
b. interviurile cu copilul au loc, dacă este necesar, în spaţii concepute
sau amenajate în acest scop;
c. audierile copilul sunt desfăşurate de către profesionişti pregătiţi
anume pentru aceasta;
d. aceleaşi persoane, dacă este posibil şi adecvat, desfăşoară toate
audierile cu copilul;
e. numărul audierilor este cât mai limitat posibil, menţinându-se în
limitele minime necesare pentru scopurile procesului penal;
f. copilul poate fi însoţit de către reprezentantul său legal sau, dacă
este adecvat, de către un adult ales de către copil, cu excepţia cazului
în care o decizie motivată prevede contrariul în legătură cu persoana
respectivă.

2. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru a se asigura că toate audierile copilului sau, după caz, cele
luate unui martor care este copil, pot fi înregistrate video şi că aceste
înregistrări pot fi acceptate ca probe în instanţă, în conformitate cu
regulile prevăzute de dreptul său intern.
3. Dacă vârsta victimei este incertă şi există motive să se creadă că este
vorba despre un copil, măsurile prevăzute la alineatele 1 şi 2 se aplică
până la confirmarea vârstei acesteia.
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Articolul 36 – Procedura judiciară
1. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare,
în conformitate cu normele interne care reglementează autonomia
profesiilor juridice, pentru a se asigura că toate persoanele implicate
în derularea procedurii, şi în special judecătorii, procurorii şi avocaţii
beneficiază de pregătire profesională în materia drepturilor copilului, a
exploatării şi a abuzurilor sexuale asupra copiilor.
2. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru a se asigura, în conformitate cu dreptul său intern, că:
a. judecătorul poate dispune desfăşurarea şedinţei de judecată cu uşile
închise;
b. victima poate fi audiată în sala de judecată fără a fi prezentă acolo, în
special prin folosirea tehnologiilor de comunicaţii adecvate.
Capitolul VIII – Înregistrarea şi stocarea datelor

Articolul 37 – Înregistrarea şi stocarea datelor naţionale privind infractorii
condamnaţi
1. În scopul prevenirii şi reprimării infracţiunilor prevăzute în conformitate
cu prezenta Convenţie, fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de
altă natură necesare pentru colectarea şi stocarea, în conformitate cu
prevederile în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal
şi cu alte reguli şi garanţii adecvate prevăzute de dreptul intern, de
date referitoare la identitatea şi profilul genetic (ADN) ale persoanelor
condamnate pentru infracţiunile prevăzute în conformitate cu prezenta
Convenţie.
2. La momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare, fiecare Parte va comunica Secretarului
General al Consiliului Europei denumirea şi adresa unei singure autorităţi
naţionale care răspunde de implementarea prevederilor alineatului 1.
3. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru a se asigura că informaţiile menţionate la alineatul 1 pot fi
transmise autorităţii competente a unei altei Părţi, în conformitate
cu condiţiile prevăzute de dreptul său intern şi cu instrumentele
internaţionale în materie.
Capitolul IX – Cooperarea internaţională

Articolul 38 – Principii generale şi măsuri de cooperare internaţională
1. Părţile vor coopera, în conformitate cu prevederile prezentei Convenţii, şi
prin aplicarea instrumentelor pertinente aplicabile la nivel internaţional
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şi regional, a aranjamentelor încheiate în baza legislaţiei uniforme sau
pe bază de reciprocitate şi a legilor interne, în cea mai mare măsură
posibilă, în vederea:
a. prevenirii şi combaterii exploatării sexuale a copiilor şi a abuzurilor
sexuale comise asupra acestora;
b. protejării şi asigurării de asistenţă victimelor;
c. desfăşurării cercetărilor sau proceselor având ca obiect infracţiunile
prevăzute în conformitate cu prezenta Convenţie.

2. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare
pentru a se asigura că victimele unei infracţiuni prevăzute în conformitate
cu prezenta Convenţie aflate pe teritoriul unei alte Părţi decât cea în
care îşi au reşedinţa pot formula plângere la autorităţile competente
din statul lor de reşedinţă.
3. Dacă o Parte care condiţionează asistenţa judiciară reciprocă în materie
penală sau extrădarea de existenţa unui tratat primeşte o cerere de
asistenţă judiciară sau de extrădare din partea unei Părţi cu care nu a
încheiat un astfel de tratat, poate considera prezenta Convenţie drept
bază juridică pentru acordarea asistenţei judiciare în materie penală
sau a extrădării în legătură cu infracţiunile prevăzute în conformitate
cu prezenta Convenţie.
4. Fiecare Parte se va strădui să integreze, dacă este cazul, prevenirea
şi lupta împotriva exploatării şi a abuzurilor sexuale comise asupra
copiilor în programe de asistenţă pentru dezvoltare furnizate unor terţe
state.

Capitolul X – Mecanismul de monitorizare

Articolul 39 – Comitetul Părţilor
1. Comitetul Părţilor se compune din reprezentanţi ai Părţilor la
Convenţie.
2. Comitetul Părţilor va fi convocat de către Secretarul General al Consiliului
Europei. Prima sa reuniune va avea loc în termen de un an de la intrarea
în vigoare a prezentei Convenţii pentru cea de-a zecea semnatară care a
ratificat-o. Ulterior, acesta se va reuni la solicitarea a cel puţin o treime
dintre Părţi sau a Secretarului General.
3. Comitetul Părţilor îşi adoptă propriile reguli de procedură.

Articolul 40 – Alţi reprezentanţi
1. Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Comisarul pentru
Drepturile Omului, Comitetul European pe Probleme Penale (CDPC),
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precum şi alte comitete interguvernamentale competente ale Consiliului
Europei, vor numi fiecare câte un reprezentant în Comitetul Părţilor.
2. Comitetul de Miniştri poate invita şi alte organe ale Consiliului Europei
să numească un reprezentant în Comitetul Părţilor, după consultarea
cu acesta.
3. Reprezentanţii societăţii civile, şi în special ai organizaţiilor
neguvernamentale, pot fi admişi în calitate de observatori în Comitetul
Părţilor potrivit procedurii stabilite de regulile Consiliului Europei.
4. Reprezentanţii numiţi potrivit prevederilor alineatelor 1 - 3 de mai
sus vor participa la reuniunile Comitetului Părţilor fără a avea drept
de vot.

