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CAPITOLUL 1 
 

 

INSTRUMENTE JURIDICE INTERNAȚIONALE ȘI EUROPENE 

 

      Acest capitol constituie o prezentare generală a celor mai importante instrumente internaționale și 

europene care reglementează lupta împotriva traficului de persone, protecția drepturilor victimelor 

acestui fenomen.  

 

1.1.  INSTRUMENTE JURIDICE INTERNAȚIONALE  

Conventia Natiunilor Unite impotriva Criminalitatii Transnationale Organizate, adoptata la New 

York, 15 Noiembrie 2000 

 Protocolul privind prevenirea, reprimarea si pedepsirea traficului de persoane, in special al 

femeilor si copiilor, aditional la Conventia Natiunilor Unite impotriva criminalitatii transnationale 

organizate, adoptat la 15 Noiembrie 2000. Acesta este considerat un instrument international de baza, 

pentru prima data, Protocolul atribuie prin definitie traficului de persoane un caracter juridic 

obligatoriu agreat la nivel international. Conventia si Protocoalele sale aditionale sunt in primul rand 

instrumente de aplicare a legii in scopul promovarii cooperarii transfrontaliere intre guverne si 

asigurarii unui cadru legislative adecvat care abordeaza aceste infractiuni in toate statele. 

  

Romania a ratificat prin Legea nr 565 din 16 Octombrie 2002, Conventia Natiunilor Unite 

impotriva criminalitatii transnationale organizate, Protocolul privind prevenirea, reprimarea si 

pedepsirea traficului de persoane, in special al femeilor si copiilor, aditional la Conventia 

Natiunilor Unite impotriva criminalitatii transnationale organizate, precum si Protocolul 

impotriva traficului ilegal de migranti pe calea terestra, a aerului si pe mare, aditional la 

Conventia Natiunilor Unite impotriva criminalitatii transnationale organizate, adoptate la New 

York la 15 noiembrie 2000 

 

Convenţia Nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea 

imediată în vederea eliminării lor, adoptata la cea de-a 87 –a sesiune a Conferintei Generale a 

Organizaţiei Internaţionale a Muncii care a avut loc la Geneva 1 Iunie 1999. Conventia defineste ce se 

înțelege prin cele mai grave forme ale muncii copiilor, respectiv toate formele de sclavie sau practicile 

similare, ca de exemplu: vânzarea de sau comerţul cu copii, servitutea pentru datorii şi munca de 

servitor, precum şi munca forţată sau obligatorie, inclusiv recrutarea forţată sau obligatorie a copiilor 

în vederea utilizării lor în conflictele armate; utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul 

prostituării, producţiei de material pornografic sau de spectacole pornografice; utilizarea, recrutarea 

sau oferirea unui copil în scopul unor activităţi ilicite, mai ales pentru producţia şi traficul de 

stupefiante, aşa cum le definesc convenţiile internaţionale pertinente; muncile care, prin natura lor sau 

prin condiţiile în care se exercită, sunt susceptibile să dăuneze sănătăţii, securităţii sau moralităţii 

copilului. 
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1.2. INSTRUMENTE JURIDICE EUROPENE 
 

Conventia Consiliului Europei privind lupta impotriva traficului de finte umane, adoptata 

pe 3 Mai 2005, care a intrat în vigoare pe 1 februarie 2008, are scopul de a preveni traficul de ființe 

umane, de a proteja victimele și de a-i încrimina pe traficanți. Ea are în vedere toate formele de trafic 

(național sau transnațional, legat sau nu de crima organizată) și acoperă toate categoriile de victime 

(femei, bărbați și copii), cât și toate formele de exploatare. Convenția include, de asemenea, măsuri 

pentru promovarea parteneriatelor cu societatea civilă și pentru promovarea colaborării internaționale. 

Principala valoare adăugată a Convenției este accentul pus pe drepturile omului și pe protecția victimei. 

Convenția definește traficul ca fiind o violare a drepturilor omului și o ofensă adusă demnității și 

integrității ființei umane. Aceasta înseamnă că autoritățile naționale trebuie trase la răspundere dacă 

nu întreprind acțiuni care să prevină traficul de ființe umane, să protejeze victimele și să investigheze 

eficient cazurile de trafic. 

Romania a ratificat prin Legea nr 300 din 11 Iulie 2006, Conventia Consiliului Europei privind 

lupta împotriva traficului de fiinte umane, adoptata la 3 mai 2005, deschisa spre semnare si 

semnata de România la Varsovia la 16 mai 2005 

   

    Convenția Europeană din 1950 pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

(CEDO). Potrivit Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), traficul de persoane constituie o 

încălcare a Articolului 4 al Convenției care interzice sclavia, servitutea și munca forțată, fără a fi nevoie 

a se determina dacă acestea ar trebui să fie calificate drept sclavie, servitute sau muncă forțată (CEDO, 

Rantsev împotriva Ciprului și Rusiei, Cererea nr. 25965/04, 7 ianuarie 2010). 

Romania a ratificat prin Legea nr 30/1994 Conventia pentru apãrarea drepturilor omului şi a 

libertãţilor fundamentale şi protocoalele adiţionale la aceastã convenţie 

 

     Directiva Comisiei 2011/36/UE a Parlamentului si Consiliului, din 5 aprilie 2011 privind 

prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia. Directiva 

recunoaște traficul ca fiind o încălcare gravă a drepturilor omului și își propune să adopte o abordare 

integrată, holistică, bazată pe drepturile omului. Directiva acordă o atenție deosebită aspectelor ce 

privesc identificarea, asistența legală dar și alte tipuri de asistență, protecția, neurmărirea penală in 

cazul victimelor, precum și despăgubirea victimelor, inclusiv a copiilor victime.  

     Directiva 2004/81/CE a Consiliului, privind permisul de ședere eliberat resortisanților țărilor 

terțe care sunt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a 

imigrației ilegale și care cooperează cu autoritățile competente. Prevede acordarea victimelor care 

cooperează cu autoritățile a unei perioade de reflecție și a unui permis de ședere temporară pe parcursul 

desfășurării procedurilor judiciare, inclusiv asistență materială, medicală, legală și alte tipuri de 

asistență, asigurarea accesului la educație și pe piața muncii, situatiile care pot conduce la retragerea 

permisului de sedere. Permisul de sedere trebuie sa fie valabil pentru o perioada de cel putin 6 luni cu 

posibilitatea de a fi reinnoit daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: dacă este oportună prelungirea 

șederii persoanei respective pe teritoriul statului membru în scopul anchetei sau procedurii judiciare; 

dacă persoana interesată manifestă voința clară de a coopera; dacă a rupt orice legătură cu presupușii 

autori ai faptelor ce pot fi considerate drept una dintre infracțiunile facilitare a imigratiei ilegale si 

traficul de fiinte umane. 

 

    Directiva 2004/80/CE a Consiliului privind despagubirea victimelor infractionalitatii.  Directiva 

contine referiri cu privire la despagubirile care trebuie acordate in situatii transfrontaliere (cand 

infractiunea a fost savarsita pe teritoriul unui stat membru altul decat cel in care isi are resedinta 

solicitantul (victima). De asemenea in directiva se precizeaza faptul ca statele membre trebuie sa 

asigure existenta unui sistem national de despagubiri a victimelor infractiunilor premeditate savarsite 

prin violenta pe teritoriul lor, iar despagubirile trebuie sa fie echitabile si corespunzatoare victimelor. 
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   Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European si a Consiliului, de stabilire a standardelor 

minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în 

situație de ședere ilegală.  Directiva prevede sancțiuni penale pentru condiții de muncă abuzive, în 

cazul în care în care angajatorul cunoaște faptul că lucrătorul este o victimă a traficului de persoane 

sau un minor. De asemenea, Directiva impune statelor membre obligativitatea angajatorilor de a 

asigura lucrătorilor săi plăți retroactive, cum ar fi salariile restante. 

    

   Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea abuzului 

sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a 

Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului. Directiva instituie norme minime privind definirea 

infracțiunilor și a sancțiunilor în ceea ce privește abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea sexuală 

a copiilor, pornografia infantilă și ademenirea copiilor în scopuri sexuale. Directiva introduce, de 

asemenea, dispoziții care să asigure o mai bună prevenire a săvârșirii infracțiunilor respective și o mai 

bună protecție a victimelor acestora. 

    Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European si a Consiliului, de stabilire a unor norme 

minime privind drepturile, sprijinirea si protectia victimelor criminaliatii si de inlocuire a Deciziei-

cadru 2011/220/JAI a Consiliului.  Directiva abordează o gamă largă de drepturi ale victimelor, 

inclusiv dreptul la tratament în condiții de respect și recunoașterea condiției de victimă, protecția 

împotriva intimidării, protecția împotriva represaliilor și prejudiciilor suplimentare din partea 

persoanei acuzate și în timpul procedurilor penale, dreptul la informații accesibile și ușor de înțeles de 

la primul contact cu autoritățile, inclusiv cu privire la desfășurarea procesului penal; dreptul la servicii 

de asistență specializată, dreptul la despăgubire și repararea prejudiciului, precum și dreptul la evaluare 

individuală în scopul stabilirii gradului de vulnerabilitate și luarea măsurilor speciale de protecție. De 

asemenea, Directiva abordează drepturile membrilor familiei victimei. 
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CAPITOLUL 2 
 

 

HOTĂRÂRI ALE CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI ÎN CAZURI 

DE TRAFIC DE PERSOANE 

 

2.1. Ranţev c. Ciprului şi Federaţiei Ruse (Cererea nr. 25965/04)  

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronounțat hotărârea în data de 7 ianuarie 2010. 

 Prezentarea faptelor 

  Reclamantul, Nicolai Ranţev, este un cetăţean rus şi tatăl Oxanei Ranţeva care a decedat în 

circumstanţe stranii şi neclarificate după ce a căzut de la geamul unei case din Cipru în martie 2001. 

Dra Ranţeva a ajuns în Cipru la 5 martie 2001 printr-o viză „artistică”. Ea a început să lucreze la 16 

martie 2001 în calitate de dansatoare într-un cabaret. Trei zile mai târziu, ea şi-a părăsit locul de muncă, 

lăsând o înştiinţare precum că pleca înapoi în Rusia. La 28 martie 2001, managerul cabaretului a găsit-

o pe dra Ranţeva într-o discotecă din Limassol şi a dus-o la poliţie, solicitând ca şederea acesteia să fie 

declarată ilegală şi ca ea să fie expulzată din ţară, aparent cu scopul de a o reîntoarce în cabaretul său. 

După verificarea bazei de date, poliţia a conchis că şederea drei Ranţeva nu părea să fie ilegală şi a 

refuzat să o reţină. Ei au cerut managerului cabaretului să o ia pe dra Ranţeva de la secţia de poliţie şi 

să se reîntoarcă cu ea dimineaţa în vederea verificării ulterioare a statutului de imigrant al acesteia. 

Managerul cabaretului a luat-o pe dra Ranţeva la aproximativ ora 5:20 dimineaţa. 

  Dra Ranţeva a fost dusă de managerul cabaretului în apartamentul unui angajat de-al cabaretului care 

se afla la etajul 6 al blocului. Managerul cabaretului se afla în apartament. La 28 martie 2001, 

aproximativ la ora 6:30 dimineaţa, dra Ranţeva a fost găsită moartă în stradă, sub apartamentul în care 

a fost dusă de manager. O cuvertură de pat a fost găsită înnodată în jurul balustradei balconului 

apartamentului. 

  După decesul drei Ranţeva, persoanele care se aflau în apartament au fost interogate. Au mai fost 

interogaţi un vecin care a văzut corpul drei Ranţeva căzând pe pământ, precum şi ofiţerii de poliţie 

care erau de serviciu la secţia de poliţie din Limassol în dimineaţa zilei când managerul cabaretului a 

adus-o pe dra Ranţeva de la discotecă. A fost efectuată o autopsie care a stabilit că moartea şi rănile 
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de pe corpul drei Ranţeva s-au produs în urma căzăturii. Ulterior, reclamantul a fost la secţia de poliţie 

din Limassol şi a solicitat să participe la anchetă. Ultima şedinţă a avut loc la 27 decembrie 2001 în 

absenţa reclamantului. Instanţa a concluzionat că dra Ranţeva a decedat în circumstanţe care păreau a 

fi un accident, încercând să scape din apartamentul în care se afla ca oaspete, dar că nu existau dovezi 

care ar fi sugerat necesitatea examinării răspunderii penale pentru moartea acesteia. 

  Ulterior, la cererea reclamantului, corpul drei Ranţeva a fost repatriat din Cipru în Federaţia Rusă. 

Experţii medicali din Federaţia Rusă au efectuat o autopsie separată şi rezultatele acesteia, precum şi 

constatările autorităţilor Federaţiei Ruse, potrivit cărora dra Ranţeva a decedat în circumstanţe stranii 

şi neclarificate care cereau investigaţii ulterioare, au fost expediate autorităţilor cipriote sub forma unei 

cereri de asistenţă juridică mutuală în baza tratatelor la care Rusia şi Cipru erau părţi. În cerere se 

solicita, printre altele, să fie efectuate investigaţii ulterioare, iniţierea unui dosar penal în privinţa morţii 

drei Ranţeva şi să-i fie permis reclamantului să participe efectiv la proces.  

  În octombrie 2006, Cipru a confirmat Procuraturii Federaţiei Ruse că ancheta în cazul morţii drei 

Ranţeva s-a finalizat pe 27 decembrie 2001 şi că sentinţa instanţei era definitivă. Reclamantul a 

continuat să insiste asupra unei investigaţii efective privind moartea fiicei sale. 

 Ombudsmanul cipriot, Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului şi Departamentul de 

Stat al SUA au publicat mai multe rapoarte care se refereau la traficul de persoane în Cipru în scopul 

exploatării sexuale, precum şi despre rolul industriei de cabaret şi a vizelor „artistice” în facilitarea 

traficului de persoane în Cipru. 

 Reclamațiile, procedura și componența Curții   

  În temeiul articolelor 2, 3 (interzicerea torturii, a tratamentelor inumane și degradante), a articolelor 

4, 5 și 8 (dreptul la respectarea vieţii private şi de familie), reclamantul a contestat investigaţia 

circumstanţelor decesului fiicei sale, omisiunea poliţiei cipriote de a lua măsuri pentru protecţia 

acesteia atunci când ea încă era în viață şi omisiunea autorităţilor cipriote de a lua măsuri pentru 

pedepsirea celor responsabili de moartea şi maltratarea fiicei sale. De asemenea, reclamantul s-a mai 

plâns în temeiul art. 2 şi 4 și de omisiunea autorităţilor Federaţiei Ruse privind investigarea pretinsei 

traficări şi decesul fiicei sale şi omisiunea de a lua măsurile necesare astfel încât fiica sa să nu fie 

supusă riscului de a fi traficată. În cele din urmă, reclamantul a invocat art. 6 al Convenției cu privire 

la procedurile anchetei şi a lipsei de acces la instanţele din Cipru. 

Decizia Curții 

Declarația unilaterală a autorităților cipriote                                                                                        

 Autorităţile cipriote au făcut o declaraţie unilaterală, recunoscând că au încălcat art. 2, 3, 4, 5 şi 6 ale 

Convenției, oferindu-se să plăteacă prejudiciului material şi moral reclamantului şi aducând la 

cunoştinţă faptul că pe 5 februarie 2009 au fost acceptaţi trei experţi independenţi care urmau să 

investigheze circumstanţele decesului drei Ranţeva, a angajării, şederii în Cipru şi posibila comitere a 

oricăror acte ilegale împotriva acesteia.  

Curtea a reiterat că hotărârile sale servesc pentru deciderea asupra cazurilor individuale aduse în faţa 

sa, dar şi pentru elucidarea, păstrarea şi dezvoltarea regulilor instituite prin Convenție. De asemenea, 

a subliniat importanţa interpretării şi aplicării art. 4 al Convenției privind cazurile de trafic de persoane. 

Aceasta a concluzionat că, în această cauză, având în vedere cele expuse mai sus şi natura gravă a 

acuzaţiilor de traficare, respectarea drepturilor omului cere continuarea examinării cauzei, în pofida 

declarației unilaterale a guvernului cipriot. 

 

Admisibilitatea 
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 Curtea nu a acceptat argumentele Guvernului rus conform cărora nu exista jurisdicție și, prin urmare, 

nici responsabilitate pentru evenimentele la care se raporta cererea, deoarece s-a constatat că traficarea 

a început în Rusia și că exista o plângere împotriva omisiunii Rusiei de a investiga în mod 

corespunzător evenimentele care au avut loc pe teritoriul său. Curtea a declarat admisibile pretenţiile 

reclamantului prin care a fost invocată încălcarea art. 2,3,4 şi 5. 

Dreptul la viață                                                                                          

În ceea ce priveşte Ciprul,  Curtea a considerat că autorităţile cipriote nu puteau prevedea lanţul 

evenimentelor care a dus la moartea drei Ranţeva şi că, în acele circumstanţe, nu aveau obligaţia de a 

lua măsuri pentru a preveni riscul asupra vieţii acesteia. 

 Totodată, ancheta efectuată de autorităţile cipriote a fost viciată, şi anume: existau mărturii 

contradictorii care nu au fost elucidate; nu s-a întreprins nimic pentru a clarifica circumstanţele stranii 

ale morţii drei Ranţeva după pronunţarea sentinţei instanţei în procedurile de anchetă; reclamantul nu 

a fost înştiinţat despre data anchetei şi a fost absent de la şedinţa în care s-a pronunţat sentinţa şi, deşi 

faptele au avut loc în 2001, nu exista o explicaţie clară asupra celor întâmplate. S-a produs, așadar, 

încălcarea art. 2 de către autorităţile cipriote din cauza omisiunii de a efectua o anchetă efectivă asupra 

cauzelor decesului drei Ranţeva. 

 În ceea ce priveşte Rusia, Curtea a decis că nu a avut loc încălcarea art. 2 de către autorităţile Rusiei, 

deoarece acestea nu erau obligate să investigheze moartea drei Ranţeva, care a avut loc în afara 

jurisdicţiei lor. Curtea a subliniat că autorităţile Rusiei au cerut de câteva ori Ciprului să efectueze o 

investigaţie suplimentară. 

Dreptul de a nu fi supus la  rele tratamente  

 Curtea a susţinut că orice maltratare pe care dra Ranţeva ar fi suferit-o înainte de moarte era legată 

inerent de presupusa sa traficare şi exploatare şi că această acuzație va fi examinată în temeiul art. 4.  

Neglijarea protecției împotriva traficării 

 Două organizaţii neguvernamentale, Interights şi AIRE Centre, au prezentat Curţii materiale potrivit 

cărora definiţia modernă a sclaviei includea situaţii de genul celei din această cauză, în care victima 

era subiect al violenţei și al constrângerii, dând făptuitorului un control total asupra victimei. 

Curtea a notat că, la fel ca şi sclavia, traficul de persoane, prin natura şi scopul exploatării, a avut la 

bază exercitarea puterii ataşată dreptului de proprietate; acesta tratează fiinţele umane în calitate de 

produse care pot fi cumpărate şi vândute şi forţate să muncească; implică supravegherea îndeaproape 

a activităţilor victimei, ale cărei mişcări adesea sunt limitate și implică folosirea violenței și a 

amenințărilor asupra victimei. Prin urmare, Curtea a conchis că traficarea în sine este interzisă în baza 

art. 4. Curtea a concluzionat că Cipru a încălcat obligația sa pozitivă ce decurge din art. 4 din două 

motive, și anume: în primul rând, omisiunea de a pune în practică un cadru legal și administrativ 

adecvat în vederea combaterii traficării ca rezultat al existenței regimului de vize artistice și, în al 

doilea rând, omisiunea poliției de a lua măsuri operative pentru a o proteja pe dra Ranțeva împotriva 

traficării, în pofida faptului că existau suspiciuni credibile că ea ar fi putut fi victimă a traficului de 

persoane. Având în vedere constatarea sa cu privire ancheta inadecvată care a fost efectuată de către 

autoritățile cipriote în baza art. 2, Curtea nu a considerat necesar să examineze separat eficiența 

anchetei efectuate de autoritățile cipriote în baza art. 4.                                                                                                              

 Curtea a constatat încălcarea art. 4 de către autoritățile ruse din cauza omisiunii acestora de a 

investiga maniera și locul în care dra Ranțeva a fost recrutată și, în special, de a identifica persoanele 

implicate în recrutarea drei Ranțeva sau metodele de recrutare folosite. 

Privarea de libertate 
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 Curtea a constatat că reținerea drei Ranțeva pentru circa o oră la secția de poliție și detenția 

ulterioară a acesteia într-un apartament privat timp de circa o oră, angajează responsabilitatea 

autorităților cipriote. Curtea a notat că reținerea drei Ranțeva de către poliție după ce a fost confirmat 

că șederea acesteia nu era ilegală, este neîntemeiată conform legislației naționale, iar detenția 

ulterioară a acesteia în apartament este ilegală și arbitrară. Așadar, Curtea a constatat încălcarea 

prevederilor articolului 5 § 1 de către Cipru.  