Articolul 41 – Atribuţiile Comitetului Părţilor
1. Comitetul Părţilor va monitoriza implementarea prezentei Convenţii.
Regulile de procedură ale Comitetului Părţilor trebuie să stabilească
procedura de evaluare a implementării prezentei Convenţii.
2. Comitetul Părţilor va facilita colectarea, analiza şi schimbul de
informaţii, experienţă şi bune practici între state, spre îmbunătăţirea
capacităţii lor de prevenire şi combatere a exploatării sexuale a copiilor
şi ale abuzurilor sexuale comise asupra acestora.
3. Comitetul Părţilor mai are, după caz, următoarele atribuţii:
a. facilitează sau îmbunătăţeşte folosirea şi implementarea eficientă
a prezentei Convenţii, inclusiv identificarea oricăror probleme şi a
efectelor oricărei declaraţii sau rezerve formulate conform prezentei
Convenţii;
b. îşi exprimă opinia asupra oricărei chestiuni legate de aplicarea
prezentei Convenţii şi facilitează schimbul de informaţii asupra
progreselor juridice, de politici sau tehnologice importante.

4. În îndeplinirea atribuţiilor sale prevăzute de prezentul articol, Comitetul
Părţilor va fi asistat de către Secretariatul Consiliului Europei.
5. Comitetul European pe Probleme de Penale (CDPC) va fi informat
periodic despre activităţile menţionate la alineatele 1, 2 şi 3 ale
prezentului articol.

Capitolul XI – Relaţia cu alte instrumente internaţionale

Articolul 42 – Relaţia cu Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile
Copilului şi cu Protocolul facultativ la aceasta, referitor la vânzarea de copii,
prostituţia infantilă şi pornografia infantilă
Prezenta Convenţie nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor decurgând
din prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului
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şi ale Protocolului facultativ la aceasta, referitor la vânzarea de copii, prostituţia
infantilă şi pornografia infantilă, şi este menită să sporească protecţia acordată
de către aceste prevederi şi să dezvolte şi să completeze standardele cuprinse în
acestea.
Articolul 43 – Relaţia cu alte instrumente internaţionale
1. Prezenta Convenţie nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor care decurg
din alte instrumente internaţionale la care Părţile la prezenta Convenţie
sunt părţi sau vor deveni părţi şi care conţin prevederi legate de chestiunile
guvernate de prezenta Convenţie şi asigură mai multă protecţie şi asistenţă
pentru copiii care sunt victime ale exploatării sau abuzurilor sexuale.
2. Părţile la Convenţie pot încheia acorduri bilaterale sau multilaterale
referitoare la problemele reglementate de prezenta Convenţie, în scopul
completării sau consolidării prevederilor sale sau facilitării aplicării
principiilor pe care le consacră.
3. Părţile care sunt membre ale Uniunii Europene vor aplica, în relaţiile dintre
ele, regulile comunitare şi cele ale Uniunii Europene în măsura în care există
reguli comunitare sau ale Uniunii Europene care guvernează subiectul
vizat şi sunt aplicabile în speţă, fără a afecta obiectul şi scopul prezentei
Convenţii şi fără a afecta aplicarea sa integrală cu alte părţi.
Capitolul XII – Modificări ale Convenţiei

Articolul 44 – Modificările
1. Orice propunere de modificare a prezentei Convenţii prezentată de către
o Parte se comunică Secretarului General al Consiliului Europei care
o înaintează statelor membre ale Consiliului Europei, oricărui alt stat
semnatar, oricărui stat Parte, Comunităţii Europene, oricărui stat invitat să
semneze prezenta Convenţie potrivit prevederilor articolului 45, alineatul
1, şi oricărui stat invitat să adere la prezenta Convenţie potrivit prevederilor
articolului 46, alineatul 1.
2. Orice modificare propusă de către o parte se comunică Comitetului
European pe Probleme Penale (CDPC), opinia acestuia asupra modificării
propuse fiind depusă apoi la Comitetul de Miniştri.
3. Comitetul de Miniştri examinează modificarea propusă şi opinia depusă de
către CDPC şi, după consultarea cu Părţile la prezenta Convenţie care nu
sunt membre, poate adopta modificarea.
4. Textul oricărei modificări adoptate de către Comitetul de Miniştri în
conformitate cu alineatul 3 din prezentul articol se înaintează părţilor spre
acceptare.

153

Anexe
AUDIEREA COPIILOR VICTIME-MARTORI AI EXPLOATĂRII SEXUALE COMERCIALE. ÎNDRUMAR PRACTIC

154

5. Orice modificare adoptată potrivit alineatului 3 din prezentul articol
intră în vigoare în prima zi a lunii ce urmează expirării termenului
de o lună de la data la care toate părţile au informat Secretarul
General despre acceptarea acesteia.

Capitolul XIII – Clauze finale

Articolul 45 – Semnarea şi intrarea în vigoare
1. Prezenta Convenţie este deschisă spre semnare statelor membre
ale Consiliului Europei, statelor care nu sunt membre şi care au
participat la elaborarea acesteia, precum şi Comunităţii Europene.
2. Prezenta Convenţie este supusă ratificării, acceptării sau aprobării.
Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare se depun la
Secretarul General al Consiliului Europei.
3. Prezenta Convenţie intră în vigoare în prima zi a lunii ce urmează
expirării termenului de trei luni de la data la care 5 semnatare,
dintre care cel puţin 3 state membre ale Consiliului Europei, şi-au
exprimat consimţământul în legătură cu obligativitatea prevederilor
Convenţiei în conformitate cu prevederile alineatului precedent.
4. Pentru orice stat menţionat la alineatul 1 sau Comunitatea
Europeană, care îşi exprimă ulterior consimţământul în legătură
cu obligativitatea prevederilor acesteia, Convenţia intră în vigoare
în prima zi a lunii ce urmează expirării termenului de trei luni de
la data depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare sau
aprobare.

Articolul 46 – Aderarea la Convenţie
1. După intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, Comitetul de Miniştri
al Consiliului Europei, după consultarea cu părţile la prezenta
Convenţie şi după ce a obţinut consimţământul unanim al acestora,
poate invita pe orice stat care nu este membru al Consiliului Europei
şi care nu a participat la elaborarea Convenţiei, să adere la prezenta
Convenţie prin intermediul unei decizii adoptate de către majoritatea
prevăzută la articolul 20d din Statutul Consiliului Europei, şi prin
votul unanim al reprezentanţilor Statelor Contractante care au
dreptul de a face parte din Comitetul de Miniştri.
2. Pentru orice stat care aderă la prezenta Convenţie, Convenţia intră
în vigoare în prima zi a lunii ce urmează expirării termenului de trei
luni de la data depunerii instrumentului său de aderare la Secretarul
General al Consiliului Europei.
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Articolul 47 – Aplicarea teritorială
1. Orice stat sau Comunitatea Europeană poate, fie la momentul semnării,
fie la cel al depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare,
aprobare sau aderare, să precizeze teritoriul sau teritoriile cărora
urmează să li se aplice prezenta Convenţie.
2. Orice Parte poate, la orice dată ulterioară, prin intermediul unei declaraţii
adresate Secretarului General al Consiliului Europei, să extindă aplicarea
prezentei Convenţii la orice alt teritoriu precizat în declaraţie ale cărei
relaţii internaţionale şi le asumă sau în numele căruia este împuternicită
să facă angajamente. Pentru un asemenea teritoriu, Convenţia intră în
vigoare în prima zi a lunii ce urmează expirării termenului de trei luni
de la data primirii declaraţiei de către Secretarul General.
3. Orice declaraţie făcută potrivit primelor două alineate poate fi retrasă,
în legătură cu oricare teritoriu precizat în aceasta, prin intermediul
unei notificări adresate Secretarului General al Consiliului Europei.
Retragerea începe să producă efecte în prima zi a lunii ce urmează
expirării termenului de trei luni de la data primirii notificării respective
de către Secretarul General.
Articolul 48 – Rezervele
Nici o rezervă, referitoare prevederile prezentei Convenţii nu este admisă, cu
excepţia celor prevăzute în mod expres. Orice rezervă poate fi retrasă în orice
moment.

Articolul 49 – Denunţarea
1. Orice Parte poate, în orice moment, să denunţe prezenta Convenţie prin
intermediul unei notificări adresate Secretarului General al Consiliului
Europei.
2. Denunţarea produce efecte începând cu prima zi a lunii ce urmează
expirării termenului de trei luni de la data primirii notificării respective
de către Secretarul General.
Articolul 50 – Notificarea
Secretarul General al Consiliului Europei notifică statele membre ale Consiliului
Europei, orice stat semnatar, orice stat parte, Comunitatea Europeană, orice
stat invitat să semneze prezenta Convenţie potrivit prevederilor articolului
45 şi orice stat invitat să adere la prezenta Convenţie potrivit prevederilor
articolului 46 în legătură cu:
a. orice semnare a Convenţiei;
b. depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau
aderare;

155

Anexe
AUDIEREA COPIILOR VICTIME-MARTORI AI EXPLOATĂRII SEXUALE COMERCIALE. ÎNDRUMAR PRACTIC

156

c. orice dată a intrării în vigoare a prezentei Convenţii în conformitate
cu articolele 45 şi 46;
d. orice modificare adoptată potrivit prevederilor articolului 44 şi data
la care modificarea respectivă intră în vigoare;
e. orice denunţare formulată potrivit prevederilor articolului 49;
f. orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la prezenta
Convenţie;
g. orice rezervă formulată potrivit articolului 48.

Drept pentru care subsemnaţii, fiind împuterniciţi în mod corespunzător, au
semnat prezenta Convenţie.

Întocmită la XX, astăzi [data], în limbile engleză şi franceză, ambele texte
fiind autentice, într-un singur exemplar care se depune la arhivele Consiliului
Europei. Secretarul General al Consiliului Europei transmite copii certificate
fiecărui stat membru al Consiliului Europei, statelor nemembre care au
participat la elaborarea prezentei Convenţii, Comunităţii Europene şi oricărui
stat invitat să adere la prezenta Convenţie.

Anexa 3. Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva
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Recomandarea Parlamentului European din 3 februarie
2009 adresată Consiliului privind combaterea exploa
tării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile
(2008/2144(INI))
Parlamentul European,

• având în vedere propunerea de recomandare adresată Consiliului,
prezentată de Roberta Angelilli în numele Grupului UEN, privind
combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile (B60216/2008),

• având în vedere articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene, care prevede dreptul copiilor la protecţie şi îngrijire,
• având în vedere articolul 34 din Convenţia ONU din 20 noiembrie 1989
privind drepturile copilului şi protocolul opţional la acesta din 25 mai
2000 privind vânzarea copiilor, prostituţia infantilă şi pornografia
infantilă (protocolul opţional),

• având în vedere Decizia-cadru 2004/68/JAI a Consiliului din 22
decembrie 2003 privind combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a
pornografiei infantile(1) (decizia-cadru),

• având în vedere raportul Comisiei din 16 noiembrie 2007 elaborat în
temeiul articolului 12 din Decizia-cadru a Consiliului din 22 decembrie
2003 privind combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei
infantile (COM(2007)0716) (raportul Comisiei),

• având în vedere Convenţia Consiliului Europei din 13 iulie 2007 pentru
protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale
(Convenţia Consiliului Europei),
• având în vedere Rezoluţia sa din 16 ianuarie 2008 referitoare la strategia
UE privind drepturile copilului(2),

• având în vedere dispoziţiile Pactului de la Rio de Janeiro privind
prevenirea şi stoparea exploatării sexuale a copiilor, convenit în perioada
25-28 noiembrie 2008 la cel de al treilea Congres mondial împotriva
exploatării sexuale a copiilor şi a adolescenţilor,
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• având în vedere articolul 114 alineatul (3) din Regulamentul său de
procedură,

• având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi
afaceri interne şi avizul Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea
de gen (A6–0012/2009),

A. întrucât Convenţia Consiliului Europei, semnată de 20 de state membre ale
UE, este primul instrument juridic internaţional care include în categoria
infracţiunilor diversele forme de abuzuri sexuale săvârşite asupra copiilor,
inclusiv abuzurile comise, printre altele, prin uz de forţă, constrângere sau
ameninţări, chiar şi în cadrul familiei;
B. întrucât şapte state membre încă nu au semnat Convenţia Consiliului
Europei, iar opt state membre încă nu au ratificat Protocolul opţional;

C. întrucât copiii utilizează din ce în ce mai mult noile tehnologii şi întrucât o
parte din ce în ce mai importantă din viaţa socială a copiilor şi a tinerilor
se petrece pe internet, unde se folosesc tehnologii avansate şi instrumente
de comunicare care evoluează în mod continuu; întrucât, prin urmare,
internetul este din ce în ce mai mult folosit de persoanele care ar putea
săvârşi şi care săvârşesc infracţiuni de natură sexuală pentru a pregăti
abuzul sexual asupra copiilor, în special prin manipularea şi acostarea
copiilor pe internet în scopuri sexuale („grooming”) şi pornografie
infantilă,
1.   adresează Consiliului recomandările următoare:

a. să încurajeze acele state membre care nu au semnat, ratificat şi pus în
aplicare toate convenţiile internaţionale pertinente să facă acest lucru,
în primul rând Convenţia Consiliului Europei, deoarece aceasta prevede
o protecţie suplimentară a drepturilor copiilor, pe lângă cea prevăzută
în decizia-cadru, precum şi protocolul opţional;
b. să ajute statele membre să-şi îmbunătăţească legislaţia, precum şi
cooperarea extrateritorială dintre statele membre în acest domeniu;
să solicite ca abuzurile sexuale împotriva copiilor sub 18 ani să fie
clasificate în întreaga Uniune European drept exploatare a minorilor,
în conformitate cu rezoluţia Parlamentului din 16 ianuarie 2008
menţionată mai sus;
c. să permită statelor membre să excludă în mod explicit cerinţa referitoare
la dubla incriminare pentru stabilirea competenţei jurisdicţionale în
privinţa infracţiunilor constatate în conformitate cu decizia-cadru;
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d. să îndemne statele membre să incrimineze toate tipurile de abuzuri
sexuale asupra copiilor;
Punerea în aplicare a deciziei-cadru
e. să ajute statele membre care nu au pus încă în aplicare în totalitate
decizia-cadru să o aplice cât mai curând posibil; ar trebui să se pună
accentul în special pe adoptarea unor acte legislative care să definească
pornografia infantilă, în conformitate cu articolul 1 litera (b) din
decizia-cadru, oferindu-se mecanisme pentru protecţia victimelor şi
aplicând articolul 8 alineatul (1) litera (b) din decizia-cadru cu privire
la jurisdicţia extrateritorială (turismul sexual);
f. să solicite instituirea unei protecţii eficace împotriva exploatării sexuale
a copiilor, prin clasificarea turismului sexual cu copii drept infracţiune în
toate statele membre; să solicite ca toţi cetăţenii Uniunii Europene care
săvârşesc o infracţiune de natură sexuală împotriva copiilor, într-o ţară
din Uniunea Europeană sau din afara ei, să fie supuşi legislaţiei penale
extrateritoriale omogene aplicabile în întreaga Uniune Europeană;
g. să îmbunătăţească, în cooperare cu Comisia şi cu statele membre,
monitorizarea punerii în aplicare a deciziei-cadru pentru a obţine
la timp informaţii complete, prin crearea unor mecanisme care să le
permită statelor membre să prezinte informaţii relevante, inclusiv
definiţiile infracţiunilor, în domenii tematice adecvate, simplificând
astfel comparaţia sistemelor judiciare ale statelor membre;
h. să încurajeze statele membre să raporteze cât mai exact asupra situaţiei
colaborării transfrontaliere, în special în cazul în care cooperarea cu
ONG-urile este prevăzută fie de legislaţie, fie de practica din domeniu;
i. să încurajeze statele membre să furnizeze informaţii cu privire la
destinaţia bunurilor confiscate în contextul unui caz dovedit de
prostituţie infantilă sau de pornografie infantilă;
Revizuirea deciziei-cadru
j.   să revizuiască decizia-cadru pe baza propunerii prezentate de Preşedinţia
Consiliului, de oricare alt stat membru sau, în mod alternativ, de Comisie,
ridicând astfel nivelul de protecţie cel puţin la nivelul oferit de către
Convenţia Consiliului Europei şi concentrându-se asupra abuzurilor
legate de internet şi de alte tehnologii de comunicare; recomandă ca
propunerea să includă următoarele dispoziţii:
• crearea unor sisteme naţionale de gestionare a persoanelor care
au săvârşit infracţiuni de natură sexuală, care să includă evaluarea
riscurilor, programe de intervenţie pentru a preveni sau a reduce la
minimum riscul de recidivă, precum şi terapii pentru persoanele
care au săvârşit infracţiuni de natură sexuală; astfel de programe de
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intervenţie şi terapia pe bază voluntară ar putea fi finanţate din bugetul
general al Uniunii Europene pentru a se garanta că bunăstarea copiilor
este o preocupare centrală în întreaga Uniune Europeană;
• consolidarea abordării bazate pe drepturile omului şi concentrate pe
victimă;
• incriminarea manipulării şi acostării copiilor pe internet în scopuri
sexuale (“grooming”) şi utilizarea unei definiţii a manipulării şi
acostării copiilor pe internet pentru scopuri sexuale („grooming”)
întemeiate pe articolul 23 din Convenţia Consiliului Europei;
• incriminarea practicării unor activităţi sexuale cu o persoană sub vârsta
de 18 ani, chiar dacă aceasta are peste vârsta consimţământului, atunci
când se recurge la constrângere, forţă sau ameninţări sau se abuzează
de o poziţie recunoscută de încredere, de autoritate sau de influenţă
asupra unui copil, inclusiv în cadrul familiei sau se abuzează de o
situaţie deosebit de vulnerabilă a unui copil, mai ales din cauza unui
handicap mental sau fizic sau se abuzează de o situaţie de dependenţă
sau în condiţiile în care se oferă bani ori alte forme de remunerare sau
consideraţie ca plată pentru activităţile sexuale ale unui copil;
• incriminarea actului de constrângere exercitată asupra unui copil în
vederea încheierii unei căsătorii forţate;
• incriminarea participării cu bună ştiinţă la spectacole pornografice în
care sunt implicaţi copii şi a actului de a determina în mod intenţionat
un copil să asiste la abuzuri sau activităţi sexuale;
• incriminarea furnizorilor de camere de discuţii pentru pedofili sau a
forumurilor pentru pedofili de pe internet;
• dispoziţii care să asigure că statele membre, în contextul unei strategii
cuprinzătoare la nivel internaţional de cooperare diplomatică,
administrativă şi în scopul asigurării aplicării legislaţiei, iau măsurile
necesare pentru ca materialele ilegale privind abuzurile asupra copiilor
să fie îndepărtate de pe internet la sursă, oferind astfel victimelor o
protecţie maximă, şi să colaboreze cu furnizorii de servicii de internet
pentru a opri funcţionarea site-urilor web care sunt utilizate pentru a
comite sau pentru a face reclamă la posibilitatea comiterii infracţiunilor
stabilite în conformitate cu decizia-cadru;
• sprijinirea eforturilor Comisiei, în cooperare cu cele mai importante
firme de carduri de credit, de a investiga dacă este posibil din punct
de vedere tehnic ca sistemul de plăţi on-line de pe site-urile implicate
în vânzări pe internet de materiale pornografice cu copii să fie închis
sau obstrucţionat; încurajarea altor actori economici, spre exemplu
bănci, birouri de schimb valutar, furnizori de servicii de internet
şi întreprinderi care gestionează motoare de căutare să ia parte în
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mod activ la combaterea pornografiei infantile şi a altor mijloace de
exploatare sexuală comercială a minorilor;
• încurajarea statelor membre să pună la dispoziţia părinţilor programe
uşor de utilizat care să le permită blocarea accesului copiilor la site-uri
internet cu caracter pornografic;
• adoptarea unor măsuri prin care victimele exploatării sexuale să
fie încurajate să înainteze acţiuni penale şi civile în faţa instanţelor
naţionale împotriva persoanelor care au săvârşit infracţiuni de natură
sexuală;
• revizuirea articolului 5 alineatul (3) din decizia-cadru, care oferă
doar un temei minim în ceea ce priveşte împiedicarea persoanelor
condamnate pentru infracţiuni de natură sexuală să intre în contact cu
copiii prin natura locului de muncă sau prin intermediul unor activităţi
voluntare care implică un contact periodic cu copiii, printre altele prin
luarea în considerare a obligaţiei statelor membre de a se asigura că
solicitanţilor unor anumite locuri de muncă în care se lucrează cu copii
li se verifică cazierul judiciar, inclusiv prin stabilirea unor reguli sau
orientări clare pentru angajatori cu privire la obligaţiile ce le revin în
această privinţă;
• facilitarea cooperării internaţionale prin utilizarea instrumentelor
prevăzute la articolul 38 din Convenţia Consiliului Europei;
• obligaţia persoanelor ale căror activităţi implică un contact periodic cu
copiii să raporteze situaţiile în care au motive rezonabile de a suspecta
comiterea unor abuzuri;
• îmbunătăţirea identificării cazurilor de copii care sunt victime ale
abuzurilor, prin instruirea personalului care intră în contact periodic
cu aceştia şi a personalului de control al aplicării legislaţiei care ar
putea intra în contact cu aceşti copii;
• garantarea celei mai puternice protecţii a copiilor atât în timpul
acţiunilor în justiţie, cât şi în timpul anchetelor, pentru a evita traumele,
prin prevederea unor modalităţi specifice de strângere a dovezilor de
la copiii-victimă;
• interzicerea publicităţii prin care se încurajează săvârşirea de
infracţiuni stabilite în conformitate cu decizia-cadru;
• incriminarea instigării, a complicităţii, a înlesnirii săvârşirii
infracţiunilor şi a tentativei de a săvârşi toate infracţiunile stabilite în
conformitate cu decizia-cadru;
• încurajarea statelor membre să adopte toate măsurile necesare pentru
prevenirea discriminării împotriva victimelor abuzurilor asupra
copiilor şi a stigmatizării acestora;