Curtea a respins celelalte plângeri ale reclamantului 

 În baza articolului 41 (privind compensarea echitabilă) din Convenție, Curtea a considerat că Cipru 

trebuia să plătească reclamantului suma de 40.000 de Euro (EUR) pentru prejudicii morale și 3.150 

de Euro pentru costuri și cheltuieli și că Rusia a trebuit să-i plătească suma de 2.000 de Euro pentru 

daune morale. 

 

2.2. M. și Alții c. Italiei & Bulgariei (cererea nr. 40020/03) 

 ECHR Court Judgement had become final on 17 December 2012. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât, în unanimitate, că a existat: 

o încălcare a articolului 3 (interzicerea tratamentelor inumane sau degradante) din Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului în ceea ce privește ancheta privind presupusa maltratare a primului 

reclamant de către persoane fizice, fără a exista o încălcare a articolului 3 în ceea ce privește 

măsurile luate de către autoritățile italiene pentru eliberarea primului reclamant. 

Cazul face referire la o presupusa situație de trafic de persoane. 

Curtea a considerat că nu a existat nicio dovadă în sprijinul reclamației privind traficului de persoane. 

Cu toate acestea, Curtea a constatat că autoritățile italiene nu au investigat în mod eficient plângerile 

reclamanților potrivit cărora fiica lor,  minoră la momentul respectiv, a fost bătută și violată în mod 

repetat într-o vilă din provincia Vercelli. 

 

Prezentarea faptelor 

Reclamanții, L.M., S.M., I.I. și K.L sunt o familie de etnie romă de naționalitate bulgară născuți în 

1985, 1959, 1958 și respectiv în 1977 și locuiesc în satul Novo Selo din regiunea Vidin (Bulgaria). 

Potrivit reclamanților, în data de 12 mai 2003 primii trei dintre aceștia, fiica și părinții acesteia au 

plecat la Milano (Italia) ca urmare a unei așa-zise promisiuni de muncă în vila unui bărbat de etnie 

romă și origine sârbă. Părinții lui L.M. au afirmat că șase zile mai târziu, fiind bătuți și amenințați cu 

moartea, aceștia au fost nevoiți să se întoarcă în Bulgaria, lăsându-și fiica - minoră la momentul 

respectiv - în vilă. Din acel moment ea a fost ținută permanent sub supraveghere, a fost forțată să fure, 

fiind bătută și amenințată cu moartea în mod repetat. 

Pe 24 mai 2003 mama lui L.M. a revenit în Italia - cu al patrulea reclamant, cumnata lui L.M. și a 

declarat că fiica ei a fost răpită. În data de 11 iunie 2003 poliția italiană a efectuat o descindere în vilă, 

de unde au salvat-o pe L.M.. 

Pe 12 iunie 2003, L.M., I.I. și K.L. au ales să se întoarcă în Bulgaria. Aceștia au susținut că 

evenimentele se aflau la momentul respectiv sub investigarea autorităților italiene, dar împotriva 

răpitorilor lui L.M. nu s-a început nicio procedură penală în Italia. Începând cu luna iunie a acelui an 

se pare că reclamanții au adresat numeroase scrisori și e-mail-uri autorităților italiene, majoritatea în 

limba bulgară, prin care au solicitat mai multe informații și începerea urmăririi penale împotriva 

presupușilor răpitori ai lui L.M.. De asemenea, ei au solicitat sprijinul autorităților bulgare în scopul 

obținerii de informații de la omologii lor italieni. În afară de copiile scrisorilor acestora adresate 

autorităților italiene, reclamanții au transmis Curții doar două rapoarte medicale din iunie 2003 care 

arătau că L.M. a suferit o tulburare de stres post-traumatic și a avut o vânătaie la cap, o rană mică pe 

cotul drept și o coastă ruptă. Rapoartele au mai arătat că L.M. și-a pierdut virginitatea și a suferit de o 

infecție vaginală. Concluziile medicale au fost că aceste leziuni ar fi putut fi provocate în modul descris 

de L.M.. În iulie 2003 procurorul a introdus o acțiune penală împotriva lui L.M. pentru acuzații false, 

întrucât aceasta a susținut că trei persoane au răpit-o și au ținut-o cu forța în vila lor. Cu câteva zile în 

urmă, în iunie 2003, împotriva mamei lui L.M. au fost inițiate proceduri penale pentru aceleași motive. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["40020/03"]}
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Acțiunea penală împotriva lui L.M. a fost suspendată în ianuarie 2005, iar mama ei a fost achitată în 

februarie 2006. 

Potrivit guvernului bulgar, L. M., S.M. și I.I. au sosit în Italia într-o tabără de nomazi unde s-au întâlnit 

cu trei persoane, dintre care unul a ales-o pe L.M. pentru a-i fi soție. După celebrarea căsătoriei și 

confirmarea virginității miresei, noua familie prin alianță a miresei le-a plătit lui I.I. și K.L. câteva mii 

de Euro, după care s-au întors în Bulgaria în data de 18 mai 2003. 

Treisprezece zile mai târziu aceștia au depus o plângere autorităților bulgare care la rândul lor au 

solicitat imediat informații de la Roma. Contactele stabilite ulterior cu autoritățile italiene s-au 

materializat în efectuarea unei descinderi de succes de către poliția italiană asupra vilei în care L.M. a 

fost ținută, fiind eliberată în data de 11 iunie 2003. 

 

Reclamațiile, procedura și componența Curții   

În temeiul articolul 3, reclamanții au invocat în special faptul că autoritățile italiene nu au reușit să 

asigure eliberarea rapidă a lui L.M., lucru care ar fi prevenit relele tratamente la care aceasta fost supusă 

de către familia sârbă din vilă și că anchetele care a urmat atât în Italia cât și în Bulgaria ca urmare a 

acuzațiilor lor, au fost ineficiente. De asemenea, în temeiul articolului 4 (interzicerea sclaviei, servituții 

sau a muncii forțate) au susținut că L.M. fiind forțată să participe la crimă organizată a fost o victimă 

a traficului de persoane pentru care au fost responsabile atât Bulgaria, cât și Italia. În cele din urmă, în 

temeiul articolul 14 (interzicerea discriminării), aceștia au susținut că au fost discriminați în ambele 

țări ca urmare a originii lor rome. Cererea a fost înaintată Curții Europene a Drepturilor Omului în data 

de 11 decembrie 2003. 

 

 Decizia Curții 

Articolul 3 (interzirecerea relelor tratamente) 

A. Acțiunile întreprinse de autoritățile italiene 

Cu privire la L.M. 

În ceea ce privește măsurile luate de către autoritățile italiene, Curtea a constatat că poliția a eliberat-

o pe L.M. din presupusa captivitate în termen de două săptămâni și jumătate. A fost nevoie de trei zile 

pentru localizarea vilei și de încă două săptămâni pentru pregătirea descinderii. Având în vedere că 

reclamanții au susținut că persoanele care locuiau în respectiva vilă erau înarmate, Curtea a admis 

faptul că supravegherea efectuată înaintea intervenției a fost necesară. Prin urmare, autoritățile italiene 

și-au îndeplinit obligația de a o proteja pe L.M., fără încălcarea articolului 3. 

Totuși, în ceea ce privește reclamațiile ei cu privire la ancheta efectuată de către autoritățile italiene, 

conform cărora aceasta a fost bătută și violată în mod repetat, Curtea a constatat că a existat o încălcare 

a articolului 3, mai ales cu privire la faptul că poliția nu a depus niciun efort în a chestiona și alte 

persoane care ar fi putut fi martore la evenimente, în afară de L.M., mama ei și presupușii infractori. 

Mai mult decât atât, în ziua în care L.M. a fost eliberată și a fost audiată, urmărirea penală împotriva 

agresorilor s-a transformat în urmărire penală împotriva ei și a mamei ei. Având în vedere că 

autoritățile interne au avut nevoie de mai puțin de o zi pentru a trage o concluzie cu privire la plângerile 

lui L.M., practic le-a fost imposibil pentru să stabilească faptele în mod clar.                                                                                                                                                      

 În plus, după eliberarea ei, L.M. nu a fost examinată medical, în ciuda faptului că a fost bătută și 

violată în mod repetat. Chiar dacă autoritățile au arătat că aceasta era de fapt căsătorită cu una dintre 

persoanele din vilă, acestea erau obligate să acționeze în scopul protejării acesteia împotriva  violenței 

soțului sau partenerului ei. În ciuda faptului că tânăra era minoră la momentul respectiv, autoritățile 

nu au efectuat niciun interogatoriu special sau teste specifice. 

Curtea a subliniat faptul că plângerile reclamanților necesitau o investigație aprofundată și o posibilă 

„căsătorie între romi” nu a putut fi folosită ca motiv pentru a nu investiga. 

 

 

 Cu privire la S.M. și I.I. 

Curtea a notat că, chiar presupunând că mama și tatăl lui L.M. au fost reținuți anterior în vilă, așa cum 

au pretins, aceștia au fost liberi din 18 mai 2003. 

Prin urmare, spre deosebire de fiica lor, aceștia ar fi putut solicita îngrijiri medicale și ar fi putut obține 

dovezi medicale în sprijinul reclamațiilor lor, lucruri pe care nu le-au făcut. Curtea nu a primit nicio 

dovadă care să indice faptul că aceștia ar fi fost maltratați în vilă și a concluzionat că nu există dovezi 
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suficiente, coerente sau credibile pentru a stabili nivelul necesar de dovezi că au fost supuși la rele 

tratamente. În consecință, nu a fost nevoie de nicio investigație amănunțită. 

Prin urmare, Curtea a respins plângerea acestora ca inadmisibilă. 

Cu privire la L.M. și I.I. 

Nici L. M., nici mama ei nu au înaintat nicio plângere autorităților italiene pentru maltratare de către 

organele de poliție în timpul desfășurării interogatoriilor. Niciuna dintre ele nu a înaintat nicio astfel 

de plângere în cadrul acțiunii penale introduse ulterior împotriva lor. 

În consecință, ele nu și-au epuizat căile de atac interne în ceea ce privește această plângere. În plus, pe 

durata interogatoriului au fost însoțite de un avocat sau un interpret, sau de ambii. Faptul că ofițerii de 

poliție le-au avertizat cu privire la posibilitatea de a fi urmărite penal și închise în cazul în care nu spun 

adevărul a constituit o practică normală a organelor de poliție în timpul interogatoriului, și nu o 

amenințare ilegală. 

În consecință, Curtea a respins plângerea acestora ca inadmisibilă. 

 

 B. Acțiunile întreprinse de către autoritățile bulgare 

Curtea a respins plângerea reclamanților împotriva autorităților bulgare ca inadmisibilă pentru 

motivele de mai jos. 

Evenimentele în cauză a avut loc în Italia și, prin urmare, în afara jurisdicției Bulgariei. Conform 

jurisprudenței Curții, în temeiul Convenției statul bulgar nu a avut obligația de a efectua investigații 

cu privire la reclamațiile formulate de reclamanți. Mai mult decât atât, Convenția nu conține niun drept 

prin care să solicite statelor sale membre să exercite protecție diplomatică sau de altă natură și să 

intervină la nivel internațional în scopul protejării drepturilor persoanelor fizice. În cele din urmă, 

autoritățile italiene au făcut presiuni constante asupra autorităților bulgare, așa cum arată documentelor 

prezentate Curții. 

 

Articolul 4 (sclavia, servitutea, munca forțată sau obligatorie) 

A. Plângerea împotriva autorităților italiene                                                                                                     

Curtea a examinat ambele versiuni ale evenimentelor: cum au fost prezentate de reclamanți și cum au 

fost prezentate de guvernul italian. Aceasta a concluzionat că oricare dintre aceste versiuni este cea 

adevărată, probele nu au demonstrat că circumstanțele sunt conforme cu articolul 4. În consecință, 

reclamațiile formulate de către reclamanți au fost respinse ca inadmisibile. 

Mai precis, reclamanții s-au plâns de faptul că evenimentele în care au fost implicați în Italia au 

constituit trafic de persoane. Curtea a admis că împrejurările, așa cum au fost prezentate de către 

reclamanți, ar fi putut sa constituie trafic de persoane. 

Cu toate acestea, conform dovezilor prezentate nu s-a putut stabili dacă acuzațiile lor erau adevărate. 

În consecință, Curtea nu a acceptat că circumstanțele au constituit recrutarea, transportarea, transferul, 

adăpostirea sau găzduirea de persoane în scopul exploatării, supunerii la muncă sau servicii forțate, 

sclavie sau practici similare sclaviei, servitute sau prelevarea de organe. Deoarece ce nu s-a stabilit că 

L.M. a fost o victimă a traficului de persoane, autoritățile italiene nu au fost obligate să sancționeze și 

să urmărească în justiție cazul de traficare. 

 În ceea ce privește obligația autorităților de a scoate persoane din situații de risc conform articolului 

4, Curtea a constatat că acestea au eliberat-o pe L.M. din situația în care se afla. Deoarece Curtea a 

constatat deja o încălcare a articolului 3, ca urmare a omisiunii autorităților cu privire la investigarea 

eficientă a reclamației lui L.M. referitoare la rele tratamente, aceasta a constatat că nu era necesară 

examinarea aceleiași plângeri în baza articolul 4. 

Pe de altă parte, autoritățile italiene au ajuns la concluzia că evenimentele s-au produs în contextul 

unei căsătorii tipice comunității de romi. Din nou, au existat suficiente dovezi care arată că L.M. a fost 

ținută în sclavie sau a fost supusă la muncă forțată. Chiar presupunând că tatăl lui L.M. a primit o sumă 

de bani în contextul pretinsei căsătorii, acest lucru nu a fost suficient pentru a concluziona că prețul 

plătit a fost în schimbul dobândirii proprietății asupra lui L.M.. În plus, reclamanții înșiși au declarat 

că au fost angajați în vilă pentru activități de menaj. În cele din urmă, nu a existat nicio dovadă care să 

sugereze că înțelegerea s-a făcut în alte scopuri decât cele care sunt în general asociate unei căsătorii 

tradiționale. 
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B. Plângerea împotriva autorităților bulgare 

Curtea a observat că, dacă o așa-zisă situație de trafic de persoane a început în Bulgaria, ar fi fost de 

competența acesteia să examineze responsabilitățile ce le revin autorităților bulgare. Cu toate acestea, 

Curtea a stabilit deja că circumstanțele cauzei nu au constituit o situație de trafic de persoane. În plus, 

reclamanții s-au plâns doar de faptul că autoritățile bulgare nu i-au ajutat în relația cu autoritățile 

italiene și nu că nu au investigat nicio potențială situație de trafic de persoane.                                                                                                                                                                    

Curtea a constatat că autoritățile bulgare au acordat asistență reclamanților, au menținut în permanență 

contactul și cooperarea cu autoritățile italiene. Prin urmare, plângerile formulate de către reclamanți 

au fost respinse ca inadmisibile. 

 

 Articolul 14 (interzicerea discriminării) 

Curtea a reamintit faptul că, atunci când se investighează incidente violente, autoritățile de stat au 

obligația suplimentară de a lua toate măsurile rezonabile pentru a demasca orice motiv rasist și de a 

stabili dacă instigarea la ură etnică sau prejudiciul adus au avut un anumit rol în derularea 

evenimentelor. 

Cu toate acestea, chiar presupunând că versiunea reclamanților cu privire la desfășurarea  

evenimentelor a fost adevărată, tratamentul la care pretind că au fost supuși în niciun caz nu ar fi avut 

conotații rasiste și nu ar fi reprezentat instigare la ură etnică sau aducere de prejudicii, deoarece 

presupușii autori au aparținut aceluiași grup etnic ca reclamanții. Mai mult decât atât, nu există nicio 

formulare în acest sens din partea reclamanților în plângerile înaintate poliției la momentul respectiv. 

Prin urmare, nu a existat nicio obligație pozitivă a statului de a investiga astfel de motive. 

În timp ce Curtea a constatat deja că autoritățile italiene nu au reușit să investigheze în mod adecvat 

afirmațiile reclamanților, din documentele prezentate nu reiese că abținerea de a acționa a fost o 

consecință a atitudinilor discriminatorii. Într-adevăr, reclamanții nu au acuzat autoritățile de afișarea 

unei atitudini discriminatorii la adresa romilor la momentul respectiv și nu reiese că ar fi existat vreun 

abuz verbal cu tentă rasistă din partea organelor de poliție, a organelor de urmărirea penală sau a 

instanțelor de judecată în cursul procedurii ulterioare de investigare. Prin urmare, Curtea a respins 

această reclamație ca inadmisibilă. 

Compensarea echitabilă (Articolul 41)                                                                   

Deși reclamanții au solicitat o compensare echitabilă  de 200.000 de Euro, aceștia nu au depus o cerere 

așa cum le-a solicitat Curtea. Prin urmare, Curtea nu le-a oferit nicio sumă de bani în acest sens. 

 

2.3. L.E. c. Greciei (cererea nr. 71545/12) 

 
Decizia CEDO a devenit definitivă la data de 21 aprilie 2016 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât, în unanimitate, că au existat: 

o încălcare a articolului 4 (interzicerea sclaviei și a muncii forțate) din Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului; 

o încălcare a articolului 6 § 1 (dreptul la un proces echitabil într-un termen rezonabil) din 

Convenție; și o încălcare a articolului 13 (dreptul la un recurs efectiv). 

Cazul se referă la o plângere din partea unui femei de cetățenie nigeriană care a fost forțată să 

se prostitueze în Grecia. Deși s-a recunoscut oficial faptul că a fost victimă a traficului de 

persoane în scopul exploatării sexuale, reclamanta a trebuit totuși să aștepte mai mult de nouă 

luni de la data informării autorităților cu privire la situației sa ca sistemul juridic să-i  acorde 

acest statut. 

Curtea a constatat că eficacitatea anchetei preliminare și investigarea ulterioară a cazului au fost 

compromise de o serie de deficiențe. În ceea ce privește procedurile administrative și judiciare, 

Curtea a constatat, de asemenea, multiple întârzieri și deficiențe în ceea ce privește obligațiile 

procedurale ale statului elen. 

În cele din urmă, Curtea a considerat că durata procedurilor în cauză a fost una excesivă pentru  

nivelul de jurisdicție și nu s-a respectat cerința „termenului rezonabil“. 

 

 



Page 11 
 

Prezentarea faptelor 

Reclamanta, L.E., de cetățenie nigeriană, s-a născut în anul 1982 și locuiește în Glyka Nera (Grecia). 

În iunie 2004 L.E. a intrat pe teritoriul Greciei însoțită de K.A.. Se pare că acesta i-a promis că o va 

lua în Grecia pentru a lucra în baruri și cluburi de noapte în schimbul unei garanții de 40.000 de Euro 

pe care aceasta urma să i-o plătească, în schimbul nedenunțării la poliției. La sosirea în Grecia K.A. i-

a confiscat pașaportul și a forțat-o să se prostitueze. L.E. a practicat prostituția forțată timp de 

aproximativ doi ani, apoi a contactat organizația non-guvernamentală Nea Zoi care oferea asistență 

practică și psihologică femeilor care au fost forțate să se prostitueze.                                                                                

Pe 12 iulie 2004, aceasta a depus o solicitare pentru azil la Departamentul Străinilor din Atena. Pe 8 

iunie 2005 a fost informată că s-a găsit un loc pentru ea la Centrul de Primire pentru Solicitanții de 

Azil Crucea Roșie. Din dosarul cauzei reiese că L.E. a refuzat să meargă la acest centru. 

Pe 29 august 2005 L.E. a fost arestată pentru încălcarea legilor privind prostituția, precum și pentru 

intrarea și șederea pe teritoriul Greciei. A fost ulterior achitată prin hotărâre judecătorească. În martie 

2006 a fost din nou arestată pentru prostituție, condamnată în primă instanță și achitată în apel. 

Pe 2 aprilie 2006 șeful departamentului de poliție responsabil pentru străini a emis un ordin de 

expulzare. 

 Expulzarea sa a fost suspendată din motive de inaplicabilitate. În noiembrie 2006 L.E. a fost din nou 

arestată pentru prostituție, iar apoi achitată. Ulterior a fost plasată în detenție în vederea expulzării, 

deoarece nu avea permis de ședere în Grecia. 

 În noiembrie 2006, în timp ce se afla în detenție în așteptarea expulzării, L.E. a depus o plângere 

penală împotriva lui K.A. și împotriva partenerei acestuia, D.J.. Ea a susținut că a fost victimă a 

traficului de persoane și a acuzat aceste două persoane că au forțat-o atât pe ea cât și pe alte două femei 

nigeriene să se prostitueze. 

 Pe 28 decembrie 2006 procurorul de la Curtea Penală din Atena i-a respins reclamația, motivând că 

nimic din dosar nu indica faptul că era victimă a traficului de persoane. 

Pe 26 ianuarie 2007 L.E. a transmis procurorului o cerere de reexaminare a plângerii sale și s-a 

constituit ca parte civilă în proces. În februarie 2007, directorul departamentului de poliție din Atena 

responsabil de cetățenii străini a ordonat suspendarea ordinului său de expulzare. Pe 21 august 2007 

procurorul a introdus o acțiune penală împotriva lui K.A. și D.J. pentru infracțiunea de trafic de 

persoane. 

La data de 20 iulie 2009, audierile cazului au fost suspendate până în momentul în care inculpații, care 

nu au putut fi găsiți, au fost arestați. În mai 2011 D.J. a fost arestat și trimis în arest preventiv. La data 

de 20 aprilie 2012 instanța a pronunțat o hotărâre prin care a considerat că D.J. nu a fost complicele 

lui K.A. ci, dimpotrivă, a stabilit că aceasta era o altă victimă a  lui K.A., fiind și ea exploatată sexual. 

Autoritățile administrative competente au reînnoit permisul de ședere al lui L.E. până pe 2 noiembrie 

2014. 

  

 Reclamațiile, procedura și componența Curții   

 În temeiul articolului 4 (interzicerea sclaviei și a muncii forțate), L.E. a susținut că a fost victimă a 

traficului de persoane și a fost forțată să se prostitueze. Potrivit acesteia, eșecul statului elen de a se 

conforma obligațiilor sale pozitive în temeiul prezentului articol a atras după sine o încălcare a 

prevederilor acestei Convenții. 

 În temeiul articolului 6 § 1 (dreptul la un proces echitabil și într-un termen rezonabil) și   a articolului 

13 (dreptul la un recurs efectiv), aceasta a reclamat durata procedurilor penale în care a solicitat 

despăgubiri civile și a susținut că la momentul respectiv în Grecia nu exista posibilitatea unei căi de 

atac eficiente cu privire la reclamațiile legate de durata procedurilor. 

Cererea a fost depusă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului la data de 20 octombrie 2012. 

 

 Decizia Curții 

Articolul 4 

Curtea a observat că, împreună cu articolele 2 și 3, articolul 4 a consacrat una dintre valorile de bază 

ale societăților democratice care compun Consiliul Europei. Articolul 4 a impus statelor o serie de 

obligații pozitive în ceea ce privește protecția victimelor traficului de persoane. 

Curtea a notat că la momentul respectiv articolul 351 din Codul penal grec definea traficul de persoane 

în conformitate cu Protocolul de la Palermo și Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva 
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traficului de persoane. Curtea a considerat că legislația relevantă aflată în vigoare în Grecia i-a putut 

asigura lui L.E. o protecție practică și eficientă. 

Pe 29 noiembrie 2006 și apoi pe întreaga durată a detenției sale în așteptarea expulzării, L.E. a informat 

în mod expres autoritățile că a fost victimă a traficului de persoane. În ceea ce privește perioada 

anterioară acestei date, ea nu a atras atenția autorităților în legătură cu statutul ei de victimă a traficului. 

Autoritățile competente nu au rămas indiferente în momentul în care au fost avertizate de către aceasta 

cu privire la faptul că K.A. și D.J. au forțat-o să se prostitueze. Poliția a luat măsuri imediate prin 

trimiterea lui L.E. la un departament de poliție specializat, astfel încât investigațiile au putut fi efectuate 

cu probarea veridicității afirmațiilor sale. Conform legislației relevante, procedura de expulzare 

împotriva ei au fost suspendate, și i s-a eliberat un permis de ședere pentru rămânerea pe teritoriul 

Greciei. 

Pe 21 august 2007 procurorul de la Curtea Penală din Atena a declarat-o pe L.E. în mod oficial  victimă 

a traficului de persoane, fapt care a fost confirmat prin hotărârea Curții cu Jurați din Atena. 

Cu toate acestea, procurorul a acordat acest statut abia după aproximativ nouă luni din momentul în 

care L.E. a informat autoritățile cu privire la situația ei. În mod similar, în decembrie 2006 E.S., director 

al Nea Zoi, un ONG care oferea asistență reclamantei, a confirmat declarațiile acesteia din urmă și a 

afirmat că ea cu adevărat a solicitat acest tip de ajutor de la stat. Această declarație a lui E.S. nu a fost 

inclusă în dosar în timp util. În consecință, perioada de nouă luni de la momentul declarației lui L.E. 

și momentul recunoașterii statutului de victimă de către autorități nu a putut fi descrisă ca fiind 

„rezonabilă“. Întârzierile din partea autorităților naționale au constituit un eșec în ceea ce privește 

asigurarea măsurilor de protecție a lui L.E.. 

 În ceea ce privește procedurile administrative și judiciare, Curtea a constatat că prima plângere a lui 

L.E. a fost respinsă de către procuror. Acesta din urmă nu a avut la dispoziție declarația în calitate de 

martor a lui E.S., director al ONG-ului Nea Zoi, care a confirmat afirmațiile lui L.E.. Această declarație 

a martorului nu a fost inclusă în dosarul cauzei de către poliție din motive de inadvertență. În plus, o 

dată ce declarația martorului se adăuga la dosarul cauzei, autoritățile judiciare trebuiau să examineze 

plângerea sa din proprie inițiativă. Aceasta a trebuit să reînceapă singură procedura penală prin 

adresarea unei cereri către procuroratură la data de 26 ianuarie 2007, iar procedura penală nu a putut 

fi introdusă mai devreme de 1 iunie 2007. Guvernul nu a oferit nicio explicație cu privire la această 

perioadă de inactivitate care a durat mai mult de cinci luni. 

În ceea ce privește ancheta preliminară și investigațiile ulterioare, Curtea a constatat că au existat o 

serie de deficiențe care au compromis eficacitatea acestora. Imediat după înaintarea acuzațiilor de către 

L.E., casa presupusului infractor K.A. a fost pusă sub supravegherea poliției în scopul localizării 

acestuia. Însă, după ce s-a constatat că acesta nu mai locuia la adresa în cauză, poliția nu a continuat 

căutarea lui și la celelalte două adrese menționate în mod specific de către L.E. în declarația sa. De 

asemenea, se pare că poliția nici nu a încercat să strângă alte informații prin investigații suplimentare. 

Au existat întârzieri considerabile în ancheta preliminară și investigarea cazului. Odată cu introducerea 

acțiunii penale împotriva lui K.A. și D.J. la data de 21 august 2007, au trecut mai mult de patru ani și 

aproximativ opt luni până la prima audiere în fața Curții cu Jurați de la Atena. 

În cele din urmă, în ceea ce-l privește pe K.A., principalul presupus infractor al actelor de trafic de 

persoane, dovezile nu indică faptul că poliția a luat măsuri suplimentare concrete pentru a-l găsi și a-l 

aduce în fața instanțelor; poliția nu a făcut altceva decât să-i consemneze numele în cazierul judiciar. 

De asemenea, autoritățile nu au stabilit contacte și nu au cooperat cu autoritățile nigeriene în vederea 

arestării suspectului. 

Curtea a constatat lipsa de promptitudine precum și deficiențe în ceea ce privește obligațiile 

procedurale ale Greciei în temeiul articolului 4 al Convenție și a stabilit faptul că a existat o încălcare 

a acestui articol. 

 

 

Articolul 6 § 1 și Articolul 13 

În ceea ce privește durata procedurilor, perioada care trebuie luată în considerare începe cu data de 26 

ianuarie 2007, data la care L.E. a anunțat intenția de a se constitui parte civilă în proces și se încheie 

la data de 20 aprilie 2012, când instanța a pronunțat hotărârea. Prin urmare, această procedură a durat 

cinci ani și mai mult de două luni la un singur nivel de jurisdicție. La nivel de investigații, fără a pierde 

din vedere complexitatea cauzei, Curtea a constatat că au trecut aproximativ doi ani și jumătate din 
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momentul în care L.E. s-a constituit parte civilă în proces și data de 20 iulie 2009, dată la care audierea 

în caz a fost suspendată până la găsirea și arestarea suspecților. 

Curtea a considerat că durata procedurii în cauză a fost excesivă pentru un nivel de jurisdicție și nu s-

a respectat cerința "termenului rezonabil". Curtea a considerat că a existat o încălcare a articolului 6 § 

1. În ceea ce privește existența unui recurs efectiv în vederea reclamării duratei procedurilor, Curtea a 

statuat anterior că, la momentul respectiv, sistemul juridic din Grecia nu a asigurat un recurs eficient 

în sensul articolului 13 al Convenției pentru reclamații cu privire la durata procedurilor. Dată fiind 

absența din dreptul intern a unei căi de atac prin care L.E. și-ar fi putut exercita dreptul de a fi audiată 

într-un termen rezonabil, Curtea a considerat că a existat o încălcare a articolului 13. 

Compensarea echitabilă (Articolul 41) 

Curtea a hotărât că Grecia a trebuit să-i plătească lui L.E. suma de 12.000 de Euro cu titlu de prejudiciu 

moral și 3.000 de Euro pentru costuri și cheltuieli. 

 

2.4. J. si Alții c. Austriei (cererea nr. 58216/12) 
 

    Hotărârea CEDO din data de 17 ianuarie 2017 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a a hotărât, în unanimitate, că nu a existat: 

nicio încălcare a articolului 4 (interzicerea muncii forțate) din Convenția Europeană a Drepturilor 

Omului, și nicio încălcare a articolului 3 (interzicerea tratamentelor inumane sau degradante) din 

Convenția Europeană. 

Cazul în speță se referă la o anchetă a autorităților austriece într-o presupusă situație de trafic de 

persoane. Mai exact, două femei de cetățenie filipineză care au plecat să lucreze ca menajere sau 

în regim au pair în Emiratele Arabe Unite, au afirmat că angajatorii lor le-au luat pașapoartele și 

le-au exploatat. Acestea au susținut că au fost tratate în aceeași manieră și în timpul unei scurte 

șederi în Viena unde angajatorii lor le-au luat și unde au reușit în cele din urmă să scape. În urma 

unei plângeri penale depuse de reclamante împotriva angajatorilor lor din Austria, autoritățile au 

constatat că nu exista jurisdicție privind presupusele infracțiuni comise în străinătate și au decis 

suspendarea anchetei în cazul reclamantelor cu privire la evenimentele din Austria. În plângerea 

înaintată Curții Europene ele au susținut mai ales faptul că ceea ce li s-a întâmplat în Austria nu 

putea fi analizat separat și că autoritățile austriece erau obligate în conformitate cu normele de drept 

internațional să investigheze inclusiv acele evenimente care s-au petrecut în străinătate. 

Curtea a constatat în special faptul că nu exista nicio obligație în temeiul Convenției Europene 

privind investigarea recrutării reclamantelor în Filipine sau presupusa exploatare a acestora în 

Emiratele Arabe Unite deoarece,  în temeiul articolul 4 al Convenției, nu este necesar ca statele să 

asigure o jurisdicție universală cu privire la infracțiunile de trafic de persoane comise în străinătate. 

 Revenind la evenimentele din Austria, Curtea a concluzionat că autoritățile au luat toate măsurile 

care ar fi putut fi luate în mod rezonabil în situația dată. Reclamantele au beneficiat de susținere  

din partea unui ONG finanțat de guvern, au fost intervievate de către ofițerii de poliție special 

instruiți și li s-au acordat permise de ședere și de muncă în scopul legalizării șederii acestora pe 

teritoriul Austriei; în scopul asigurării protecției acestora s-a stabilit interzicerea divulgării datelor 

cu caracter personal. În plus, investigația cu privire la acuzațiile reclamantelor referitoare la șederea 

lor în Viena și evaluarea rezultatelor de către autorități au fost suficiente și rezonabile, având în 

vedere faptele cauzei și probele disponibile. Orice alte măsuri suplimentare în acest caz - cum ar 

confruntarea cu angajatorii reclamantelor - nu ar fi avut nicio posibilă șansă de succes, deoarece 

între Austria și Emiratele Arabe Unite nu exista niciun acord de asistență judiciară reciprocă și, în 

plus, reclamantele s-au adresat organelor de poliție abia după un an de la producerea evenimentelor 

în cauză, respectiv în momentul în care angajatorii lor au plecat pentru mai mult timp din țară. 

    

Prezentarea faptelor 

Reclamanții, dna J., dna G., și dna C. sunt trei femei de cetățenie filipineză născute în 1984, 1982 și 

respectiv 1972, locuiesc în Viena (dna J. și dna G.) și Elveția (dna C.). În perioada 2006-2009 toate 

trei au plecat să lucreze ca menajere sau în regim au pair în Dubai (Emiratele Arabe Unite) pentru 

aceeași familie sau pentru rudele aceleiași familii. Ele susțin că angajatorii lor le-au luat pașapoartele, 
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le-au maltratat și le-au exploatat. Mai exact, acestea au fost forțate să lucreze cu mult peste program și 

fără plata salariilor convenite, au fost abuzate fizic și emoțional și au fost amenințate. 

În iulie 2010 angajatorii reclamantelor le-au luat într-o scurtă călătorie la Viena. La fel ca în Dubai, 

pașapoartele lor au rămas la angajatori, fiind nevoite să lucreze de dimineața foarte devreme până la 

miezul nopții sau chiar mai târziu, având grijă de copii tuturor angajatorilor și îndeplinind numeroase 

treburi casnice. La câteva zile după sosirea lor, două dintre reclamante au fost agresate verbal în 

momentul în care unul dintre copiii angajatorilor s-a rătăcit la grădina zoologică. Deoarece violența 

față de acestea era de natură să degenereze în orice moment și nu mai puteau continua să lucreze în 

aceste condiții, au reușit să scape cu ajutorul unui angajat de la hotelul unde erau cazate care vorbea 

tagalog, limba maternă a primei reclamante. Ulterior reclamantele au primit sprijinul comunității 

filipineze locale din Viena. 

După aproximativ nouă luni, reclamantele au contactat LEFÖ, un ONG local finanțat de către guvern 

și care oferea asistență victimelor traficului de persoane în Austria. Cu sprijinul acestui ONG, în iulie 

2011 au depus o plângere penală împotriva angajatorilor lor. Fiind însoțite de representanți ai ONG-

ului, acestea fost intervievate de către ofițerii de poliție special instruiți în abordarea victimelor 

traficului de persoane și au descris în detaliu ce li s-a întâmplat și modul în care au fost tratate de către 

angajatorii lor. 

Pe baza raportului de la poliție procurorul a inițiat o anchetă în baza Articolul 104a din Codul penal 

care făcea referire la traficul de persoane. Totuși, ancheta a fost întreruptă în noiembrie 2011 deoarece 

procuratura a constatat că în Austria nu exista jurisdicție privind infracțiunile  comise în străinătate de 

către cetățeni nerezidenți. 

Ulterior, autoritățile de urmărire penală au menționat și faptul că plângerile formulate de reclamante 

cu privire la șederea lor în Viena - inclusiv obligația de a avea grijă de copii, de a spala rufe și a găti 

mâncare pentru o perioadă de cel mult trei zile - nu  făceau subiectul unui caz de exploatare în temeiul 

articolului 104a din Codul penal. 

În martie 2012, Curtea Penală Regională Viena a decis suspendarea anchetei, adăugând faptul că nu a 

existat niciun motiv de urmărire penală în cazul în care condamnarea se încheia cel mai probabil cu o 

achitare. De asemenea, în opinia sa nu a existat nicio obligație în temeiul dreptului internațional de a 

desfășura o anchetă cu privire la evenimente care se presupune că au fost comise în străinătate. 

Ulterior, reclamantelor li s-a asigurat reședință specială și au primit un permis de muncă în calitate de 

victime ale traficului de persoane în Austria; de asemenea, li s-a asigurat dreptul de  nedivulgare a 

datelor cu caracter personal de către Registrul Central, astfel încât acestea să nu fie urmărite de nimeni 

la domiciliul în care se află. 

 

Reclamațiile și procedura Curții   

În temeiul articolului 4 (interzicerea muncii forțate) și a articolului 3 (interzicerea tratamentelor 

inumane sau degradante) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, reclamantele au afirmat că 

au fost supuse la muncă forțată și au fost victime ale  traficului de persoane, faptul că autoritățile 

austriece nu au efectuat o anchetă eficientă și completă în baza reclamațiilor acestora. Acestea au 

susținut în special faptul că evenimentele din Austria nu puteau fi analizate separat, ci trebuiau privite 

în contextul aplicării de rele tratamente în formă continuă; prin urmare, conform normelor de drept 

internațional aveau obligația de a investiga inclusiv evenimentele care s-au petrecut în străinătate. 

Cererea a fost depusă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în data de 4 septembrie 2012.. 

  

Decizia Curții 

Curtea a decis să scoată reclamația dnei C. din lista sa de cazuri, deoarece a considerat că aceasta cel 

mai probabil și-a pierdut interesul în urmărirea reclamației ei, dat fiind faptul că nu și-a informat 

reprezentantul cu privire la domiciliul ei curent. De asemenea, Curtea nu a găsit nicio motivare cu 

privire la respectarea drepturilor omului, astfel cum sunt definite în Convenție și în Protocoalele sale, 

care ar impune continuarea examinării cererii sale; celelalte două reclamante au înaintat plângeri 

similare pe care Curtea le-a examinat, conform celor de mai jos. 

Articolul 4 (interzicerea muncii forțate) 

În primul rând, Curtea a constatat cu satisfacție că autoritățile austriece și-au respectat obligația de a 

identifica, proteja și susține reclamantele care erau (potențiale) victime ale traficului de persoane. 

Cadrul legal și administrativ în vigoare cu privire la protecția victimelor sau a potențialelor victime ale 
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traficului de persoane în Austria a fost suficient, iar autoritățile austriece au luat toate măsurile care 

puteau fi luate în mod rezonabil în situația dată. În special, din momentul în care dna J. și dna G. au 

contactat poliția, acestea au fost intervievate de către ofițeri de poliție special instruiți, li s-au acordat 

permise de ședere și de muncă în scopul legalizării șederii lor în Austria și, de asemenea, li s-a asigurat 

interzicerea divulgării datelor cu caracter personal în scopul protejării acestora. Mai mult decât atât, 

pe parcursul desfășurării procedurilor interne reclamantele au fost susținute de către ONG-ul LEFÖ, 

care este finanțat de Guvern. În plus, reclamantele au beneficiat de reprezentare juridică, îndrumare și 

asistență procedurală pentru a facilita integrarea acestora în Austria. 

În al doilea rând, în ceea ce privește evenimentele din străinătate, Curtea a statuat că Austria, în  temeiul 

Convenției Europene, nu a avut nicio obligație de a investiga recrutarea reclamantelor în Filipine sau 

presupusa exploatare a acestora în Emiratele Arabe Unite. Potrivit articolului 4 al Convenției, statele 

nu sunt obligate să asigure o jurisdicție universală cu privire la infracțiunile de trafic de persoane 

comise în străinătate. 

În cele din urmă, în ceea ce privește evenimentele din Austria, Curtea a considerat că ancheta 

desfășurată de către  autoritățile austriece în cazul reclamantelor a fost suficientă. Deoarece evaluarea 

cazului de către autorități - în contextul în care plângerile reclamantelor cu privire la șederea lor la 

Viena nu au făcut subiectul unui caz de exploatare în temeiul articolului 104a din Codul penal - nu a 

fost nerezonabilă, având în vedere faptele cauzei și probele disponibile. 

În ceea ce privește argumentele reclamantelor potrivit cărora evenimentele din Filipine, Emiratele 

Arabe Unite și Austria nu puteau fi analizate separat, Curtea a constatat că, inclusiv dacă ar fi fost 

analizate împreună, nu ar fi existat niciun indiciu că autoritățile austriece nu și-au respectat obligația 

de a investiga. Reclamantele s-au adresat organelor de poliție după aproximativ un an de la producerea 

evenimentelor în cauză, mai exact în momentul în care angajatorii lor au plecat pentru mai mult timp 

din țară. Orice alte măsuri suplimentare în acest caz - cum ar confruntarea cu angajatorii reclamantelor 

- nu ar fi avut nicio posibilă șansă de succes, deoarece între Austria și Emiratele Arabe Unite nu exista 

niciun acord de asistență judiciară reciprocă. Într-adevăr, Guvernul s-a referit la experiențele din trecut 

în situațiile în care simplele cereri de asistență juridică au fost refuzate fără un motiv clar. În plus, 

Curtea a subliniat că, în conformitate cu legislația austriacă, procedurile penale nu se puteau desfășura 

în absența acuzatului și, pe lângă aceasta, procuratura a avut putere de decizie atunci când s-au stabilit 

cazurile care puteau continua și cazurile care au fost suspendate. În concluzie, autoritățile austriece și-

au respectat obligația de a proteja reclamantele în calitate de (potențiale) victime ale traficului de 

persoane. Prin urmare, nu a existat nicio încălcare a articolului 4 al Convenției. 