161

Anexe
AUDIEREA COPIILOR VICTIME-MARTORI AI EXPLOATĂRII SEXUALE COMERCIALE. ÎNDRUMAR PRACTIC

162

• în momentul stabilirii sancţiunilor pentru infracţiunile stabilite în
decizia-cadru, adăugarea la catalogul de circumstanţe agravante a unei
liste de circumstanţe agravante stabilite în conformitate cu articolul
28 din Convenţia Consiliului Europei;
• stabilirea abuzului de poziţia de autoritate drept circumstanţă
agravantă (în familie, în mediul educaţional, în relaţiile profesionale
etc.);

k. să încurajeze toate statele membre să instituie Sistemul de alertă privind
copiii dispăruți pentru a îmbunătăţi cooperarea la nivel european;
l. să elaboreze împreună cu statele membre şi Comisia un program de
acţiune care să aibă drept scop acordarea sprijinului şi protecţiei
adecvate copiilor care au fost identificaţi în imagini pornografice ca
fiind victime ale abuzurilor sexuale;

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare
Consiliului şi, spre informare, Comisiei şi statelor membre.
(1)
(2)

JO L 13, 20.1.2004, pag. 44.
Texte adoptate, P6_TA(2008)0012.

Anexa 4. Camera de audiere a copilului a
Centrului Internaţional „La Strada”

Anexa 4. Camera de audiere a copilului a Cen
trului Internaţional „La Strada”
Scop şi obiective
Camera de Audiere a copilului este creată cu scopul de a evita, în procesul
de audiere legală, victimizarea secundară a copiilor ce au suferit în urma
abuzului sexual, astfel contribuind la eficientizarea mecanismului naţional
de protecţie a copilului, bazat pe o abordare specializată şi individuală a
fiecărui caz.
Obiectivele Camerei de Audiere:
−− evitarea confruntării dintre copil şi abuzator, respectând totodată
dreptul la apărare a părţii acuzate;
−− reducerea audierilor multiple/repetate;
−− evitarea prezenţei fizice a copilului în instanţa de judecată;
−− asigurarea unui confort psiho-emoţional copilului şi familiei acestuia
pe întreaga durată a procesului penal.

Standardele Camerei de Audiere a copilului

Camera de Audiere a copilului este bine să fie un spaţiu confortabil care, pe
parcursul interviului, să inspire copilului confidenţialitate şi securitate atât
din punct de vedere psihologic, cât şi fizic.

Se recomandă crearea/amplasarea Camerei de Audiere în afara clădirilor/
sediilor instituţiilor de drept (comisariat, procuratură, judecătorie), precum şi
în afara instituţiilor de învăţământ. Standardele Camerei de Adiere presupune
trei încăperi.
a. Încăperea de pregătire a copilului către audiere
−− Încăperea de pregătire sau aşteptare este un spaţiu prietenos
amenajat, neaccesibil părţii apărării.
−− Procesul de pregătire a copilului pentru audiere va fi desfăşurat de
un specialist instruit în mod special în audierea copilului.
−− Pregătirea pentru audiere presupune un dialog pe teme neutre între
copil şi specialistul care va desfăşura audierea în vederea stabilirii
raportului de încredere şi asigurării unui confort psiho-emoţional al
copilului, înlăturarea fricii, temerilor etc.
−− Încăperea de pregătire trebuie să asigure copilului posibilitatea de
a petrece timpul moderat activ, într-un mod care să nu inducă stres
(jucării, cărţi, reviste, creioane colorate etc.).
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−− Este bine ca în încăpere să nu fie materiale informative, ce se referă
la violenţă sau abuz sexual.
b. Încăperea pentru audierea copilului.
−− Încăperea pentru audiere este un alt spaţiu, în care se vor afla doar
copilul şi specialistul instruit în audierea copilului.
−− Spaţiul încăperii este bine să fie colorat în tonalităţi neutre,
pastelate.
−− Încăperea trebuie să fie potrivit mobilată atât pentru preşcolari (0-7
ani), cât şi pentru adolescenţi (14-18 ani). Mobilierul recomandat:
o masă confortabilă, de înălţime joasă, comodă, o sofa şi unul sau
două fotolii.
−− Materialele sau ustensilele menite să ajute copilul a povesti
(creioane colorate/carioca, hârtie, planşe anatomice etc.) nu vor fi
direct accesibile acestuia, ci se vor afla în sertarul mesei.
−− Încăperea este dotată cu echipament de captare audiovizuală. De
fiecare dată când copiii sunt puşi în situaţia de a relata faptele
traumatizante (tipic victimelor abuzului sexual), intensitatea vocii
scade. Din acest motiv este bine ca microfonul să fie suficient
de sensibil, pentru a putea capta chiar şi şoaptele. Totodată,
amplasarea microfonului trebuie să fie una discretă. De asemenea
este recomandată amplasarea discretă a camerelor video.
−− Este bine ca geamurile şi uşile încăperii de audiere să fie de un grad
sporit de izolare sonoră, astfel eliminând sunetele din exterior, care
pot interfera cu calitatea înregistrării audierii.
c. Încăperea de vizualizare a audierii/încăperea tehnică
−− În încăperea tehnică se vor afla toţi participanţii la proces
(judecătorul de instrucţie, partea apărării, partea acuzării), cu
excepţia copilului şi a specialistului.
−− Încăperea tehnică de vizualizare este dotată cu echipament de
recepţie şi înregistrare audiovizuală, care permite participanţilor
prezenţi în încăpere să urmărească audierea copilului în timp real.
−− Echipamentul din dotarea încăperii tehnice va permite participanţilor
la proces să adreseze copilului întrebări prin intermediul
specialistului, fără a întrerupe sau distorsiona audierea. Totodată,
întrebările suplimentare, de clarificare ale participanţilor la proces
la adresa copilului pot fi semnalate specialistului şi în pauzele
audierii, absolut recomandabile în procesul de audiere a copiilor.
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Camera de Audiere va fi dotată cu tehnică care face posibilă captarea,
transmiterea în timp real şi înregistrarea audiovizuală a întregului proces de
audiere, având un circuit închis, secvurizat.