Articolul 3 (interzicerea tratamentelor inumane sau degradante) 

Din aceleași motive, Curtea a concluzionat că nici prevederile articolului 3 nu au fost încălcate.   
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CAPITOLUL 3 

 
 

DREPTURILE VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE ÎN ETAPA URMĂRII 

PENALE ÎN ROMÂNIA 

 

3.1. Victima traficului de persoane – parte vătămată în cursul urmăririi penale 

Dacă victima traficului de persoane alege să participe în procesul penal în calitate de 

persoană vătămată, drepturile pe care Codul de procedură penală le garantează acesteia în cursul 

urmăririi penale sunt prevăzute în articolul 81, care este și sediul materiei.  

1. Astfel, victima – persoana vătămată are dreptul : 

- de a fi informată cu privire la drepturile sale, această informare realizându-se la primul 

contact pe care procurorul sau organul de cercetare penală îl au cu persoana vătămată; 

- de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica excepţii şi de a 

pune concluzii, drept care garantează persoanei vătămate egalitatea armelor în raport cu inculpatul în 

fața procurorului și a organelor de cerecetare penală; 

- de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale a cauzei, drept care 

recunoaște în mod expres persoanei vătămate posibilitatea de a solicita și obține repararea pagubei 

produse prin infracțiune, nu numai sub aspectul laturii civile a cauzei, ci și sub aspectul laturii penale 

a acesteia; 

- de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea 

sa expresă, cu condiţia de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau 

mesagerie electronică, la care aceste informaţii să îi fie comunicate, drept prin care se urmărește 

crearea premiselor unor proceduri penale transparente, cu privire la stadiul cărora persoana vătămată 

să aibă întotdeauna acces;  

- de a consulta dosarul, în condiţiile legii, drept care garantează persoanei vătămate o apărare 

efectivă în cursul procesului penal; 

- de a fi ascultată, drept care conferă garanția persoanei vătămate că declarația sa va fi luată în 

considerare de către procuror sau organele de cercetare penală, devenind mijloc de probă în cadrul 

procesului penal;  

- de a adresa întrebări inculpatului, martorilor şi experţilor, drept care asigură un echilibru 

între drepturile procesuale ale inculpatului, pe de-o parte, și drepturile procesuale ale persoanei 

vătămate, pe de altă parte; 

- de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau 

nu poate comunica în limba română, precum și de a i se comunica soluția de netrimitere în judecată 

într-o limbă pe care o înțelege, drept care asigură garanția persoanei vătămate că aceasta se face 

înțeleasă în fața procurorului sau organelor de cercetare penală române; 
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- de a fi asistată de avocat sau reprezentată, drept care asigură persoanei vătămate o apărare 

efectivă în fața procurorului sau organelor de cercetare penală;  

- de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege; 

- alte drepturi prevăzute de lege. 

2. Un alt drept de care victima- persoana vătămată se bucură în cursul urmăririi penale, alături 

de cele arătate mai sus, este dreptul acesteia de a fi informată de către procuror, fără întârziere, despre 

punerea în libertate a inculpatului. În acest sens, articolului 111 alineatul 5 din Codul de procedură 

penală prevede că ”persoanei vătămate i se aduce la cunoştinţă cu ocazia primei audieri faptul că, în 

cazul în care inculpatul va fi privat de libertate, respectiv condamnat la o pedeapsă privativă de 

libertate, aceasta poate să fie informată cu privire la punerea acestuia în libertate în orice mod”. 

Aceast drept de informare a persoanei vătămate despre punerea în liberatate a autotului 

infracțiunii permite victimei să își ia măsuri de precauție atunci când apreciază că acestea sunt 

necesare, în felul acesta fiind facilitată prevenirea revictimizării deoarece victima traficului de 

persoane nu mai este luată prin surprindere de punerea în libertate a inculpatului. 

3. În continuare, articolul 111 alineatul 4 din Codul de procedură penală prevede dreptul 

victimei - persoanei vătămate de a solicita procurorului ca audierea sa să se înregistrează prin 

mijloace tehnice audio sau audiovideo, atunci când înregistrarea este posibilă. În situația minorilor 

acest lucru este obligatoriu, astfel cum prevede articolul 111 alineatul 8 din Codul de procedură penală. 

Pentru audierea victimele minore care nu au împlinit vârsta de 14 ani sunt prevăzute măsuri 

speciale de natură să garanteze protecția și ocrotirea acestora în cursul audierilor. Astfel, articolul 111 

alineatul 6, 7 și aricolul 124 din Codul de procedură penală, precum și articolul 24 alineatul 3 din 

Legea nr. 678/2001 preved că ascultarea minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani se face în 

prezența a cel puțin unuia dintre părinți sau a altui reprezentant legal, fiind totodată obligatorie și 

citarea unui psiholog, respectiv a unui reprezentant al direcției generale de asistență socială și protecția 

copilului. 

În completarea acestor dispoziții interne, reglementările adoptate la nivelul Uniunii Europene 

prevăd măsuri de protecție specială pentru victimele – minori. Astfel, articolul 15 alineatul 3 din 

Directiva 2011/36/UE privind prevenirea, combaterea și protecția victimelor traficului de persoane, 

prevede că, ”fără a aduce atingere dreptului la apărare, statele membre iau măsurile necesare pentru a 

se asigura că, în cadrul cercetărilor și procedurilor penale (…):  

- audierile copilului victimă au loc fără întârzieri nejustificate, după ce autoritățile competente 

au fost sesizate cu privire la faptele respective; 

- audierile copilului victimă se desfășoară, atunci când este necesar, în incinte concepute sau 

adaptate în acest scop; 

- audierile copilului victimă sunt efectuate, atunci când este necesar, de către și cu ajutorul unor 

specialiști care au beneficiat de o formare profesională în acest scop; 

- în măsura posibilului și dacă este cazul, toate audierile copilului victimă sunt efectuate de 

aceleași persoane; 

- numărul audierilor este cât mai redus posibil, iar audierile au loc numai atunci când sunt strict 

necesare pentru derularea cercetărilor și procedurilor penale ; 

- copilul victimă poate fi însoțit de un reprezentant sau, după caz, de un adult desemnat de 

copil, cu excepția cazului în care s-a adoptat o decizie contrară motivată cu privire la persoana 

respectivă”. 

În continuare, același articol mai prevede că, ”statele membre iau măsurile necesare pentru a 

se asigura că, în cursul cercetărilor penale (…), toate audierile unui copil victimă sau, după caz, ale 

copilului care este martor pot fi filmate și că astfel de audieri filmate pot fi acceptate ca probă în 

procesele penale, în conformitate cu dreptul intern al acestora (alineatul 4), precum și (…) să se poată 

dispune ca audierea să aibă loc fără prezența publicului sau copilul victimă să fie audiat în instanță fără 

a fi prezent, în special prin folosirea tehnologiilor de comunicații adecvate (alineatul 5). 

4. Un loc special în cadrul drepturilor de care se bucură victimele traficului de persoane este 

dreptul acestora de a fi asistate de avocat.  

Revenim asupra acestui drept deoarece victima traficului de persoane, spre deosebire de 

celelalte victime ale criminalității, beneficiază de dispoziții legale suplimentare, care conferă acestora 

un drept la apărarea mult mai complet decât cel recunoscut altor categorii de victime ale criminalității, 

și anume asistență juridică gratuită și obligatorie. Cu alte cuvinte, victimele traficului de persoane au 
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un statut privilegiat în raport cu celelalte tipuri de victime ale criminalității, alături de victimele – 

minori și cele aflate în situații speciale, fiind singurele categorii de victime pentru care asistența 

juridică este obligatorie și gratuită prin efectul legii. 

În acest sens, articolului 93 alineatul 4 din Codul de procedură penală prevede că, ”asistența 

juridică este obligatorie când persoana vătămată sau partea civilă este o persoană lipsită de capacitate 

de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă”.  

Aceste dispoziții procedurale se completează cu dispozițiile speciale din Legea nr. 678/2001 

privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, care prevăd că ”victimele infracțiunilor de 

trafic de persoane li se asigură asistență juridică obligatorie pentru a putea să își exercite drepturile în 

cadrul procedurilor penale prevăzute de lege, în toate fazele procesului penal, și să își susțină cererile 

și pretențiile civile față de persoanele care au săvârșit infracțiunile prevăzute de prezenta lege, în care 

ele sunt implicate” (articolul 43 coroborat cu articolul 44 din Legea nr. 678/2001). 

Prin aceste din urmă dispoziții speciale se acordă o protecție mai largă victimelor traficului de 

persoane decât altor categorii de victime ale infracțiunii, în sensul că acestea beneficiază de asistență 

juridică obligatorie nu numai când sunt lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu 

restrânsă, astfel cum prevede articolul 93 alineatul 4 din Codul de procedură penală, ci și atunci când 

acestea sunt majore, articolul 44 din Legea nr. 678/2001 prevăzând în mod expres acest lucru. 

 Deci, în cursul urmăririi penale atât persoana vătămată minoră cât și persoana vătămată majoră 

beneficiază de asistență juridică obligatorie.  

Mai mult decât atât, în situația în care victima traficului de persoane nu dorește să participe în 

procesul penal ca persoană vătămată, și deci nici ca parte civilă, iar procurorul, conform articolului 81 

alineatul 2 din Codul de procedură penală, apreciază necesară audierea sa ca martor, victima nu-și 

pierde dreptul de a fi asistată în mod obligatoriu de către un avocat. 

Astfel, chiar dacă în procesul penal aceasta are doar calitatea de martor, ea rămâne în continuare 

victimă a traficului de persoane care, conform articolul 43 coroborat cu articolul 44 din Legea nr. 

678/2001, beneficiază de asistența juridică obligatorie, textele de lege mai sus arătate nefăcând nici o 

distincție între victimele – persoane vătămate, victimele - părți civile sau victimele – martori.  

În susținerea acestui punct de vedere vin și dispozițiile legale adoptate la nivelul Uniunii 

Europene, articolul 12 alineatul 2 din Directiva 2011/36/UE privind prevenirea, combaterea și 

protecția victimelor traficului de persoane, folosind același termen, respectiv ”vicimă a traficului de 

persoane”. 

Astfel, conform acestui articol: ”statele membre se asigură că victimele traficului de persoane 

au acces imediat la consiliere juridică și, în funcție de rolul victimei în sistemul judiciar relevant, la 

reprezentare juridică, inclusiv în vederea solicitării de despăgubiri. Consilierea juridică și 

reprezentarea juridică sunt gratuite în cazul în care victima nu dispune de suficiente resurse 

financiare”. 

Care ar fi acel drept concret al victimei – martor care necesită o astfel de protecție specială, 

respectiv desemnarea obligatorie a unui avocat în cursul urmăririi penale? Spre exemplu, dreptul 

martorului de a nu se acuza, prevăzut de articolul 118 din Codul de procedură penală. 

5. În ceea ce privește dreptul victimei - persoane vătămate de a se consulta cu avocatul său, 

articolul 111 alineatul 3 din Codul de procedură penală care se completează cu articolul 109 alineatul 

2 din același act normativ, prevede că persoana vătămate, atât înainte de a fi audiată de către procuror, 

cât și în cursul audierii, se poate consulta cu avocatul său, fie că acesta este ales sau desemnat din 

oficiu, iar procurorul, când consideră necesar, poate permite acestuia să utilizeze însemnări și notițe 

proprii. 

6. Un alt drept al victimei - persoanei vătămate care se exercită prin intermediul avocatului său, 

fie că acesta este ales sau desemnat din oficiu, este reglementat de articolul 93 alineatul 1 din Codul 

de procedură penală care prevede că, ”în cursul urmăririi penale, avocatul persoanei vătămate, al părţii 

civile sau al părţii responsabile civilmente are dreptul să fie încunoştinţat (…) să asiste la efectuarea 

oricărui act de urmărire penală în condiţiile articolului 92, să consulte actele dosarului, să formuleze 

cereri și să depună memorii”.  

7. În continuare, articolul 93 alineatul 2 care se completează cu prevederile articolului 92 

alineatul 8 din Codul de procedură penală, prevede că ”avocatul persoanei vătămate, al părţii civile 

sau al părţii responsabile civilmente are dreptul să beneficieze de timpul și înlesnirea necesară pentru 

pregătirea și realizarea unei apărări efective”. 
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8. Un alt drept recunoscut victimei – persoană vătămată în cursul urmăririi penale este dreptul 

acesteia la protecția vieții private și securitate.  

În acest sens, articolul 113 din Codul de procedură penală prevede că, ”atunci când sunt 

îndeplinite condiţiile prevăzute de lege referitoare la statutul de martor ameninţat sau vulnerabil ori 

pentru protecţia vieţii private sau a demnităţii, organul de urmărire penală poate dispune faţă de 

persoana vătămată ori faţă de partea civilă măsurile de protecţie prevăzute la art. 124-130 (…)”. 

Prin reglementarea acestui drept, victimei –persoană vătămată i se recunoaște în mod explicit 

dreptul la siguranță personală, oferirea de protecție împotriva intimidării sau împotriva revictimizării 

fiind necesară în acele situații în care persoana vătămată, prin declarațiile sale, se expune anumitori 

riscuri cum ar fi, spre exemplu, exercitarea de presiuni de către inculpat în scopul intimidării sau 

amenințării victimei pentru ca urmărirea penale să fie îngreunată. 

În acest sens, articolul 125 din Codul de procedură penală prevede că, ”în cazul în care există 

o suspiciune rezonabilă că viaţa, integritatea corporală, libertatea, bunurile sau activitatea profesională 

a martorului ori a unui membru de familie al acestuia ar putea fi puse în pericol ca urmare a datelor pe 

care le furnizează organelor judiciare sau a declaraţiilor sale, organul judiciar competent acordă 

acestuia statutul de martor ameninţat şi dispune una ori mai multe dintre măsurile de protecţie 

prevăzute la art. 126 sau 127, după caz”. 

În același timp, articolul 130 din Codul de procedură penală prevede că ”procurorul (…) poate 

decide acordarea statutului de martor vulnerabil următoarelor categorii de persoane: martorului care a 

suferit o traumă ca urmare a săvârțirii infracțiunii ori ca urmare a comportamentului ulterior al 

suspectului sau inculpatului și martorului minor”. 

Totodată, prin dispozițiile legii speciale, respectiv articolul 26 alineatul 2 și 3 din Legea nr. 

678/2001, se prevede că, ”victimele traficului de persoane, în condițiile în care furnizează organelor 

de urmărire penală sau instanței de judecată date și informații cu caracter determinant pentru 

identificarea și tragerea la răspundere penală a autorilor, pot fi incluse în Programul de protecție a 

martorilor, potrivit legii. Viața privată și identitatea victimelor traficului de persoane sunt ocrotite 

potrivit prezentei legi”.  

În mod concret, protecția vieții private și securitatea victimei traficului de persoane se 

realizează prin luarea de către procuror a unor măsurile de protecție față de victima - persoană 

vătămată, care sunt prevăzute de articolului 126 alineatul 1 din Codul de procedură penală. 

Aceste măsuri de protecție pot fi:  

- supravegherea şi paza locuinţei acesteia sau asigurarea unei locuinţe temporare; 

- însoţirea şi asigurarea protecţiei acesteia sau a membrilor săi de familie în cursul deplasărilor; 

- protecţia datelor de identitate, prin acordarea unui pseudonim cu care aceasta va semna 

declaraţia sa; 

- audierea acesteia fără ca să fie prezentă, prin intermediul mijloacelor audiovideo de 

transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente. 

În cursul urmăririi penale, procurorul va dispune aplicarea uneia sau mai multor măsuri de 

protecţie dintre cele enumerate mai sus, fie din oficiu, fie la cererea victimei – persoane vătămate, a 

uneia dintre părţi sau a unui subiect procesual principal, astfel cum prevede articolul 126 alineatul 2 

din Codul de procedură penală. 

Dacă procurorul decide aplicarea ultimelor două măsuri de protecţie, respectiv protecţia datelor 

de identitate, prin acordarea unui pseudonim cu care persoana vătămată să semneze declaraţia sa şi 

audierea persoanei vătămate fără ca acesta să fie prezent, prin intermediul mijloacelor audiovideo de 

transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate, în aceste două situații, declaraţia persoanei vătămate 

nu va cuprinde adresa reală sau datele sale de identitate, acestea fiind consemnate într-un registru 

special la care vor avea acces doar procurorul, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră 

preliminară sau instanţa, în condiţii de confidenţialitate (alineatul 3 al articolului 126 din Codul de 

procedură penală). 

9. Nu în ultimul rând, în cursul urmăririi penale, victimei – persoane vătămate îi este recunoscut 

și dreptul la prevenirea revictimizării. 

Acest drept nu este reglementat în mod explicit nici de Codul de procedură penală și nici de 

Legea nr. 678/2001.  

În schimb, la nivelul Uniunii Europene, dreptul persoanei vătămate la prevenirea 

revictimăzării, cunoscut și sub denumirea de prevenirea victimizării secundare sau repetate, este 
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reglement în mod explicit prin două acte normative, și anume: Directiva 2011/36/UE privind 

prevenirea, combaterea și protecția victimelor traficului de persoane și Directiva 2012/29/UE de 

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

În acest sens, articolul 12 punctul 4 din Directiva 2011/36/UE prevede că ”fără a se aduce 

atingere dreptului la apărare și în conformitate cu o evaluare individuală realizată de către autoritățile 

competente a situației personale a victimei, statele membre se asigură că victimele traficului de 

persoane beneficiază de un tratament specific, menit să prevină victimizarea secundară prin evitarea, 

în măsura posibilului și în conformitate cu criteriile definite în dreptul intern și cu normele privind 

marja de apreciere a instanței, practica sau orientarea instanțelor penale, a următoarelor: 

- repetarea inutilă a interogatoriilor pe parcursul cercetării, al urmăririi penale și al procesului; 

- contactul vizual între victime și acuzați, inclusiv pe parcursul depunerii mărturiei, ca de 

exemplu în timpul audierilor și al confruntărilor, prin mijloace adecvate, inclusiv prin utilizarea unor 

tehnologii adecvate de comunicații; 

- depunerea mărturiei în ședință publică; 

- adresarea de întrebări inutile privind viața privată”. 

Cel de-al doilea act normativ adoptat la nivelul Uniunii Europene, respectiv Directiva 

2012/29/UE, prevede în articolul 18 următoarele: ”fără a aduce atingere dreptului la apărare, statele 

membre garantează adoptarea unor măsuri de protecție a siguranței victimelor și a membrilor familiilor 

acestora împotriva victimizării secundare și repetate și a intimidării și răzbunării, inclusiv împotriva 

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

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

în temeiul dreptului intern pentru protecția fizică a victimelor și a membrilor familiilor acestora”.   

În continuare, articolul 19 din aceeași Directivă prevede că, ”statele membre stabilesc condițiile 

necesare pentru a se permite evitarea contactului dintre victime și, după caz, membrii familiei acestora 

și autorul infracțiunii în incinta în care se desfășoară procedurile penale, în afară de cazul în care acest 

lucru este impus de procedurile penale. Statele membre se asigură că noile clădiri ale instanțelor 

judecătorești beneficiază de săli de așteptare separate pentru victime”. 

Toate aceste drepturi recunoscute victimelor traficului de persoane, atunci când acestea 

participă ca persoană vătămată în cursul urmăririi penale, au schimbat în mod radical statutul acestora 

în cadrul procesului penal, sporind rolul lor în desfășurarea propriu-zisă a procedurilor judiciare 

penale. Victimelor li s-a redat în felul acesta rolul în propriul proces penal, prin acordarea 

instrumentelor procesuale penale cu ajutorul cărora să își poată apăra poziția în fața inculpatului. 

 

   3.2. Victima traficului de persoane – parte civilă în cursul urmăririi penale 

În mod firesc, victima - persoană vătămată prin săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane are 

dreptul de a se implica activ nu numai în rezolvarea laturii penale a cauzei, ci și în rezolvarea laturii 

civile.  

Astfel, victima - persoana vătămată se poate constitui parte civilă în procesul penal și poate 

exercita acțiunea civilă în acest cadru procesual. 

Dacă victima - persoana vătămată înțelege să își exercite acest drept, articolul 84 alineatul 1 

din Codul de procedură penală prevede că, ”persoana vătămată care exercită acțiunea civilă în cadrul 

procesului penal este parte în procesul penal și se numește parte civilă”. 

În continuare, articolul 85 alin.2 din Codul de procedură penală prevede că, ”calitatea de parte 

civilă a persoanei care a suferit o vătămare prin infracțiune nu înlătură dreptul acestei persoane de a 

participa în calitate de persoană vătămată în aceeași cauză”. 

Din analiza acestor două texte legale rezultă faptul că, victima infracțiunii de trafic de persoane 

are dreptul de a alege calitatea în care înțelege să participe în cadrul procesului penal, și anume, fie 

aceea de persoană vătămată, fie acea de parte civilă. 

1. Dreptul persoanei vătămate de a se constitui parte civilă în procesul penal se detașează în 

mod evident ca fiind cel mai important drept al victimei traficului de persoane în procesul penal 

deoarece prin exercitarea acestuia victima obține reparația prejudiciilor materiale, fizice și morale 

suferite ca urmare a săvârșirii infracțiunii.  

În jurul acestui drept, putem susține, pe bună dreptate, că sunt organizate toate celelalte drepturi 

ale victimei traficului de persoane.   
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Fiind un drept de o importanța deosebită pentru victimele traficului de persoane, articolul 20 

alineatul 1 din Codul de procedură penală prevede, în mod obligatoriu, ca procurorul sau organul de 

cercetare penală să aducă la cunoștința victimei – persoană vătămate acest drept.  

Posibilitatea soluționării laturii civile în cadrul procesului penal este o înlesnire acordată de 

către legiuitor victimei - persoane vătămate în scopul de a evita parcurgerea de către aceasta a două 

procese, unul în fața instanței penale și unul în fața instanței civile. Totodată, se urmărește ca victima 

- persoană vătămată să își poată recupera mai rapid prejudiciul suferit, având în vedere că potrivit 

principiului ”penalul ține în loc civilul” aceasta nu s-ar putea adresa instanței civile decât după 

soluționarea acțiunii penale. 

2. Legiuitorul a stabilit un termen limită până la care victima infracțiunii de trafic de persoane 

își poate exercita acest drept, și anume începere cercetării judecătorești. În acest sens, articolul 20 

alineatul 1din Codul de procedură penală prevede că, ”constituirea ca parte civilă se poate face până 

la începerea cercetării judecătorești”. 

După acest moment procesual victima traficului de persoane pierde dreptul de a se constitui 

parte civilă în procesul penal, însă nu pierde și dreptul pentru repararea prejudiciului cauzat prin 

infracțiune, în acest sens articolul 27 alineatul 1 din Codul de procedură penală prevăzând în mod 

expres faptul că ”dacă nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, persoana vătămată sau succesorii 

acesteia pot introduce la instanța civilă acțiune pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune”. 

Stabilirea unui moment limită până la care victima infracțiunii de trafic de persoane se poate 

constitui parte civilă în procesul penal are ca scop, în primul rând, respectarea dreptului inculpatului 

de a-și putea organiza în timp util apărarea, în raport cu pretențiile civile pe care victima traficului de 

persoane le invocă față de acesta. 

În al doilea rând, stabilirea unui moment limită până la care victima infracțiunii de trafic de 

persoane se poate constitui parte civilă în procesul penal are ca scop buna desfășurare a procesului 

penal, deoarece soluționarea laturii civile a cauzei presupune, ca și în cazul soluționării laturii penale, 

necesitatea administrării de probe pentru ca instanța de judecată să poată pronunța o soluție. 

3. În situația în care victima traficului de persoane este un minor sau se află într-o situație 

specială, fiind lipsită de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, articolul 19 

alineatul 3 din Codul de procedură penală prevede că, ”acținuea civilă se exercită în numele acesteia 

de către reprezentantul legal sau, după caz, de către procuror, în condițiile articolului 20 alineatul 1 și 

2”. Legiuitorul oferă astfel o protecție specială anumitor categorii de persoane, în considerarea 

statutului lor vulnerabil.  

Cu toate acestea este de menționat faptul că această protecție specială de care se bucură 

categoria de victime arătată mai sus este cu mult mai restrânsă decât protecția specială de care se 

bucurau aceleași victime în situația vechilor dispoziții procesual penale.  

Astfel, dacă articolul 17 din Vechiul Cod de procedură penală prevedea că instanța de judecată 

era obligată să se pronunțe din oficiu asupra reparării prejudiciului, inclusiv asupra celui moral, actuala 

reglementare procesual penală nu mai prevede o astfel de obligație în sarcina instanței de judecată. Cu 

alte cuvinte, instanța de judecată se va pronunța asupra laturii civile a cauzei numai dacă există 

constituire de parte civilă realizată în condițiile expres prevăzute de lege. 

Dacă constituirea de parte civilă nu s-a realizat până la momentul maxim (începerea cercetării 

judecătorești) și de către persoanele indicate de lege (procuror sau reprezentantul legal al 

minorului/persoană aflată într-o situație specială), instanța de judecată nu poate soluționa acțiunea 

civilă în cadrul procesului penal.  

În această situație, victimele traficului de persoane, minore sau aflate în situații speciale, nu își 

pierd dreptul la repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune ci, așa cum s-a arătat mai sus, acest drept 

poate fi valorificat separat, pe calea unei acțiuni civile. 

4. În vederea unui garantări depline a dreptului victimei la repararea prejudiciului cauzat prin 

infracțiune, legiuitorul a prevăzut posibilitatea ca aceasta să aleagă modul în care înțelege/dorește să 

își exercite acest drept, fie în cadrul procesului penal, fie separt în cadrul unui proces civil.  

În acest sens articolul 27 alineatul 1 din Codul de procedură penală prevede că ”dacă nu s-a 

constituit parte civilă în procesul penal, persoana vătămată sau succesorii acesteia pot introduce la 

instanța civilă acțiune pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune”. Legiuitorul recunoaște 

astfel, dreptul victimei traficului de persoane de a alege instanța în fața căreia să i se recunoască 

prejudiciile suferite și să i se acorde reparațiile materiale și morale cuvenite. 
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Dacă victima traficlui de persoane alege să își exercite acest drept în cadrul unei acțiuni civile, 

aceasta se va realiza sub reverva faptului că judecata în fața instanței civile se suspendă până la 

rezolvarea definitivă a cauzei penale. În acest sens, articolul 27 alineatul 7 din Codul de procedură 

penală prevede că ”judecata în fața instanței civile se suspendă după punerea în mișcare a acțiunii 

penale și până la rezolvarea în primă instanță a cauzei penale, dar nu mai mult de un an”. 

Având în vedere importanța deosebită a acestui drept pentru victimele traficului de persoane și 

totodată consecințele juridice pe care le poate produce o eventuală neexercitare a sa în termenul stabilit 

de lege sau de către persoanele indicate expres, legiuitorul a prevăzut ca în cursul urmăririi penale, la 

prima audiere a persoanei vătămate, procurorul să îi aducă la cunoștință dreptul acesteia de a se 

constitui ca parte civilă în procesul penal.   

5. Un alt drept al victimei – părți civile în cursul urmăririi penale este regelementat de articolul 

81 alineatul 2 din Codul de procedură penală care prevede că, ”calitatea de parte civilă a persoanei 

care a suferit o vătămare prin infracţiune nu înlătură dreptul acestei persoane de a participa în calitate 

de persoană vătămată în aceeaşi cauză”. Cu alte cuvinte, victima traficului de persoane are dreptul de 

a participa în cursul urmăririi penale într-o dublă calitatea procesuală, respectiv de parte civilă și 

persoană vătămată.  

6. La nivelul Uniunii Europene dreptul victimei traficului de persoane de a beneficia de 

repararea prejudiciul produs prin infracțiune este reglementat de art. 17 din Directiva 2011/36/UE, care 

prevede că, ”statele membre se asigură că victimele traficului de persoane au acces la mecanismele 

existente de despăgubire a victimelor infracțiunilor violente săvârșite cu intenție”, precum și de 

articolul 16 din Directiva 2012/29/UE, care prevede că, ” statele membre se asigură că, în cursul 

procedurilor penale, victimele au dreptul de a obține o decizie privind despăgubirile din partea 

autorului infracțiunii, într-un termen rezonabil, cu excepția cazului în care în dreptul intern se prevede 

că o astfel de decizie se adoptă în cadrul altor proceduri judiciare. Statele membre promovează 

măsurile necesare pentru a-i încuraja pe autorii infracțiunilor să despăgubească în mod corespunzător 

victimele”.  

7. Cu privire la alte drepturi pe care legea le recunoaște părții civile – victimă a traficului de 

persoane în cursul urmăririi penale, articoului 85 alineatul 1 din Codul de procedură penală prevede 

expres faptul că ”în cursul procesului penal, partea civilă are drepturile prevăzute la articolul 81”, adică 

toate drepturile procesuale pe care legea le recunoaște persoanei vătămate– victimă a traficului de 

persoane în cursul urmăririi penale.  

Întrucât aceste drepturi au fost analizate detaliat în prezentul studiu la punctul I, această analiză 

nu va mai fi reluate, impunându-se a se sublinia doar faptul că, în cursul urmăririi penale partea civilă 

– victimă a traficului de persoane se va bucura și va exercita toate aceste drepturi în aceleași limite 

și în același conținut, astfel cum a fost arătat pentru persoana vătămată – victimă a traficului de 

persoane. 

 

  3.3. Victima traficului de persoane – martor în cursul urmăririi penale 

 

Așa cum s-a arătat mai sus, persoana vătămată – victimă a traficului de persoane are dreptul să 

nu participe în procesul penal ca persoană vătămată. În această situație procurorul, dacă apreciază 

necesar, poate dispune audierea sa ca martor în cursul urmăririi penale, astfel cum prevede articolului 

81 alineatul 2 din Codul de procedură penală. 

În această calitate, victima traficului de persoane - martor în cursul urmăririi penală, alături de 

drepturile la care s-a făcut referire pe parcursul studiului atunci când s-a analizat calitatea de persoană 

vătămată și aceea de parte civilă, se bucură și de următoarele drepturi, specifice martorilor, astfel cum 

sunt prevăzute de Codul de procedură penală: 

1. dreptul de a fi supusă măsurilor de protecţie (articolul 120 alineatul 2 litera a); 

2. dreptul de a beneficia de restituirea cheltuielilor prilejuite de chemarea în faţa organelor 

judiciare, atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege (articolul 120 alineatul 2 litera a);  

3. dreptul de a nu se acuza (articolul 118). 

 

1. Dreptul victimei traficului de persoane – martor în cursul urmăririi penale de a fi supusă 

măsurilor de protecţie 
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În situația în care victima traficului de persoane, martor în cursul urmăririi penale, este un 

martor amenințat, în sensul articolului 125 din Codulde procedură penală, măsurile de protecție care 

pot fi dispuse de către procuror în cursul urmpăririi penale față de aceasta, sunt:  

- supravegherea şi paza locuinţei martorului sau asigurarea unei locuinţe temporare; 

- însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul 

deplasărilor; 

- protecţia datelor de identitate, prin acordarea unui pseudonim cu care martorul va semna 

declaraţia sa;  

- audierea martorului martorului fără ca acesta să fie prezent, prin intermediul mijloacelor 

audiovideo de transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt 

suficiente (articolul 126 alineatul 1). 

Procurorul, în cursul urmăririi penale, va dispune aplicarea uneia sau a mai multor măsuri de 

protecţie față de martorul amenințat, fie din oficiu, fie la cererea martorului, a uneia dintre părţi sau a 

unui subiect procesual principal (articolul 126 alineatul 2). 

În cazul aplicării ultimelor două măsuri de protecţie, declaraţia martorului amenințat nu va 

cuprinde adresa reală sau datele sale de identitate, acestea fiind consemnate într-un registru special la 

care vor avea acces doar procurorul, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră 

preliminară sau instanţa, în condiţii de confidenţialitate (articolul 126 alineatul 3). 

Măsurile de protecție dispuse de către procuror vor fi menținute pe tot parcursul urmăririi 

penale dacă starea de pericol nu a încetat (articolul 126 alineatul 6). 

Dacă victima traficului de persoane, martor în cursul urmăririi penale, este un martor protejat 

în sensul articolului 129 din Codul de procedură penală, există o singură măsură de protecție care 

poate fi dispuse de către procuror în cursul urmpăririi penale. Și anume, audierea martorului protejat 

prin intermediul mijloacelor audiovideo, fără ca acesta să fie prezent fizic în locul unde se află 

procurorul. Subiecţii procesuali principali, părţile şi avocaţii acestora pot adresa întrebări martorului 

audiat, însă procurorul poate respinge întrebările care ar putea conduce la identificarea martorului 

(articolul 129 alineatul 1 și 3). 

Și în fine, în situația în care victima traficului de persoane, martor în cursul urmăririi penale, 

este un martor vulnerabil în sensul articolului 130 din Codul de procedură penală, măsurile de 

protecție care pot fi dispuse de către procuror în cursul urmpăririi penale sunt: 

- însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul 

deplasărilor; 

- audierea martorului fără ca acesta să fie prezent, prin intermediul mijloacelor audiovideo de 

transmitere. Distorsionarea vocii şi a imaginii nu este obligatorie, așa cum este în cazul martorului 

amenințat, ci se va aprecia de către procuror. Această din urmă măsură de protecție se va dispune de 

către procuror numai dacă celelalte măsuri nu sunt suficiente. 

Se observă faptul că, atunci când tratează problema măsurilor de protecție acordate martorilor, 

codul de procedură penală folosește trei noțiuni, respectiv: martorul amenințat, martorul protejat și 

martorul vulnerabil. Dintre aceste trei noțiuni doar două sunt definite de cod, respectiv martorul 

amenințat și martorul vulnerabil. 

Astfel, în ceea ce privește martorul amenințat, articolul 125 din cod prevede că, ”în cazul în 

care există o suspiciune rezonabilă că viaţa, integritatea corporală, libertatea, bunurile sau activitatea 

profesională a martorului ori a unui membru de familie al acestuia ar putea fi puse în pericol ca urmare 

a datelor pe care le furnizează organelor judiciare sau a declaraţiilor sale, organul judiciar competent 

acordă acestuia statutul de martor ameninţat (…)”. 

În ceea ce privește martorul vulnerabil, articolul 130 din cod prevede că, ”procurorul (…)poate 

decide acordarea statutului de martor vulnerabil următoarelor categorii de persoane: martorului care a 

suferit o traumă ca urmare a săvârşirii infracţiunii ori ca urmare a comportamentului ulterior al 

suspectului sau inculpatului și martorului minor”. 

Din interpretarea celor două definiți mai sus citate și în lipsa unei definirii a noțiunii de martor 

protejat, putem susține că va intra în categorii martorului protejat toți aici martori care nu sunt nici 

martori amenințați, nici martori vulnerabili, dar pentru a cărei protecție este necesară audierea sa 

prin intermediul mijloacelor audiovideo, adică fără să fie prezent fizic în locul unde se află procurorul, 

subiecţii procesuali principali, părţile şi avocaţii acestora. 



Page 24 
 

Măsurile de protecție de care poate beneficia martorul în cursul urmăririi penale sunt diferite 

în cadrul celor trei categorii de martori (amenințat, protejat și vulnerabil), cel amenințat beneficiind de 

cele mai multe, iar cel protejat de cele mai puține. Diferența de conținut a măsurilor de protecție pentru 

cele trei categorii de martori se datorează existenței unei diferențe la nivelul riscurilor care planează 

asupra acestora.  

 

2. Dreptul victimei traficului de persoane – martor în cursul urmăririi penale de a beneficia 

de restituirea cheltuielilor prilejuite de chemarea sa în faţa procurorului 

Victima traficului de persoane, martor în cursul urmăririi penală are dreptul de a beneficia de 

restituirea cheltuielilor prilejuite de chemarea sa în faţa procurorului. Exercitarea efectivă a acestui 

drept se realizează printr-o cerere pe care victima traficului de persoane, martor în cursul urmăririi 

penală, o adresează procurorului, în care va arăta care sunt cheltuielile efectuate și cuantumul acestora.   

Articolul 273 din Codul de procedură penală prevede care sunt acele tipuri de cheltuieli pe care 

martorii le pot solicita. Astfel, conform acestui articol, ”martorii au dreptul la restituirea cheltuielilor 

de transport, întreţinere, locuință și a altor cheltuieli necesare, prilejuite de chemarea lor. Martorii (…) 

salariați au dreptul la venitul de la locul de muncă, pe durata lipsei de la serviciu pricinuite de chemarea 

la organul de urmărire penală (…). Martorul care nu este salariat, dar are venit din muncă, este 

îndreptăţit să primească o compensare (…)”. 

În același sens sunt și dispozițiile legale adoptate la nivelul Uniunii Europene, articolul 14 din 

Directiva 2012/29/UE prevăzând că, ”statele membre oferă victimelor care participă în procedurile 

penale posibilitatea de a li se rambursa cheltuielile suportate ca urmare a participării lor active la aceste 

proceduri, în funcție de rolul care le revine în sistemul judiciar penal relevant. Condițiile sau normele 

procedurale în conformitate cu care victimelor li se pot rambursa cheltuielile se stabilesc în dreptul 

intern”. 

 

3. Dreptul victimei traficului de persoane – martor în cursul urmăririi penale, de a nu se acuza  

Victima traficului de persoane, martor în cursul urmăririi penale, are dreptul de a nu se acuza.  

Astfel, conform articolul 118 din Codul de procedură penală, ”declaraţia de martor dată de o persoană 

care, în aceeaşi cauză, anterior declaraţiei a avut sau, ulterior, a dobândit calitatea de suspect ori 

inculpat nu poate fi folosită împotriva sa. Organele judiciare au obligaţia să menţioneze, cu ocazia 

consemnării declaraţiei, calitatea procesuală anterioară ”. 

Dispoziții speciale privind acest drept sunt prevăzute și în Directiva 2011/36/UE privind 

prevenirea, combaterea și protecția victimelor traficului de persoane, articolul 8 prevăzând că, 

”statelele membre, în conformitate cu principiile de bază ale sistemelor lor de drept, iau măsurile 

necesare pentru a se asigura că autoritățile lor competente au dreptul de a nu urmări penal sau de a nu 

impune sancțiuni victimelor traficului de persoane pentru implicarea lor în activități infracționale pe 

care au fost obligate să le săvârșească (…)”. 

 

3.4. Studii de Caz 

Studiu de Caz 1 

Situația de fapt: 

Prin rechizitoriul nr. X/D/P/2016 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală s-

a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatul V.V. I., reținându-se în sarcina 

acestuia faptul că, împreună cu inculpații N.M.A., O.M.M., T.G., G.M. și P.M.G., au constituit un grup 

infracțional organizat la care au aderat inculpații Z. P., C.Ș., S.C., C.A.M., R.M. și S.V.M. și pe care 

l-au sprijinit material și moral inculpații I.M., C.V., G.A., S.I.A. și B.F.I. zis ”B.”, în vederea comiterii 

infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori. 

Astfel: 
1. La începutul lunii aprilie 2016, V.V.I. împreună cu inculpații R.M. zis ”P”, S.V.M. și 

N.M.A. au recrutat-o în scopul exploatării sexuale pe persoana vătămată C.I.A. în vârstă de 13 ani, 

profitând de vădita stare de vulnerabilitate a acesteia, după care au transportat-o din mun. B. în mun. 

C.N., unde timp de aproximativ 3 zile, la începutul lunii aprilie 2016, sus-numiții au adăpostit-o, în 
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același scop, într-un apartament situat la adresa X, din mun. C.N., închiriat de inculpata N.M.A., 

context în care inculpații V.V.I. și N.M.A. i-au oferit substanțe psihoactive și împreună cu inculpații 

S.V.M. și R.M. zis ”P.” au supravegheat-o permanent, iar inculpatul S.V.M. a exercitat asupra 

persoanei vătămate acte de violență fizică.  

2. La data de 01.04.2016 V.V.I. a primit-o de la inculpații G.M. zis ”P.” și P.M.G. zis ”B.”, 

pe partea civilă G.C.M., în vârstă de 20 ani, și profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acesteia, 

a transportat-o inițial din mun. B. în mun. C.N. și ulterior, împreună cu inculpata N.M.A., în mun. S., 

C. și C., unde împreună cu inculpata N.M.A., O.M.M. și C.Ș.G., au adăpostit-o, în perioada 01.04.2016 

până la data de 14.09.2016, cu complicitatea morală a inculpatei G.A.- mama victimei, în scopul 

exploatării sexuale, context în care inculpatul V.V.I. a realizat o supraveghere permanentă, a exercitat 

asupra persoanei vătămate acte de violență și i-a livrat substanțe psihoactive, cumpărate de la 

inculpatul B.F.I. zis ”B.”. 

3. La data de 02.04.2016 V.V.I. a primit-o, în scopul exploatării sexuale, de la inculpata S.I.A. 

zisă ”A.G.” pe martora D.M.R. în vârstă de 19 ani - recrutată la începutul lunii aprilie 2016, de 

inculpata S.I.A. cu ajutorul inculpaților G.M. zis ”P.” și P.M.G. zis ”B.” și profitând de starea de vădită 

vulnerabilitate a persoanei vătămate, împreună cu inculpata N.M.A. și cu ajutorul inculpaților T.G., 

I.M. și C.V., a transportat-o din mun. B. în mun. C.N., unde au adăpostit-o în perioada 02.04.2016 – 

15.04.2016, context în care a lipsit-o de libertate, a agresat-o fizic și i-a livrat substanțe psihoactive, 

cumpărate de la inculpatul B.F.I. zis ”B.”. 