Avantajele Camerei de Audiere a copiilor
−− Audierea copilului într-un spaţiu prietenos asigură copilului un
confortul psiho-emoţional.
−− Audierea copilului într-un spaţiu special amenajat, în absenţa
abuzatorului, asigură eliminarea presiunilor directe şi/sau indirecte
asupra mărturiilor copilului şi, în consecinţă, sporeşte calitatea
acestora.
−− Este redus semnificativ riscul modificării acurateţei depoziţiilor, fapt
anticipat cu fiecare repovestire de către copil a celor trăite (în virtutea
particularităţilor de vârstă şi reacţiei la traumă).
−− Utilizarea înregistrării audiovizuale a declaraţilor copilului permite
evitarea riscului traumatizării repetate a copilului în cazul participării
lui în instanţă.
−− Organizarea audieri conform recomandărilor sus-menţionate asigură
atât victimei, cât şi abuzatorului un proces echitabil (vizualizarea
procesului de audiere şi posibilitatea adresării întrebărilor în timp
real asigură acuzatului dreptul la apărare).
−− Este mai uşor a demonstra că mărturiile copilului nu au fost influenţate
de către alţi subiecţi ai procesului.
−− Expertiza psihiatrică-psihologică efectuată în baza declaraţiilor
înregistrate pe suport audiovizual sporeşte gradul de veridicitate.
−− Stenograma efectuată în baza înregistrărilor audiovizuale asigură
transcrierea exactă (mot a mot) a declaraţiilor/mărturiilor copilului.

Anexe
AUDIEREA COPIILOR VICTIME-MARTORI AI EXPLOATĂRII SEXUALE COMERCIALE. ÎNDRUMAR PRACTIC

166

Anexa 5. AgendĂ de audiere
I. Planificarea audierii
Ţineţi minte să dedicaţi destul timp planificării
riguroase a audierii.
II. Pregătirea copilului pentru audiere şi stabilirea raportului
1. Introducerea
„Salut, numele meu este ................. Ocupaţia mea este să vorbesc cu (copiii, tinerii,
adolescenţii) despre lucruri ce li s-au întâmplat…”
„Eu sunt (poliţist, procuror, psiholog). Care crezi că este funcţia/lucrul meu? Ce
crezi că fac?”
(în cazul prezenţei a două persoane în o�iciu) – „.......este prezent astăzi cu noi.
Ea/El v-a sta cu noi”
(În cazul prezenţei gre�ierului sau unei alte persoane,care va înscrie audierea):
„Acesta este ....El/ea este aici pentru a asculta/a ne ajuta să luăm notiţe.”
„Lucrul meu este să înţeleg lucrurile/ce s-a întâmplat”

Acordaţi timp pentru a face cunoştinţă cu copilul. Implicaţi copilul
într-o discuţie neutră. Aflaţi câteva lucruri care reprezintă interes
pentru copil. „Deci,înainte ca să începem,spune-mi ce-ţi place să
faci”, „Spune-mi ce făceai înainte ca să vii aici”
2. Explicarea drepturilor/stabilirea regulilor de bază
Lipsa de cunoaştere a intervievatorului: „Eu nu cunosc toate răspunsurile. Aşa că,
atunci când vom discuta astăzi, vreau să-mi spui totul cu cuvintele tale, deoarece
eu nu am fost acolo şi nu ştiu ce s-a întâmplat”
Permisiunea de a corecta greşelile intervievatorului: „Dacă eu am să fac vreo
greşeală, spune-mi/corectează-mă”. ! În cazul copiilor până la 11 ani sau a
copiilor, care manifestă supunere/anxietate, practicăm „corectarea greşelilor”.
„Deci, dacă aş �i spus că numele tău este (un nume greşit), ce vei spune?” – după
răspunsul copilului „Corect. Acum ştii că este bine să-mi spui că am făcut o
greşeală sau am spus ceva ce nu este corect”.
Permisiunea de a spune că nu ştii, nu ţii minte sau nu înţelegi: „Dacă îţi dau o
întrebare şi tu nu ştii răspunsul, spune-mi „Nu ştiu” şi nu ghici. Dar dacă tu ştii
răspunsul, atunci spune-mi-l”. „Dacă îţi dau o întrebare şi tu nu ţii minte, este ok
să-mi spui că nu ţii minte”. „Dacă îţi dau o întrebare şi tu nu mă înţelegi, vreau
să-mi spui „Eu nu înţeleg”, bine?”.
Explicarea întrebărilor repetate: „Dacă îţi dau aceeaşi întrebare mai mult decât o
dată, aceasta nu îndeamnă că primul tău răspuns a fost greşit, dar e posibil că

„Deci, dacă aş �i spus că numele tău este (un nume greşit), ce vei spune?” – după
răspunsul copilului „Corect. Acum ştii că este bine
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greşeală sau am spus ceva ce nu este corect”.
Permisiunea de a spune că nu ştii, nu ţii minte sau nu înţelegi: „Dacă îţi dau o
întrebare şi tu nu ştii răspunsul, spune-mi „Nu ştiu” şi nu ghici. Dar dacă tu ştii
răspunsul, atunci spune-mi-l”. „Dacă îţi dau o întrebare şi tu nu ţii minte, este ok
să-mi spui că nu ţii minte”. „Dacă îţi dau o întrebare şi tu nu mă înţelegi, vreau
să-mi spui „Eu nu înţeleg”, bine?”.
Explicarea întrebărilor repetate: „Dacă îţi dau aceeaşi întrebare mai mult decât o
dată, aceasta nu îndeamnă că primul tău răspuns a fost greşit, dar e posibil că
am uitat sau am devenit confuz. Dacă primul tău răspuns a fost corect, mi-l spui
încă o dată”.
Permisiunea de a nu răspunde: „Dacă îţi dau o întrebare, la care nu vrei să
răspunzi, doar spune-mi „Nu vreau să vorbesc despre aceasta acum”.
Instrucţiuni de motivare: „Ceea ce vom discuta astăzi este foarte important şi
serios”, „Atunci când discutăm, te rog să încerci să-mi spui totul ce ţii minte”,
„Este foarte important să-mi spui totul ce ţii minte despre ceea ce s-a întâmplat.
Poţi să-mi spui atât lucruri bune cât şi despre lucruri rele”

Pentru toţi copiii,solicitaţi o promisiune sau acord de a spune
adevărul sau de a vorbi doar despre lucruri, care li s-au întâmplat
cu adevărat. „Astăzi, când vom vorbi, poţi să-mi promiţi/să-mi spui
adevărul sau să vorbim doar despre lucruri care ţi s-au întâmplat
cu adevărat?”
3. Practicarea povestirilor
Invitarea şi elaborarea. „Câteva zile (săptămâni) în urmă a fost sărbătoare (zi de
naştere/prima zi de şcoală/alt eveniment). Spune-mi totul ce s-a întâmplat
atunci.”
„Tu mi-ai povestit despre (activitatea sau evenimentul solicita). Spune-mi tot ce
ţii minte de la începutul (evenimentului) şi până la momentul când acesta a luat
sfârşit”. „Apoi ce s-a întâmplat? Spune-mi mai multe”.
Focusare. „Am să te rog să te gândeşti mai mult la (eveniment sau activitatea) şi
să-mi spui ce s-a întâmplat în ziua ceea de când te-ai trezit dimineaţa şi până la
(porţiunea din eveniment menţionată de copil anterior)”. „Spune-mi ce s-a
întâmplat de la (porţiunea menţionată) şi până ce te-ai dus la culcare în seara
ceea”. „Povesteşte-mi mai multe”.
„Ce s-a întâmplat imediat înainte?”. „Ce s-a întâmplat imediat după?”
„Gândeşte-te la (evenimentul menţionat). Gândeşte-te la faptul cum
(arăta/suna). Spune-mi tot ce (ai auzit/ai văzut)”.
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Rugăm copilul să ne povestească despre un eveniment. Scopul
acestui exerciţiu este să-l ajutăm pe copil să practice oferirea
descrierii complete a unui eveniment de la început până la sfârşit.
III.Conducerea audierii
1. Documentarea
În cazul înregistrării video:
„Astăzi este data de .... şi ora..... Eu îl audiez pe (numele copilului) în incinta
(locaţia)”.
„După cum vezi, aici este /sunt camera video. Ea ne va înregistra,astfel ca să pot
ţine minte tot ce mi-ai spus. Uneori eu uit lucrurile şi înregistrarea îmi permite
să le ascult din nou, fără ca să le scriu toate”. „Este ok/normal pentru tine dacă
înregistrez discuţia noastră astăzi?”
„În altă cameră mai sunt nişte persoane care mă ajută şi care ne pot vedea. Eu
probabil voi veri�ica cu ei mai târziu nişte lucruri dacă cumva voi uita să discut
cu tine despre ceva”.
„Uneori am să-mi iau notiţe despre ceea ce discutăm, ca să ţin minte mai bine şi
să mă asigur că am înţeles totul corect”.

2. Relatarea liberă
Începem cu „Acum vreau să vorbim despre (de ce eşti aici astăzi/de ce am venit
să discut cu tine astăzi)”.
Dacă copilul raportează situaţia de abuz, trecem la p. III.3.
Dacă copilul nu raportează situaţia de abuz, trecem la întrebările deschise,
focusate pe problemă.
„Spune-mi de ce crezi că (am venit să discut cu tine astăzi/ai venit aici astăzi)”.
„După cum ţi-am spus, lucrul meu este să vorbesc cu copiii. Cum crezi de ce am
venit să discut cu tine astăzi?”
„Cineva ţi-a spus ceva despre faptul de ce eu voi discuta cu tine?”
„Ce ţi-a spus (persoana care l-a însoţit pe copil) despre faptul de ce vreau să
vorbesc cu tine?”
„Înţeleg că probabil s-a întâmplat cu tine ceva. Spune-mi totul ce s-a întâmplat

„Spune-mi de ce crezi că (am venit să discut cu tine astăzi/ai venit aici astăzi)”.
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„După cum ţi-am spus, lucrul meu este să vorbesc cu copiii. Cum crezi de ce am
venit să discut cu tine astăzi?”
„Cineva ţi-a spus ceva despre faptul de ce eu voi discuta cu tine?”
„Ce ţi-a spus (persoana care l-a însoţit pe copil) despre faptul de ce vreau să
vorbesc cu tine?”
„Înţeleg că probabil s-a întâmplat cu tine ceva. Spune-mi totul ce s-a întâmplat
de la început până la sfârşit”.
„Deoarece nu am fost acolo, eu nu ştiu ce s-a întâmplat. Aşadar, am nevoie de
ajutorul tău în a înţelege ce s-a întâmplat”.

(În cazul în care copilul a avut audieri anterioare) „Am auzit că ai vorbit cu
(numele poliţistului/procurorului) despre ceva ce s-a întâmplat. Este important
pentru mine să înţeleg, spune-mi, ce s-a întâmplat”
În situaţia când presupunem sau nu avem informaţie cu privire la situaţia de
ESCC.
„Spune-mi despre persoanele, care locuiau/stăteau cu tine în (presupusul loc de
abuz)”.
„Spune-mi despre lucrurile care îţi plac şi care nu-ţi plac în (presupusul infractor)”. Aşteptaţi răspuns. „Ce-ţi place şi ce nu-ţi place în (presupusul infractor)”.
„Ce s-a întâmplat când ai fost în (presupusul loc de exploatare)?” „Spune-mi
despre aceasta”. Sau: „Care au fost lucrurile vesele şi nu atât de vesele, ce s-au
întâmplat în (presupusul loc de exploatare)”.

Pot fi valorificate de asemenea reacţiile comportamentale ale
copilului: „Văd că plângi. Spune-mi de ce”. „Eşti foarte tăcut.
Spune-mi de ce”. „Ce crezi că se va întâmpla dacă îmi vei spune?”.
„Cum s-a întâmplat să gândeşti aşa?” „Ce te face pe tine să gândeşti
că poţi întra într-o încurcătură?”. „Spune-mi mai multe”
		