La data de 03.05.2016, V.V.I. împreună cu inculpații N.M.A. și P.M.G. zis ”B.”, a transportat-

o din B. în municipiul C.N., în scopul exploatării sexuale, pe persoana vătămată  L.M.D., în vârstă de 

16 ani, recrutată la începutul lunii mai 2016 de inculpata N.M.A.”.  

2. La data de 03.05.2016 V.V.I.  a primit-o, în scopul exploatării sexuale, de la inculpații 

G.M. zis ”P.” și P.M.G. zis B., pe partea civilă B.F.A.M., în vârstă de 19 ani – recrutată de inculpații 

menționați la începutul lunii mai 2016, și profitând de starea de vădită vulnerabilitate a acesteia, au 

transportat-o împreună cu inculpații N.M.A. și P.M.G., din mun. B. în mun. C.N. și ulterior în 

municipiul S., unde au adăpostit-o, în perioada 03.05.2016 - 25.05.2016, în scopul exploatării sexuale, 

context în care au supravegheat-o permanent, i-au livrat substanțe psihoactive, cumpărate de la B.F.I. 

zis ”B.”. 

1. La sfârșitul lunii mai 2016, V.V.I. împreună cu inculpatul S.C. și cu ajutorul inculpaților 

P.M.G. zis ”B.” și G.M. zis ”P.”, au recrutat-o în scopul exploatării sexuale pe persoana vătămată 

B.D.A., în vârstă de 15 ani, din mun. B., iar la data de 01.06.2016, a transportat-o în mun. C. și ulterior 

în mun. C.N., C., S., unde împreună cu inculpații N.M.A. și C.Ș.G., au adăpostit-o în perioada 

01.06.2016- 03.08.2016, în scopul exploatării sexuale, context în care, inculpatul V.V.I. a 

supravegheat-o permanent, a agresat-o fizic și i-a livrat substanțe psihoactive, cumpărate de la B.F.I. 

zis ”B.”. 

3. În perioada 02.01.2016 – 21.05.2016, V.V.I. împreună cu inculpații N.M.A., T.G. și 

O.M.M., au obținut sume de bani de pe urma practicării prostituției de către martora N.A.F., în vârstă 

de 20 de ani, în mun. C.N. și S. și i-au înlesnit acesteia activitatea de prostituție prin postarea 

anunțurilor pe internet, asigurarea protecției, context în care inculpații V.V.I. și N.M.A. au exercitat 

asupra martorei acte de violență fizică și amenințări. 

3. În perioada 12.08.2016 – 14.09.2016, V.V.I. împreună cu inculpații N.M.A., T.G., C.Ș.G., 

C.V. și I.M. au obținut sume de bani de pe urma practicării prostituției de către martora N.A.F., în 

vârstă de 20 de ani, în mun. C.N., S. și C., și i-au înlesnit acesteia activitatea de prostituție prin 

postarea anunțurilor pe internet, asigurarea protecției și întreținerea copiilor minori. 

3. În perioada 02.04.2016 - 15.04.2016, împreună cu inculpații N.M.A., G.M., P.M.G., I.M., 

C.V. și T.G., au obținut sume de bani de pe urma practicării prostituției de către martora D.M.R., în 

vârstă de 19 ani, și i-au înlesnit acesteia activitatea de prostituție prin postarea anunțurilor pe internet, 

creșterea copilului minor, asigurarea protecției, inculpatul V.V.I. exercitând acte de violență fizică și 

amenințări asupra persoanei vătămate. 

 

…. 

Descrierea problemelor de drept: 
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În cursul urmăririi penale procurorul de caz a dispus emiterea unei adrese la Baroul B. în 

vederea desemnării unor avocați din oficiu pentru inculpații neasistați de către avocați aleși, conform 

art.91 C.p.p., precum și pentru persoanele vătămate minore, conform art. 93 alin.4 C.p.p.  

Avocații aleși ai inculpaților au formulat, în temeiul art. 92 C.p.p., cereri prin care au solicitat 

să fie încunoștințați de data și ora audierii persoanelor vătămate. 

1. În vederea audierii persoanelor vătămate B.D.A. și C.I.A., procurorul a încunoștințat 

avocații aleși ai inculpaților și avocații desemnați din oficiu de către procuror pentru persoanelor 

vătămate. 

La audierea acestor două persoane vătămate, respectiv 20.10.2016,  au fost prezenți avocații 

aleși ai inculpaților, avocații desemnați din oficiu pentru persoanelor vătămate și procurorul.  

Avocații aleși ai inculpaților au formulat mai multe întrebări spre a fi adresate persoanelor 

vătămate care au fost respinse de către procuror deoarece acestea vizau aspecte din viața privată a 

persoanelor vătămate.  

2. În vederea audierii persoanelor vătămate B.F.A.M și G.C.M., au fost încunoștințați 

avocații aleși ai inculpaților.  

La audierea acestor două persoane vătămate, respectiv 22.10.2016, au fost prezenți avocații 

aleși ai inculpaților și procurorul. 

Întrucât cele două persoane vătămate au declarat procurorului, încă de la începutul 

declarațiilor, că se constituie părți civile în cauză cu suma de 1000.000 de euro, avocații aleși ai 

inculpaților au formulat mai multe întrebări pentru lămurirea naturii și întinderii pretențiilor civile 

formulate de către acestea. Procurorul a cenzurat acele întrebări ale avocaților care aveau legătură și 

cu viața privată a acestora, fie prin reformularea lor, fie prin respingerea acestora.     

3. În vederea audierii martorelor D.M.R. și N.A.F., au fost încunoștințați avocații aleși ai 

inculpaților.  

La audierea celor două martore, respectiv 27.10.2016, au fost prezenți avocații aleși ai 

inculpaților și procurorul. Avocații aleși ai inculpaților au formulat întrebări spre a fi adresate celor 

două martore, printre acestea regăsindu-se întrebări care vizau și aspecte din viața privată a martorelor. 

De la momentul formulării acestor întrebări, deși respinse de către procuror, cele două martore au 

refuzat să mai dea declarații în cauză, spunând că le este rușine să descrie faptele în fața celor patru 

bărbați prezenți. 

 

….. 

Prezentarea soluțiilor juridice: 

1. La prima audiere (din data de 20.10.2016), procurorul a audiat minora C.I.A., care avea 

vîrsta de 13 ani, în lipsa unui părinte sau a reprezentantului legal al acesteia. În același timp, procurorul 

nu a dispus citarea unui psiholog și a unui reprezentant al Direcției generale de asistență socială și 

protecția copilului, astfel cum prevede art. 24 alin.3 din Legea 678/2001. 

Audierea minorei C.I.A. cade sub sancțiunea nulității relative, în condițiile art. 282 din Codul 

de procedură penală. 

2. La a două audiere (din data de 22.10.2016), persoanele vătămate majore B.F.A.M și G.C.M 

nu au fost asistate de avocat, asistența juridică fiind obligatorie, astfel cum prevede art. 44 din Legea 

678/2001. Procurorul trebuia să dispună desemnarea unor avocați din oficiu și pentru persoanele 

vătămate majore, acestea fiind victime ale traficului de persoane în sensul art. 43 și art. 44 din Legea 

nr. 678/2001. 

Audierea celor două persoane vătămate cade sub sancțiunea nulității absolute, în condițiile 

art. 281 alin. 4 din Codul de procedură penală, deoarece de la momentul constituirii ca părți civile, 

persoanele vătămate încetează să mai fie subiecți procesuali principali în sensul art. 33 din Codul de 

procedură penală și devin părți în sensul art. 32 din Codul de procedură penală.  

În această situație art. 281 alin.i lt.f din Codul de procedură penală prevede că ”determină 

întotdeauna aplicarea nulității încălcarea dispozițiilor privind asistarea de către avocat a suspectului 

sau a inculpatului, precum și a celorlalte părți, atunci când asistența este obligatorie”. 

3. La a treia audierea (din data de 27.10.2016) martorele D.M.R. și N.A.F. nu au fost asistate 

de un avocat, asistența juridică fiind obligatorie, astfel cum prevede art. 44 din Legea 678/2001. 

Procurorul trebuia să dispună desemnarea unor avocați din oficiu, martorele majore fiind victime ale 

traficului de persoane în sensul art. 43 și art. 44 din Legea nr. 678/2001.  
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Audierea celor două persoane vătămate cade sub sancțiunea nulității relative, în condițiile art. 

282 din Codul de procedură penală. 

Victimele traficului de persoane pot alege să fie martore în procesul penal, prin renunțarea la 

calitatea de persoană vătămată, astfel cum prevede art. 81 alin. 2 coroborat cu art. 115 alin.1 Codul de 

procedură penală. 

 
 

Studiu de caz 2 

Situația de fapt: 

Prin rechizitoriul nr. X/D/P/18.11.2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism s-a dispus 

trimiterea în judecată a inculpaţilor C.G., C.F., C.F. zis ”C.”, C.S., C.M., C.I., S.M., S.V.G., I.M., G.F, 

G.I., G.C., F.P., S.A.Ș., B.I., T.E.B., D.C., M.I.G. şi G.M. și O.A.I. reţinându-se în sarcina acestora 

faptul că s-au constituit într-un grup de criminalitate organizată în vederea săvârşirii infracţiunilor de 

trafic de persoane şi trafic de minori prin exploatarea sexuală a victimelor, acestea fiind racolate prin 

promisiuni mincinoase de căsătorie sau privind oferirea de locuri de muncă în străinătate (menajere sau 

îngrijitoare de copii şi bătrâni) sau fiind răpite de pe stradă. 

Racolarea tinerelor se realiza de către inculpaţii C.G., C.F. şi C.F. zis „C.” din regiunea 

Moldova, care ulterior transportau victimele la Bucureşti şi le vindeau nepoţilor săi, inculpaţii C.S., 

C.M. şi C.I., aceştia exploatând sexual tinerele racolate pe raza Municipiului Bucureşti sau le revindeau, 

fie la Giurgiu, inculpaţilor S.M. şi S.V.G. (aceştia exploatând victimele în Italia), fie celorlalţi inculpaţi. 

Racolarea tinerelor se efectua şi direct de către inculpaţii C.S., C.M., C.I., I.M., G.F., G.I., 

G.C., F.P., S.A.Ş., aceştia folosindu-se de aspectul fizic, stabilind relaţii de concubinaj cu victimele şi 

convingându-le să se prostitueze contra cost, în vederea construirii unui viitor împreună. Primii trei 

inculpaţi racolau victimele şi prin violenţă, răpind victimele de pe stradă şi obligându-le la practicarea 

prostituţie, victimele fiind revândute între inculpaţi. 

Cazarea victimelor se realiza fie la locuinţele proprii ale inculpaţilor din România, fie la 

locuinţe închiriate de către aceştia sau la hoteluri din Italia - Roma, victimele fiind transportate la clienţi 

(atunci când se solicita aceasta), fie de către inculpaţii B.I. şi T.E.B. (taximetrişti, care primeau un 

comision pentru transport, şi atunci când li se solicita de către inculpaţi, supravegheau victimele şi 

primeau banii de la clienţi) în România, fie de către inculpaţi personal, în Italia - Roma. 

Exploatarea victimelor se realiza atât de cei care racolau victimele, cât şi de cei care nu erau 

implicaţi în racolarea acestora, iar inculpatele D.C. (concubina inculpatului C.M.), M.I.G. şi G.M. se 

ocupau de ţinuta victimelor, răspundeau la apelurile clienţilor, stabileau cu aceştia tariful, locul de 

întâlnire şi însoţeau victimele până la domiciliul clienţilor. Inculpata O.A.I. se ocupa şi cu postarea 

anunţurilor pe internet privind oferirea de servicii sexuale contra cost. 

 

…. 

Descrierea problemelor de drept: 

1. În cursul urmăririi penale, la data de 10.09.2015 au fost audiate persoanele vătămate 

minore A.N, H.I, T.R., P.I., G.D. și U.N. fiind prezente toate persoanele prevăzute în mod expres de 

lege pentru audierea minorilor, precum și inculpații S.M., C.G, C.M și C.S., avocații inculpaților și 

avocații desemnați din oficiu pentru persoanele vătămate minore. 

2. La data de 11.09.2015, în prezența tuturor avocaților din oficiu și a celor aleși, au fost 

audiate persoanele vătămate majore D.V., M.N., G.L., S.A, care au solicitat procurorului să fie 

protejate de autorități întrucât, imediat după ce victimele minore au fost audiate de către procuror, 

inculpații S.M., C.G, C.M și C.S au venit la ele acasă și le-au amenințat, victima majoră G.L. fiind 

agresată de către unii dintre inculpați. Persoanele vătămate au mai solicitat ca inculpații să fie arestați, 

iar dacă sunt puși în libertate să fie încunoștințate. Procurorul a rugat avocații din oficiu ai persoanelor 

vătămate să formuleze în scris solicitările pentru a putea răspunde la acestea.    

La data 11.09.2015 procurorul a solicitat judecătorului de drepturi și libertăți arestarea 

preventivă  a inculpaților C.G., C.F., C.F. zis ”C.”, C.S., C.M., C.I., S.M., S.V.G., I.M., G.F, G.I., G.C., 

F.P. și S.A.Ș. întrucât lăsarea lor în liberate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică, iar 

pentru inculpații S.M., C.G, C.M și C.S. și pentru că aceștia au încercat să influențeze în mod direct 
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aflarea adevărului prin amenințările adresate părților vătămate majore. Propunerea a fost admisă de 

către judecătorul de drepturi și libertăți, astfel cum a fost formulată de către procuror. 

Ulterior arestării,  avocații din oficiu ai persoanelor vătămate majore nu au mai formulat și în 

scris cele solicitate oral de către persoanele vătămate majore la momentul audierii lor de către procuror, 

întrucât inculpații au fost arestați. 

3. La data de 25.09.2015, la solicitarea avocaților aleși ai inculpaților S.M., C.G, C.M și C.S. 

(care au solicitat acest lucru în vederea respectării dreptului inculpatului la o apărare efectivă), au fost 

reaudiate persoanele vătămate minore (fiind prezente toate persoanele prevăzute în mod expres de lege 

pentru audierea minorilor), iar cu această ocazia au fost adresate mai multe întrebări de către avocații 

aleși ai inculpaților privind aspecte din viața privată a victimelor care au timorat victimele minore, 

determinându-le să refuze să mai dea declarații în cauză.  

La data de 20.10.2015 a fost admisă pentru inculpatul S.M. cererea de înlocuire a măsurii 

arestării preventive cu măsura controlului judiciar întrucât inculpatul necesita efectuarea unui 

tratament medical care nu putea fi asigurat în regimul penitenciar. 

În perioada 20.10.2015 – 15.11.2015 singurele acte de procedură efectuate de către procuror 

au fost audierea a 10 martori, în prezența avocaților care au solicitat acest lucru, la data de 18.11.2015 

dispunându-se trimiterea în judecată a inculpaților aflați în stare de arest și respectiv control judiciar, 

prin întocmirea rechizitoriului. 

 

 

….. 

Prezentarea soluțiilor juridice: 

1. Procurorul în mod greșit a audiat persoanele vătămate minore în prezența inculpaților S.M., 

C.G, C.M și C.S. deoarece, în cursul urmăririi penale, art. 83 din Codul de procedură penală nu 

recunoaște inculpaților dreptul de a participa nemijlocit la audierea persoanelor vătămate, așa cum se 

prevede în faza cercetării judecătorești (art. 351 și art. 380 alin.2 din C.p.p.). 

Sub acest aspect, nu au fost respectate de către procuror prevederile art. 12 punctul 4 lit. b din 

Directiva 2011/36/UE și art. 19 din Directiva 2012/29/UE, privind dreptul victimei la prevenirea 

revictimizării, dispoziții legale care prevăd evitarea contactului vizual între victimă și acuzați în timpul 

audierilor, precum și dispozițiile art. 124 alin.4 C.p.p. care prevăd că audierea martorului minor trebuie 

să evite producerea oricărui efect negativ asupra stării psihice a acestuia.  

 

2. La momentul audierii persoanelor vătămate majore, procurorul în mod greșit a solicitat 

avocaților din oficiu ca aceștia să formuleze cereri scrise prin care persoanele vătămate majore să 

solicite atât protecție din partea autorităților cât și de a fi încunoștințate despre punerea în libertate a 

inculpaților, deoarece aceste cereri pot fi formulate și oral de către persoanele vătămate cu ocazia 

audierii de către procuror, procurorul având obligația să consemneze aceste solicitări în cuprinsul 

declarației persoanei vătămată. 

Chiar dacă ulterior, avocații din oficiu nu au mai formulat în scris astfel de cereri, deoarece 

au apreciat că nu se mai impune acest lucru, inculpații fiind arestați, procurorul avea obligația să se 

pronunțe asupra cererilor persoanelor vătămate de a beneficia de protecție din partea autorităților, cu 

atât mai mult cu cât arestarea preventivă pentru inculpații S.M., C.G, C.M și C.S. s-a dispus și pentru 

că aceștia au încercat să influențeze în mod direct aflarea adevărului prin amenințările adresate părților 

vătămate majore. S-a încălcat astfel dreptul persoanelor vătămate la protecția vieții private și 

securitate, prevăzut de art. 26 alin. 2 și 3 din Legea nr. 678/2001 și art. 113 și art. 125 din C.p.p, art. 

11 pct. 3 din Directiva 2011/36/UE și art. 18 din Directiva 2012/29/UE. 

În ceea ce privește solicitarea persoanelor vătămate majore de a fi informate cu privire la 

punerea în liberate a inculpaților, Codul de procedură penală nu condiționează exercitarea acestui drept 

de existența unei cereri scrise adresată procurorului de către persoana vătămată. Procurorul avea deci 

obligația să consemneze aceste solicitări orale ale persoanelor vătămate în cuprinsul declarațiilor pe 

care le-au dat. S-a încălcat astfel dreptul persoanelor vătămate de a fi informate de către procuror 

despre punerea în libertate a inculpaților, astfel cum prevede art. 111 alin.5 din C.p.p și art. 6 alin. 5 

și 6 din Directiva 2012/29/UE . 
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3. Procurorul în mod greșit a admis cererea avocaților aleși ai inculpaților S.M., C.G, C.M și 

C.S de a fi reaudiate victimele minore, deoarece nu a fost prezentat un motiv temeinic pentru ca această 

reaudiere să aibă loc, încălcându-se astfel prevederile art.113 alin. 4 C.p.p., art. 12 punctul 4 lit. a și 

art. 15 punctul 3 lit. e din Directiva 2011/36/UE, precum și art. 20 alin. 1 lit. b și art. 23 alin.3 lit.c  din 

Directiva 2012/29/UE, privind dreptul victimei la prevenirea revictimizării. Aceste dispoziții legale 

prevăd evitarea unor audieri repetate a victimelor atunci când acestea nu sunt absolut necesare, precum 

și evitarea adresării de întrebări inutile victimei privind viața privată. S-au încălcat și dispozițiile art. 

124 alin.4 C.p.p. care prevăd că audierea martorului minor trebuie să evite producerea oricărui efect 

negativ asupra stării psihice a acestuia. 

În ceea ce privește dreptul persoanelor vătămate de a fi informate de către procuror despre 

punerea în libertate a inculpaților, astfel cum prevede art. 111 alin.5 din C.p.p și art. 6 alin. 5 și 6 din 

Directiva 2012/29/UE, procurorul a încălcat acest drept recunoscut tuturor persoanelor vătămate, 

deoarece singurele acte de procedură întocmite de către procuror în perioada 20.10.2015 – 18.11.2015 

au fost audierea celor 10 martori. 
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DREPTURILE VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE, ÎN ETAPA 

JUDECĂTOREASCĂ ÎN ROMÂNIA 

 

 4.1. Dreptul la informare 

Victimele infracţiunilor de trafic de persoane au dreptul să primească, în limba pe care o 

înţeleg, informaţii cu privire la procedurile judiciare şi administrative aplicabile (art. 43 din Legea 

nr. 678/2001). 

Legislația națională corespunde exigențelor europene stabilite prin art. 6 (dreptul de a primi 

informații cu privire la propria cauză) și art. 7 (dreptul la servicii de interpretariat și traducere) din 

Directiva 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția 

victimelor criminalității.  

Astfel, dreptul la informare este prevăzut de art. 43 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea 

şi combaterea traficului de persoane, iar prin art. 4 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru 

asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor se instituie o serie de obligații pe care trebuie să le 

îndeplinească organul judiciar la care se prezintă pentru prima dată victima, respectiv informare cu 

privire la: a) serviciile şi organizaţiile care asigură consiliere psihologică sau orice alte forme de 

asistenţă a victimei, în funcţie de necesităţile acesteia; b) organul de urmărire penală la care pot face 

plângere; c) dreptul la asistenţă juridică şi instituţia unde se pot adresa pentru exercitarea acestui 

drept; d) condiţiile şi procedura pentru acordarea asistenţei juridice gratuite;e) drepturile procesuale 

ale persoanei vătămate şi ale părţii civile; f) condiţiile şi procedura pentru a beneficia de dispoziţiile 

art. 113 din Codul de procedură penală, precum şi de dispoziţiile Legii nr. 682/2002 privind protecţia 

martorilor, cu modificările ulterioare; g) condiţiile şi procedura pentru acordarea compensaţiilor 

financiare de către stat; h) dreptul de a fi informate, în cazul în care inculpatul va fi privat de 

libertate, respectiv condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, cu privire la punerea acestuia în 

libertate în orice mod, conform Codului de procedură penală.   

  Aceste informații sunt aduse la cunoştinţă victimei, într-o limbă pe care o înţelege, sau în 

limba maternă (dacă este cetățean român aparținând unei minorități naționale). Îndeplinirea acestei 

obligații fiind consemnată într-un proces-verbal, care se înregistrează la instituţia din care face parte 

organul judiciar. Totodată, relevanță prezintă și dispozițiile art. 5 din Legea nr. 211/02004, care arată 

că Ministerul Justiţiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu sprijinul Ministerului 

Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, asigură funcţionarea unei linii telefonice disponibile 

permanent pentru informarea victimelor infracţiunilor. Prin intermediul liniei telefonice se asigură 

comunicarea informaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1), accesul la linia telefonică prevăzută asigurându-

se în mod gratuit prin apelarea unui număr de telefon unic la nivel naţional. De asemenea, autorităţile 

administraţiei publice locale şi organizaţiile neguvernamentale pot înfiinţa la nivel local linii telefonice 

pentru informarea victimelor infracţiunilor 

Totodată, informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) se publică pe paginile de Internet ale 

Ministerului Justiţiei şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv se pot publica de 

instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti şi unităţile de poliţie pot publica 

pe pagina de Internet. 

În cursul judecății, înainte de audiere, instanța de judecată aduce la cunoștința persoanei 

vătămate dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale (art. 81 C.p.p.), iar aceste drepturi sunt: 

dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica excepţii şi de a 

pune concluzii; dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale a cauzei; 

dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa 

expresă, cu condiţia de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau 

mesagerie electronică, la care aceste informaţii să îi fie comunicate; dreptul de a consulta dosarul, în 

condiţiile legii; dreptul de a fi ascultată; dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor şi 

experţilor; dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă 

bine sau nu poate comunica în limba română. În cazurile urgente se pot folosi mijloace tehnice de 

comunicare, dacă se apreciază că acest lucru este necesar şi că nu împiedică exercitarea drepturilor 

persoanei vătămate; dreptul de a i se comunica traducerea într-o limbă pe care o înţelege a oricărei 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012L0029:RO:NOT
http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/rights/index_en.htm
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soluţii de netrimitere în judecată, atunci când nu înţelege limba română; dreptul de a fi asistată de 

avocat sau reprezentată; dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege; alte drepturi 

prevăzute de lege – spre exemplu: 

 dreptul de a fi a fi informată, în cazul în care inculpatul va fi privat de libertate, respectiv 

condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, cu privire la punerea acestuia în libertate în orice mod 

(art. 111 alin. 5 C.p.p.); 

 dreptul de a se constitui pare civilă în cauză până la începerea cercetării judecătorești 

(art. 374 alin. 3 C.p.p.)   

În cazul în care persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală printr-o faptă 

penală pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu nu doreşte să participe la procesul 

penal, trebuie să înştiinţeze despre aceasta organul judiciar, care, dacă apreciază necesar, o va putea 

audia în calitate de martor (art. 81 alin. 2 C.p.p.) În practică,  deseori judecătorul nu explică victimei 

diferența dintre calitatea de persoană vătămată/parte civilă și cea de martor, în special cu privire la 

obligația de a da declarații și de a spune adevărul, respectiv pierderea dreptului de a obține despăgubiri 

în cadrul procesului penal.  

Totodată, prezentarea acestor informații trebuie să aibă loc într-o manieră sintetică, pe înțelesul 

victimei (raportat la nivelul de educație), dar și cu acordarea timpului necesar pentru procesarea 

informației  (art. 3 din Directiva 2012/29/UE – dreptul de a înțelege și de a se face înțeles). 

Mențiuni speciale există și în privința procedurii de cameră preliminară, în cadrul căreia, 

potrivit modificărilor legislative intervenite ca urmare a deciziilor Curții Constituționale, persoana 

vătămată și partea civilă pot formula cereri și excepții vizând competenţa şi legalitatea sesizării 

instanţei, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de 

urmărire penală. 

De asemenea, victima traficului de persoane are dreptul de a fi informată cu privire la 

posibilitatea de a ataca o soluție de neîncepere a urmării penale dispuse față de cel acuzat de comiterea 

acestei activități ilicite, dispozițiile art. 336 alin. 1, 339 alin. 4 și art. 340-341 C.p.p. fiind conforme 

prevederilor art. 11 din Directiva 2012/29/UE. 

 

 4.2. Dreptul la asistență juridică și reprezentare 

Victimele infracţiunilor de trafic de persoane au dreptul la asistență și sprijin, inclusiv la 

asistență juridică pentru a-și susţine cererile şi pretenţiile civile faţă de persoanele care au săvârşit 

infracţiunile de trafic de persoane. 

Totodată, art. 12 alin. (2) din Directiva 2011/36/UE prevede că statele membre se asigură că 

victimele traficului de persoane au acces imediat la consiliere juridică și, în funcție de rolul victimei 

în sistemul judiciar relevant, la reprezentare juridică, inclusiv în vederea solicitării de despăgubiri. 

Consilierea juridică și reprezentarea juridică sunt gratuite în cazul în care victima nu dispune de 

suficiente resurse financiare. Art. 13 din Directiva 2012/29/UE conține reglementări în același sens. 

La nivel național, dispozițiile art. 44 din Legea nr. 678/2001 sunt neechivoce în acest sens, 

prevăzând că persoanelor prevăzute la art. 43 li se asigură asistenţă juridică obligatorie pentru a putea 

să îşi exercite drepturile în cadrul procedurilor penale prevăzute de lege, în toate fazele procesului 

penal, şi să îşi susţină cererile şi pretenţiile civile faţă de persoanele care au săvârşit infracţiunile 

prevăzute de prezenta lege, în care ele sunt implicate. 

De asemenea, se arată că prevederile cap. IV din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri 

pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

referitoare la asistenţa juridică gratuită a victimelor unor infracţiuni se aplică în mod corespunzător şi 

victimelor traficului de persoane. 

Trebuie făcută distincția între asistența juridică obligatorie (se dispune din oficiu, în mod 

obligatoriu de instanță, la primirea dosarului, emițând adresă către baroul local, conform art. 44 din 

Legea nr.  678/2001, iar la persoana vătămată minoră având și dispozițiile art. 93 alin. 4 C.p.p.) și 

asistența juridică gratuită, care se acordă conform Cap. IV al Legii nr. 211/2004, în următoarele 

condiții:  

    - Dacă victima a sesizat organele de urmărire penală sau instanţa de judecată în termen de 

60 de zile de la data săvârşirii infracţiunii. În cazul în care victima s-a aflat în imposibilitatea, fizică 

sau psihică, de a sesiza organele de urmărire penală, termenul de 60 de zile se calculează de la data la 
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care a încetat starea de imposibilitate, iar victimele care nu au împlinit vârsta de 18 ani şi cele puse sub 

interdicţie nu au obligaţia de a sesiza organele de urmărire penală sau instanţa de judecată cu privire 

la săvârşirea infracţiunii.  

    - Cererea poate fi formulată personal de victimă, de reprezentantul legal al minorului sau al 

persoanei puse sub interdicţie, de organizaţiile neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în 

domeniul protecţiei victimelor, dacă este semnată de victimă.  

- Cererea pentru acordarea asistenţei juridice gratuite este scutită de taxa de timbru și se depune 

la tribunalul în a cărui circumscripţie domiciliază victima şi se soluţionează de doi judecători din cadrul 

Comisiei pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor unor infracţiuni, prin încheiere, în 

termen de 15 zile de la data depunerii. Cererea trebuie să cuprindă datele de identificare ale victimei, 

venitul lunar pe membru de familie al victimei, documentele justificative pentru datele înscrise în 

cerere şi orice alte documente deţinute de victimă, utile pentru soluţionarea cererii. Cererea pentru 

acordarea asistenţei juridice gratuite se soluţionează prin încheiere, în camera de consiliu, cu citarea 

victimei, iar în cazul respingerii cererii, victima are dreptul la reexaminare în termen de 15 zile de la 

comunicare. 

- În cazul în care victima nu şi-a ales un apărător, încheierea prin care s-a admis cererea de 

asistenţă juridică gratuită trebuie să cuprindă şi desemnarea unui apărător din oficiu potrivit Legii nr. 

51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi Statutului profesiei de avocat. 

    Asistenţa juridică gratuită se acordă fiecărei victime pe tot parcursul procesului, în limita 

unei sume echivalente cu două salarii de bază minime brute pe ţară, stabilite pentru anul în care victima 

a formulat cererea de asistenţă juridică gratuită, iar fondurile necesare pentru acordarea asistenţei 

juridice gratuite se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei.  

Aceste dispoziții se aplică în mod corespunzător şi pentru acordarea sumei necesare punerii 

în executare a hotărârii judecătoreşti prin care au fost acordate despăgubiri civile victimei 

infracţiunii. 

În cea ce privește asistența extrajudiciară (distinctă de cea judiciară, din faza de urmărire 

penală și judecată),  aceasta constă în acordarea de consultaţii, formularea de cereri, petiţii, sesizări, 

iniţierea altor asemenea demersuri legale, precum şi în reprezentarea în faţa unor autorităţi sau instituţii 

publice, altele decât cele judiciare sau cu atribuţii jurisdicţionale, în vederea realizării unor drepturi 

sau interese legitime, inclusiv în cursul soluţionării pe căi alternative a disputelor ce pot face obiectul 

acestora. 

Detaliile pentru acordarea unei astfel de asistențe și modalitatea de desemnare a apărătorului 

sunt cuprinse în Hotărârea nr. 419/2008 a Uniunii Naționale a Barourilor din România – Regulamentul 

– cadru pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile serviciilor de asistență judiciară ale barourilor. 

De menționat că potrivit acestui act, avocatul care a asigurat asistenţa extrajudiciară devine 

incompatibil să asigure asistenţa judiciară pentru același caz. 

Acest aspect prezintă relevanță, deoarece victimele de cele mai multe ori au nevoie de 

stabilitate și percep în mod neplăcut schimbarea apărătorului. De asemenea, nu există nicio dispoziție 

legală care să oblige, de exemplu, apărătorul din oficiu care a asigurat asistența juridică a victimei în 

cursul urmăririi penale să o asiste pe aceasta și în faza de judecată.   

Alte proleme ce apar în practică sunt legate de calitatea prestației apărătorilor din oficiu 

desemnați, întrucât astfel de cauze se repartizează cu precădere tinerilor avocaţi, stagiari sau definitivi, 

care nu întotdeauna au o pregătire specializată sau experiența adecvată pentru a interacționa cu 

victimele. În plus, este permisă substituirea avocatului desemnat de un alt avocat înscris în Registrul 

baroului pentru acordarea asistenţei judiciare. 

Victima, teoretic, are dreptul de a cere schimbarea avocatului desemnat, însă în practică se 

întâmplă rareori. Pe de altă parte, revine instanței de judecată obligația de a asigura echitatea procedurii 

și de a stabili dacă, raportat la prestația avocatului din oficiu apărarea este efectivă, garanțiile 

procesului echitabil fiind aplicabile nu doar inculpatului, ci și victimei. Totodată, trebuie să se asigure 

că avocatul nu asistă părți cu interese contrare în cauză (88 alin. 4 C.p.p.). 

ONG-urile mai pot oferi consiliere și asistență juridică prin avocații lor asociați, însă în faza de 

judecată aceștia nu pot pune concluzii decât dacă sunt avocați aleși în cauză sau desemnați ca asigurând 

asistența juridică obligatorie sau gratuită. 
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4.3. Dreptul de a nu coopera cu organelle în drept 

Potrivit dispozițiilor art. 2 lit. c din Legea nr. 678/2001, calitatea de victimă a traficului de 

persoane nu este condiționată de participarea acesteia la procesul penal:  prin victimă a traficului de 

persoane se înţelege persoana fizică, subiect pasiv al faptelor prevăzute la art. 210, 211, 264 şi 374 

din Codul penal sau al tentativei la una dintre aceste fapte, indiferent dacă participă sau nu în procesul 

penal în calitate de persoană vătămată. 

De altfel, dispozițiile art. 81 alin. 2 C.p.p. vorbesc despre posibilitatea persoanei care a suferit 

o vătămare fizică, materială sau morală printr-o faptă penală pentru care acţiunea penală se pune în 

mişcare din oficiu să nu participe la procesul penal, fiind  necesar să înștiințeze organul judiciar, care, 

dacă apreciază necesar, o va putea audia în calitate de martor. 

În practică, refuzul de a se prezenta sau de a da declarații în faza judecății poate fi și o 

consecință a nerespectării perioadei de reflecție la acrea re dreptul victima în cursul urmăririi penale, 

când - de regulă - organele judiciare se concentrează mai mult pe obținerea de probe și mia puțin pe 

respectarea dreptului victimei la reflecție (prevăzut de art. 39 2 din Legea nr. 678/2001, respectiv un 

interval de timp de 90 de zile). 

În cazul în care victima nu dorește să coopereze cu autoritățile judiciare, aceasta nu beneficiază 

de servicii de asistență ale statului pentru persoane traficate, dar pot beneficia de servicii de asistență 

și protecție oferite de organizațiile non guvernamentale. 

În ceea ce privește copiii, nu există dispoziții speciale (doar la audierea lor), însă este de 

menționat că sunt considerate victime indiferent dacă au dorința de a coopera sau nu cu organele 

judiciare și trebuie să beneficieze de protecție și asistență specifică vârstei. 

 

 4.4. Dreptul la protecția vieții private și a siguranței 

Teama majoră a victimelor traficului de persoane este legată de publicitatea ce o implică 

procedurile penale (în special dorința de a nu fi informată familia cu privire la cele întâmplat sau 

evitarea divulgării către publicul larg, prin publicitatea ședinței de judecată sau accesul presei 

/mediatizarea, a identității victimei și a faptelor în care a fost implicată). 

Art. 12 alin. 4 din Directiva 36/2011/UE arată în mod expres că fără a se aduce atingere 

dreptului la apărare și în conformitate cu o evaluare individuală realizată de către autoritățile 

competente a situației personale a victimei, statele membre se asigură că victimele traficului de 

persoane beneficiază de un tratament specific, menit să prevină victimizarea secundară. Totodată, 

Directiva 2012/29/UE conține dispoziții similare, la art. 18-20 și art. 23. 

La nivel național,  cap. 4 din  Legea nr. 678/2001 conține dispoziții speciale privind procedura 

judiciară. Astfel, potrivit art. 24, ședinţele de judecată în cauzele privind infracţiunea de trafic de 

minori, prevăzută de art. 211 din Codul penal, şi de pornografie infantilă, prevăzută de art. 374 din 

Codul penal, sunt nepublice. La desfăşurarea şedinţelor pot asista părţile, reprezentanţii acestora, 

avocaţii, reprezentanţii Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, precum şi alte persoane 

a căror prezenţă este considerată necesară de către instanţă. 

În cauzele privind infracţiunile prevăzute în cap. VII din titlul I al părţii speciale a Codului 

penal şi în cauzele privind infracţiunile de facilitare a şederii ilegale în România, prevăzută de art. 264 

din Codul penal, şi de pornografie infantilă, prevăzută de art. 374 din Codul penal, ascultarea 

minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani se face în prezenţa a cel puţin unuia dintre părinţi sau a 

altui reprezentant legal, fiind totodată obligatorie şi citarea unui psiholog, respectiv a unui reprezentant 

al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. 

Totodată, la judecarea infracţiunilor de trafic de persoane, prevăzută de art. 210 din Codul 

penal, şi facilitare a şederii ilegale în România, prevăzută de art. 264 din Codul penal, la cererea 

persoanei vătămate, instanţa poate declara şedinţa nepublică ( art. 25 din aceeași lege). 

Aceste dispoziții se completează și cu cele de la art. 352 C.p.p. care reglementează publicitatea 

ședinței de judecată și excepțiile de la această regulă. 

Astfel, ședinţa de judecată este publică, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Şedinţa 

desfăşurată în camera de consiliu nu este publică. La şedinţa de judecată nu pot asista minorii sub 18 

ani, cu excepţia situaţiei în care aceştia au calitatea de părţi sau martori, precum şi persoanele înarmate, 

cu excepţia personalului care asigură paza şi ordinea. 
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    Dacă judecarea în şedinţă publică ar putea aduce atingere unor interese de stat, moralei, 

demnităţii sau vieţii intime a unei persoane, intereselor minorilor sau ale justiţiei, instanţa, la cererea 

procurorului, a părţilor ori din oficiu, poate declara şedinţă nepublică pentru tot cursul sau pentru o 

anumită parte a judecării cauzei.  

Instanţa poate de asemenea să declare şedinţă nepublică la cererea unui martor, dacă prin 

audierea sa în şedinţă publică s-ar aduce atingere siguranţei ori demnităţii sau vieţii intime a acestuia 

sau a membrilor familiei sale, ori la cererea procurorului, a persoanei vătămate sau a părţilor, în cazul 

în care o audiere în public ar pune în pericol confidenţialitatea unor informaţii. 

   Declararea şedinţei nepublice se face în şedinţă publică, după ascultarea părţilor prezente, a 

persoanei vătămate şi a procurorului. Dispoziţia instanţei este executorie, iar în timpul cât şedinţa este 

nepublică, nu sunt admise în sala de şedinţă decât părţile, persoana vătămată, reprezentanţii acestora, 

avocaţii şi celelalte persoane a căror prezenţă este autorizată de instanţă. 

Părţile, persoana vătămată, reprezentanţii acestora, avocaţii şi experţii desemnaţi în cauză au 

dreptul de a lua cunoştinţă de actele şi conţinutul dosarului. Preşedintele completului are îndatorirea 

de a aduce la cunoştinţa persoanelor ce participă la judecata desfăşurată în şedinţă nepublică obligaţia 

de a păstra confidenţialitatea informaţiilor obţinute pe parcursul procesului. 

O atenție deosebită trebuie să se acorde dreptului la protecția datelor cu caracter personal. 

Astfel, Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, la art. 11 

prevede că datele cu caracter personale în legătură cu victimele vor fi înregistrate și utilizate în 

condițiile prevederilor Convenției pentru protecția persoanelor cu privire la procesarea automatizată a 

datelor cu caracter personal (Seria Tratatelor Europene nr. 108). 

Dreptul la protecția datelor cu caracter personal este consacrat în art. 8 din Carta drepturilor 

fundamentale ale UE, dar și Decizia cadru 2008/977/JAI privind protecția datelor cu caracter personal 

prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală, dar și în Regulamentul UE 

2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor, care va intra în vigoare anul viitor, în luna 

mai). 

 Unul dintre principiile fundamentale vizând protecția datelor îl constituie cel al prelucrării 

acestor date de către autoritățile polițienești și judiciare în mod adecvat, pertinent și neexcesiv în ceea 

ce privește scopurile în care sunt prelucrate, și cel al prelucrării exacte. 

În faza judecății, aceste drept este respectat prin faptul citația este în plic închis, însă plicul 

poate fi lăsat unei persoane care locuiește cu victima (membru de familie – art. 261 alin. 1 C.p.p.) și 

pot fi create neplăceri victimei atunci când familia nu cunoaște situația exactă a acesteia sau calitatea 

de victimă. De asemenea, au fost luate măsuri pentru anonimizarea datelor privind victimele, cuprinse 

în încheieri de ședință sau hotărâri judecătorești (sentințe, decizii) atunci când informațiile sunt 

replicate pe portalul instanțelor judecătorești (www. just.ro) pentru a nu putea fi identificate ca victime 

ale traficului de persoane. 

 

 4.5. Dreptul la protecția martorului și dreptul de a fi tratat cu respect și cu 

demnitate 

Art. 12 (4) din Directiva 36/2011/UE oferă drept exemple de măsuri pentru evitarea, în măsura 

posibilului și în conformitate cu criteriile definite în dreptul intern și cu normele privind marja de 

apreciere a instanței, practica sau orientarea instanțelor penale, următoarele:  

- repetarea inutilă a interogatoriilor pe parcursul cercetării, al urmăririi penale și al 

procesului;  

- contactul vizual între victime și acuzați, inclusiv pe parcursul depunerii mărturiei, ca de 

exemplu în timpul audierilor și al confruntărilor, prin mijloace adecvate, inclusiv prin utilizarea unor 

tehnologii adecvate de comunicații;  

- depunerea mărturiei în ședință publică; precum și  

- adresarea de întrebări inutile privind viața privată. 