3. Investigarea incidentelor. Adresarea întrebărilor
Separarea. Imediat ce copilul oferă primele informaţie cu privire la ESCC, solicităm
descrierea generală, iar apoi recurgem la procedura de clari�icare cu privire la numărul de
incidente.
„Spune-mi ce s-a întâmplat” După răspunsul copilului trecem la: „Aceasta s-a întâmplat o
dată sau de mai multe ori?”
Invitarea.
„Spune-mi totul despre (utilizăm denumirea oferită de copil în descrierea evenimentului)”.
„Spune-mi totul ce s-a întâmplat, de la început spre mijloc şi apoi sfârşi, chiar şi unele
lucruri mici, care crezi,poate că nu sunt importante”
Elaborarea.
„Şi apoi ce s-a întâmplat?”
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Invitarea.
„Spune-mi totul despre (utilizăm denumirea oferită de copil în descrierea evenimentului)”.
„Spune-mi totul ce s-a întâmplat, de la început spre mijloc şi apoi sfârşi, chiar şi unele
lucruri mici, care crezi,poate că nu sunt importante”
Elaborarea.
„Şi apoi ce s-a întâmplat?”
„Ce s-a întâmplat după aceasta?”
„Spune-mi mai multe despre (persoana/obiectul/activitatea menţionată de copil)”.
„Tu ai menţionat (persoana/obiectul/activitatea), spune-mi totul despre aceasta”.
Timpul. Segmentarea.
„Aminteşte-ţi, te rog, (ziua/noaptea) ceea. Spune-mi tot ce s-a întâmplat de la (evenimentul
precedent,menţionat de copil) şi până la (incidentul de abuz descris de copil)”.
„Povesteşte-mi totul, ce s-a întâmplat după (o porţiune de incident menţionat de copil) şi
până când a luat sfârşit”.
„Spune-mi totul despre (un segment sau eveniment) şi până la (alt segment sau eveniment)”.
Timpul. Încadrarea.
„Ce s-a întâmplat imediat înainte?” „Ce s-a întâmplat imediat după?”
Simţuri.
„Gândeşte-te la felul în care arăta totul când (a avut loc evenimentul). Spune-mi tot ce ai
văzut”.
„Gândeşte-te la cum suna. Spune-mi tot ce au auzit”.
Factori-cheie. Întrebări axate pe incidentul relatat de copil.
„Tu mi-ai spus (povestit) despre (persoana/obiectul/activitatea). Spune-mi (solicităm
informaţia speci�ică)”. Sau: „Cum/când/unde/cine/care/ce (solicităm informaţia
speci�ică)?”.
Exemplu: „Tu ai spus că un prieten a văzut (evenimentul). Care este numele lui/ei?” Pauză...
Aşteptăm răspunsul. „Unde ai fost tu, când aceasta s-a întâmplat?”; „Unde era prietenul
tău?”; „Spune-mi ce făcea acolo (numele prietenului)”; „Cum ştii că el/ea a văzut ce s-a
întâmplat?” Sau: „Tu ai spus că te jucai la calculator. În ce te jucai? Spune-mi totul ce s-a
întâmplat când te jucai în ...........”
Clari�icarea şi elaborarea.
„Mi-ai povestit multe, şi aceasta-mi este de mare ajutor, dar sunt puţin confuz. Pentru ca să
mă asigur că am înţeles totul corect, spune-mi încă o dată despre (cum a început/cum s-a
terminat etc.)”.
„Să vedem dacă am înţeles totul corect (oferim un sumar al segmentului ce ne interesează)”.
Facem o pauză după �iecare segment menţionat şi solicităm răspunsul copilului (aprobarea
sau dezaprobarea ).
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În cazul, în care copilul spune că incidentul de abuz a avut loc „o
singură dată”, utilizăm întrebările menţionate mai sus, oferind la
maximum întrebări deschise. În cazul în care copilul menţionează
„mai mult decât o dată”, începem cu clarificarea celui mai recent
incident „Spune-mi totul despre ultima dată, când a avut loc
(evenimentul menţionat de copil)”. După explorarea detaliată, în
conformitate cu structura prezentată mai sus, se va recurge la:
„Spune-mi totul despre prima dată, când aceasta s-a întâmplat” şi
doar apoi „Mai este şi o altă dată, pe care o ţii minte mai bine?”.
4. Utilizarea instrumentelor
„Unde s-a întâmplat ......... ?” „Fă-mi, te rog un desen al locului, unde aceasta s-a
petrecut”.
„Desenează-mi ce s-a întâmplat în /locul, unde a avut loc ESCC/”.
„Nu vreai să spui în glas? Ce zici dacă mi-l scrii pe hârtie?”.
„Cum pot face ca să-ţi �ie mai uşor să-i spui? Ai putea să-mi /desenezi/scrii/?”.

În cazul în care este nevoie de o pauză, utilizăm următoarea
formulă: „Acum vreau să fiu sigur că am înţeles ce s-a întâmplat cu
tine. Eu mă voi /gândi despre ce mi-ai povestit/uita peste notiţele
mele/ şi le voi verifica cu /persoana din altă încăpere/ pentru a
vedea dacă mai este ceva, ce ar trebui să te întreb”. „Vrei să mergi
la baie?” „Ai dori un pahar cu apă?”. După pauză se va recurge
la: „Tu mi-ai povestit despre....... Spune-mi mai multe despre /
informaţia neclarificată/”, „Ce s-a mai întâmplat?”, „Iar apoi ce s-a
întâmplat?”
5. Solicitarea informaţiei, ce nu a fost menţionată de copil
„Când mi-ai spus despre (incident speci�ic identi�icat prin locaţie sau timp), tu
ai zis (menţionat /persoana/obiectul/activitatea). Întrebare focusată, urmată
de solicitare „Povesteşte-mi mai multe”.
Exemplu: „Tu mi-ai povestit despre timpul petrecut în dormitor, când ... şi-a
dat jos pantalonii. Ce s-a întâmplat cu hainele tale? Povesteşte-mi totul despre
aceasta”, „Tu mi-ai povestit că ai fost într-o cameră cu ... A mai văzut cineva ce
s-a întâmplat? Cine? Spune-mi mai multe”, „Tu ştii dacă li s-a întâmplat ceva
altor copii? De unde ştii? Spune-mi totul despre aceasta”.

Spre finalizarea discuţiei, aflăm de asemenea de la copil cine au
fost persoanele, cărora le-a povestit sau care au vorbit cu copilul
despre experienţa sa. În special ne vom axa pe reacţiile pe care leau manifestat persoanele şi ce i-au spus copilului aceste persoane.
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IV. Finalizarea
„Tu mi-ai răspuns la multe întrebări (mi-ai spus multe lucruri) astăzi. Îţi
mulţumesc pentru faptul că ai vorbit cu mine astăzi.”
„Este oare altceva ce simţi că ai vrea să-mi spui (vreai să ştiu)?”
„Ai careva întrebări, pe care vrei să mi le adresezi despre ceea ce am discutat
azi?”
Vom aborda de asemenea subiecte de securitate a copilului.
În cazul în care alte acţiuni vor urma pe viitor, îi explicăm succint copilului
paşii următori.
După discuţie ne reorientăm spre subiecte neutre.
„Acum te vei duce acasă. Ce vei face, când vei ajunge acasă?”
„Îţi mulţumesc pentru că ai vorbit cu mine. Ce vei face după ce �inalizăm?”
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