Scopul este evitarea victimizării secundare, iar victimele vor coopera mai ușor cu autoritățile 

judiciare în cazul în care primesc informaţii corespunzătoare, se evită audierile/confruntările inutile cu 

acuzatul (inclusiv contactul vizual cu acesta), dar mai ales prin respingerea întrebărilor care vizează 

viaţa privată a victimei (de exemplu, experiența sexuală anterioară traficării în scopul practicării 
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prostituției), sancționarea comportamentului inculpaților concretizat în insulte, amenințări sau orice 

forme de intimidare a victimelor. Este deosebit de importantă și evitarea amânărilor excesive, repetate, 

inutile ale judecării cauzei, care creează un sentiment de neliniște și de nesiguranță victimelor. 

 Potrivit  art. 27 alin (1) Legea nr. 678/2001, Ministerul Afacerilor Interne asigură protecţia 

fizică a victimelor traficului de persoane, în condiţiile art. 113 din Codul de procedură penală1. 

   Totodată, Codul de procedură penală definește noțiunile de martor amenințat și martor 

vulnerabil. Astfel, potrivit art. 125 C.p.p., în cazul în care există o suspiciune rezonabilă că viaţa, 

integritatea corporală, libertatea, bunurile sau activitatea profesională a martorului ori a unui membru 

de familie al acestuia ar putea fi puse în pericol ca urmare a datelor pe care le furnizează organelor 

judiciare sau a declaraţiilor sale, organul judiciar competent acordă acestuia statutul de martor 

ameninţat şi dispune una ori mai multe dintre măsurile de protecţie prevăzute la art. 126 ( măsuri de 

protecție acordate în cursul urmăriri penale) sau art. 127 (măsuri de protecție acordate în cursul 

judecății), după caz. 

      În cursul judecăţii, odată cu acordarea statutului de martor ameninţat, instanţa dispune 

aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele măsuri: a) supravegherea şi paza locuinţei 

martorului sau asigurarea unei locuinţe temporare; b) însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau 

a membrilor de familie ai acestuia în cursul deplasărilor; c) nepublicitatea şedinţei de judecată pe 

durata ascultării martorului; d) ascultarea martorului fără ca acesta să fie prezent în sala de judecată, 

prin intermediul mijloacelor audiovideo de transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate, atunci când 

celelalte măsuri nu sunt suficiente; e) protecţia datelor de identitate ale martorului şi acordarea unui 

pseudonim sub care acesta va depune mărturie. 

Instanţa dispune aplicarea unei măsuri de protecţie din oficiu, la cererea procurorului, a 

martorului, a părţilor sau a persoanei vătămate, pronunțându-se prin încheiere motivată, care nu este 

supusă căilor de atac. Încheierea prin care se dispune măsura de protecţie se păstrează în condiţii de 

confidenţialitate. Dacă protecţia martorului este necesară şi după rămânerea definitivă a hotărârii, sunt 

aplicabile dispoziţiile legii speciale ( respectiv Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor 2). 

În ceea ce privește martorul vulnerabil, instanţa poate decide acordarea statutului de martor 

vulnerabil: martorului care a suferit o traumă ca urmare a săvârşirii infracţiunii ori ca urmare a 

comportamentului ulterior al suspectului sau inculpatului; respectiv, martorului minor. Odată cu 

acordarea statutului de martor vulnerabil, instanţa poate dispune măsurile de protecţie prevăzute la art. 

                                                           
1 ART. 113 se referă la protecţia persoanei vătămate şi a părţii civile: (1)Atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege referitoare 

la statutul de martor ameninţat sau vulnerabil ori pentru protecţia vieţii private sau a demnităţii, organul de urmărire penală poate dispune faţă de 

persoana vătămată ori faţă de partea civilă măsurile de protecţie prevăzute la art. 124 - 130, care se aplică în mod corespunzător. (2)Sunt prezumate 
vulnerabile victimele copii, victimele care sunt în relaţie de dependenţă faţă de autorul infracţiunii, victimele terorismului, ale criminalităţii organizate, 

ale traficului de persoane, ale violenţei în cadrul relaţiilor apropiate, ale violenţei sexuale sau ale exploatării, victimele infracţiunilor săvârşite din ură 

şi victimele afectate de o infracţiune din cauza prejudecăţilor sau din motive de discriminare care ar putea avea legătură în special cu caracteristicile 
lor personale, victimele cu dizabilităţi, precum şi victimele care au suferit un prejudiciu considerabil ca urmare a gravităţii infracţiunii. (3)Dacă persoana 

vătămată sau partea civilă se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), organul de urmărire penală îi aduce la cunoştinţă măsurile de protecţie 

care pot fi luate, conţinutul lor şi posibilitatea de a renunţa la acestea. Renunţarea persoanei vătămate sau a părţii civile la luarea măsurilor de protecţie 
se consemnează în scris şi se semnează de către aceasta, în prezenţa reprezentantului legal, dacă este cazul. (4) Reaudierea persoanei vătămate se face 

numai dacă acest lucru este strict necesar pentru desfăşurarea procesului penal (5) La audiere, persoana vătămată poate fi însoţită, la cererea sa, de 
către reprezentantul său legal şi de către o altă persoană desemnată de către persoana vătămată, cu excepţia cazului în care organul judiciar decide 

motivat în sens contrar. (6) Ori de câte ori organul judiciar nu poate stabili vârsta persoanei vătămate şi există motive pentru a se considera că aceasta 

este minor, persoana vătămată va fi prezumată a fi minor. 
2 Art. 2 din Legea nr. 682/2002 prevede că programul se aplică în condițiile următoare: 

1.  Să aibă calitatea de martor în sensul legii, respectiv:  

    - are calitatea de martor, potrivit Codului de procedură penală, şi prin declaraţiile sale furnizează informaţii şi date cu caracter determinant în aflarea 

adevărului cu privire la infracţiuni grave sau care contribuie la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate 

prin săvârşirea unor astfel de infracţiuni; 

    - fără a avea o calitate procesuală în cauză, prin informaţii şi date cu caracter determinant contribuie la aflarea adevărului în cauze privind infracţiuni 

grave sau la prevenirea producerii unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor astfel de infracţiuni ori la recuperarea acestora; în 
această categorie este inclusă şi persoana care are calitatea de inculpat într-o altă cauză; 

    - se află în cursul executării unei pedepse privative de libertate şi, prin informaţiile şi datele cu caracter determinant pe care le furnizează, contribuie la 

aflarea adevărului în cauze privind infracţiuni grave sau la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin 
săvârşirea unor astfel de infracţiuni; 

2.  Există starea de pericol în care se află martorul, în sensul menționat mai sus, membrii familiei sale ori persoanele apropiate acestuia, a căror viaţă, 

integritate corporală sau libertate este ameninţată, ca urmare a informaţiilor şi datelor furnizate ori pe care a fost de acord să le furnizeze organelor 
judiciare sau a declaraţiilor sale; 

3. Există o propunere motivată în acest sens din partea organelor abilitate. 

   Cererea către Oficiul Național pentru  Protecție a Martorilor se face în timpul urmăririi penale de  polițistul sau procurorul de caz, menționându-se 
referitoare  la riscul ridicat în care se găsește persoana, iar în cursul judecății – instanța de judecată care are dosarul spre soluționare. În același timp, însă, 

includerea în program implică ruperea victimei de familie şi de prieteni, cu risc de destabilizare a victimei. 
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127 lit. b) - e), care se aplică în mod corespunzător. Distorsionarea vocii şi a imaginii nu este 

obligatorie.  

Referitor la martorul minor sau audierea copilului victimă, dispozițiile art. 15 alin. 3 din 

Directiva 2011/36/UE prevăd mai multe reguli de audiere, specifice vârstei, iar la nivelul legislației 

naționale sunt relevante dispozițiile art. 124 C.p.p. care impun ca la audierea martorului minor în vârstă 

de până la 14 ani să aibă loc în prezența unuia dintre părinţi, a tutorelui sau a persoanei ori a 

reprezentantului instituţiei căreia îi este încredinţat minorul spre creştere şi educare. Dacă persoanele 

menționate nu pot fi prezente sau au calitatea de suspect, inculpat, persoană vătămată, parte civilă, 

parte responsabilă civilmente ori martor în cauză ori există suspiciunea rezonabilă că pot influenţa 

declaraţia minorului, audierea acestuia are loc în prezenţa unui reprezentant al autorităţii tutelare sau 

a unei rude cu capacitate deplină de exerciţiu, stabilite de organul judiciar.  Totodată, dacă se consideră 

necesar, la cerere sau din oficiu, organul de urmărire penală sau instanţa dispune ca la audierea 

martorului minor să asiste un psiholog. Audierea martorului minor trebuie să evite producerea 

oricărui efect negativ asupra stării psihice a acestuia. 

Se poate evita audierea repetată a victimei atunci când se recurge la procedura audierii 

anticipate de către judecătorul de drepturi și libertăți în condițiile art. 308 C.p.p. Astfel, atunci 

când există riscul ca persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente sau un martor să 

nu mai poată fi audiat în cursul judecăţii, procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi şi libertăţi în 

vederea audierii anticipate a acestuia. Judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă apreciază cererea 

întemeiată, stabileşte de îndată data şi locul audierii, dispunându-se citarea părţilor şi subiecţilor 

procesuali principali. Când audierea are loc la sediul instanţei, aceasta se desfăşoară în camera de 

consiliu, iar participarea procurorului este obligatorie. 

Aceste dispoziții se aplică în mod corespunzător cu privire la audierea minorului martor sau 

parte civilă, precum şi cu privire la audierea persoanei vătămate dacă, în raport cu persoana acestora 

sau cu natura cauzei, procurorul apreciază că evitarea audierii repetate pe parcursul procesului este în 

interesul acestora. 

Totodată, trebuie menționat și Programul național de coordonare a victimelor traficului de 

persoane în procesul penal derulat de Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane în 

parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 

Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române şi DIICOT, scopul principal fiind cel al 

încurajării victimelor de a participa în cadrul procesului penal. În ceea ce privește măsurile aplicate, în 

cadrul programului, cu referire la faza de judecată, sunt de amintit: informarea victimei cu privire la 

începerea fazei de judecată şi necesitatea prezentării în faţa instanţei; însoţirea victimei la sediul 

instanţei înainte de data fixată pentru proces în vederea familiarizării cu sediul instanţei/sala de ședință, 

procedurile aplicabile în ceea ce privește ședința de judecată; asigurarea protecției fizice a victimei 

prin colaborarea cu Inspectoratul de Jandarmi; însoțirea victimei de către personal aș Agenției pe toată 

durata fazei judecății în procesul penal; asigurarea informării victimei cu privire al drepturile sale şi 

după proces, atâta timp cât există un risc de siguranţă pentru victimă, familia ei sau alte persoane 

apropiate. 

 

 4.6. Dreptul la protecția integrității fizice 

Potrivit art. 27 1 din Legea nr. 678/2001, asistenţa medicală pentru victimele traficului de 

persoane se asigură în conformitate cu actele normative care reglementează materia asigurărilor sociale 

de sănătate. Procedurile medicale se realizează cu respectarea condiţiilor impuse de Legea 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (consimţământ valabil exprimat, dat personal de pacientul care 

are 18 ani, acord scris în caz de risc, cu respectarea voinţei pacientului şi dreptul acestuia de a refuza 

sau opri procedură medicală, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege). 

Victima poate fi supusă unei examinări medico-legale în cursul urmăririi penale în vederea 

constatării urmelor şi a consecinţelor unei infracţiuni (art. 189 C.p.p.), iar în faza judecății  se poate 

aproba o expertiză medico-legală în condițiile art. 172 C.p.p., o nouă expertiză sau un supliment de 

expertiză, conform 180 și art. 181 C.p.p. 

Este foarte importantă, însă, informarea victimei cu privire la riscul publicităţii unor astfel de 

date medicale. Accesul la actele medicale este permis inculpatului, fie prin avocat, fie personal. Însă 

există dispoziții regulamentare care stabilesc faptul că aceste acte medicale se păstrează separat. Astfel, 
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conform art. 95 alin. 6 din Regulamentul de organizare interioară a instanțelor judecătorești, actele 

medicale şi medico-legale, probele obţinute ca urmare a unor metode de supraveghere tehnică, 

transcrierile convorbirilor de orice fel, fotografiile şi probele care conţin imagini administrate în cauze 

penale, precum şi fotografiile sau alte imagini administrate în cauzele civile, dacă vizează viaţa privată, 

se ţin în volume separate. Pe coperta volumului se menţionează "date confidenţiale". Este permis 

accesul la dosar sau fotocopierea acestor înscrisuri, dar numai cu aprobarea președintelui completului 

de judecată, în condiții restrictive. 

             Alte aspecte 
Conform art. 20 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 persoana supusă traficului de persoane, care a 

săvârşit, ca urmare a exploatării sale, infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei unui stat ori 

donare de organe, ţesuturi ori celule de origine umană nu se pedepseşte pentru aceste infracţiuni. De 

asemenea, au existat în jurisprudență cazuri în care victimele traficului de persoane au fost acuzate de 

prostituţie până la intrarea în vigoare a Codului penal din 01.02.2014, când prostituţia a fost 

dezincriminată. 

Totodată, conform art. 32 din legea nr. 678/2001 victimele traficului de persoane pot fi cazate, 

la cerere, temporar, în centre de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane, denumite în 

continuare centre, sau în locuinţe protejate pentru victimele traficului de persoane, înfiinţate prin 

prezenta lege, denumite în continuare locuinţe protejate. În conformitate cu standardele internaționale 

(Convenţia CE privind lupta împotriva traficului de persoane – art. 26 sau Directiva 2011/36/UE – art. 

8) victimele trebuie cazate în centre deschise, ținerea în centre închise sau semideschise realizându-se 

pentru anumite categorii de persoane – cu probleme mintale, cu dizabilităţi, etc, care nu pot ieși fără 

însoțitori. În ceea ce privește copiii victime, detenţia lor este strict interzisă, conform Comitetului 

pentru Drepturile Copiilor. În practică, copiii victime sunt cazați în centre pentru minori abandonați, 

abuzați, etc, administrate de regulă de Direcția Generală de asistență Socială și Protecția Copilului. 

 

 4.7. Studii de Caz 

Studiu de caz 1 

În cursul anului 2013, inculpaţii M. V., S. F., C.P.I., C.G., M.M., C. A., U.C., D.I. şi D.G., le-au 

recrutat pe persoanele vătămate N.F., B.I.C. (minoră, 12 ani), B.A.M. (minoră, 11 ani) și pe martora 

N.M., prin răpire şi folosirea unor mijloace de constrângere (violenţe, ameninţări), pe care ulterior le-

au transportat, cazat şi găzduit, în imobilele de domiciliu sau de reşedinţă din Satul T., Comuna T., 

Jud. I., în scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituţiei pe raza Comunei T., Jud. I. şi în 

zona Şoselei de Centură a capitalei. De asemenea, părţile vătămate răpite au fost deposedate, de 

inculpaţi, de bunurile deţinute, în special de telefoanele mobile pentru a nu avea posibilitatea de a 

anunţa organele de poliţie sau rudele. Inculpații au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea 

infracțiunilor de trafic de persoane în formă continuată, prev. de art. 12 alin. 1 şi 2 lit. a) din Legea nr. 

678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 și trafic de minori în formă continuată, prevăzută 

de art. 13 alin. 1, 2 şi 3 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968.  

La termenul de judecată din 02.05.2014, stabilit pentru audierea în ședință publică a persoanele 

vătămate N.F., B.I.C. (minoră), B.A.M. (minoră) și a martorei N.M. fără ca acestea să se afle în sala 

de judecată şi fără a avea astfel contact direct cu inculpaţii prezenţi în sală, s-a adus la cunoştinţa 

instanţei de către reprezentantul Centrului de Plasament în care se afla cazată minora B.I.C. că minora 

este abordată şi ameninţată de minorul M. R, care s-a prezentat minorei ca fiind nepotul unora din 

inculpaţii din cauză în scopul de a o determina pe partea vătămată minoră să îşi schimbe declaraţiile.  

La același termen de judecată, înainte de începerea audierilor, inculpaţii D.I. și C.P. au fost sancţionaţi 

cu amendă administrativă, evacuarea din sala de şedinţă, întocmirea de rapoarte de incident şi sesizare 

sub aspectul săvârşirii de sfidare a organelor judiciare pentru comportamentul verbal extrem de agresiv 

în sala de judecată. Pentru a justifica acest comportament inculpaţii au invocat faptul că au fost aduşi 

foarte târziu în sala de şedinţă. 

Martora N.M. a solicitat declararea ca nepublică a ședinței de judecată, arătând că nu poate 

povesti ceea ce i s-a întâmplat, în sala de ședință fiind prezenți și vecini din satul unde trăiește. Instanța 

de judecată a respins cererea, întrucât martora N.M. nu are calitatea de parte în dosar, neavând aceleași 

drepturi ca persoanele vătămate, însă a pus în discuție din oficiu declararea ca nepublică a ședinței  de 
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judecată la acest termen pe parcursul audierii persoanelor citate, iar cei prezenți au fost de acord cu 

această măsură. 

Avocatul din oficiu al  persoanei vătămate N.F. a solicitat amânarea judecării cauzei întrucât nu 

a avut posibilitatea studierii dosarului, fiind în substituirea colegului titular. Procurorul s-a opus, având 

în vedere că această cauză a suferit mai multe amânări, în special datorită lipsei inculpaților, iar 

avocatul prezent cunoaște dosarul, întrucât în timpul urmăririi penale a asigurat asistența juridică a 

inculpatului  C.P.I. Instanța de judecată a respins cererea de amânare, arătând că avocatul din oficiu, 

chiar substituent, avea obligația studierii dosarului, iar instanța are un rol activ, potrivit codului de 

procedură penală, așa încât echitatea procedurii este asigurată. 

La momentul audierii, persoanele vătămate și martora au fost asistate de apărători din oficiu, iar 

pentru persoana vătămată minoră B.I.C. (minoră) a fost prezent și reprezentantul centrului de 

plasament unde este cazată minora. 

Cauza s-a amânat pentru termenul de judecată din data de 30.05.2014, pentru continuarea audierii 

persoanei vătămate minore B.A.M., căreia i s-a făcut rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale, audierea 

fiind întreruptă, iar persoana vătămată arătând că nu mai dorește să fie prezentă în fața instanței și că 

își menține declarațiile date în cursul urmăririi penale. Instanța a stabilit că persoana vătămată trebuie 

audiată în mod nemijlocit, atâta timp cât a fost de acord inițial să dea declarații în cauză și a fost 

informată asupra obligațiilor pe care le are în calitate de persoană vătămată, mai ales că nu toți 

inculpații au avut posibilitatea să-i adreseze întrebări.  

Cerință 

 Identificați erorile comise  prin măsurile luate de instanță la termenul de judecată din data de 

02.05.2014. 

Prezentarea soluțiilor juridice 

1. Respingerea cererii martorei de declarare ca nepublică a ședinței de judecată este 

eronată, martora – victimă a traficului de persoane – putând formula o astfel de cerere, conform art. 

352 alin. 4 C.p.p.   

2. Avocatul din oficiu al persoanei vătămate N.F. a asigurat asistența juridică a unuia 

dintre inculpați în cursul urmăriri penale, deci o parte cu interese contrare, așa încât instanța trebuia să 

ia măsuri pentru înlocuirea acestuia, pentru asigurarea unei apărări efective a persoanei vătămate, 

victimă a traficului de persoane, care trebuie să aibă încredere în faptul că va fi apărată efectiv. Rolul 

activ al instanței presupune asigurarea înlesnirilor necesare pentru pregătirea unei apărări efective de 

către apărător. 

3. La audierea persoanelor vătămate minore trebuia să se dispună citarea unui psiholog și 

a unui reprezentant al direcției generale de asistență socială și protecția copilului, iar la audierea 

persoanei vătămate minore B.A.M. și părintele sau reprezentantului legal al acesteia, potrivit 

dispozițiilor  art. 24 alin.2 din Legea 678/2001. 

4. Instanța nu a luat nici un fel de măsuri cu privire la situația prezentată de reprezentantul 

centrului de plasament în ceea ce o privește pe minora B.I.C., deși reglementările speciale în material 

traficului de persoane, prin spiritul şi litera lor, impun organelor judiciare o precauţie sporită în 

administrarea probatoriului şi în special a declaraţiilor potenţialelor victime. Astfel de dispoziţii se 

regăsesc în Legea nr. 678/2001 nu numai în cap. IV referitor la procedura judiciară, dar şi în cadrul 

cap. V dedicat protecţiei şi asistenţei victimelor traficului de persoane, în special dispoziţiile art. 26 

din acest capitol. Astfel, instanța putea - în temeiul art. 128 rap. la art. 127 C.p.p. – să dispună 

supravegherea centrului de plasament şi a minorei de către organele de poliţie.  

5. În ceea ce privește continuarea audierii persoanei vătămate minore la termenul de 

judecată următor, nu a fost prezentat un motiv temeinic pentru ca această reaudiere să aibă loc, 

împrejurarea că victima a fot inițial de acord să dea declarație neinstituind o obligație a acesteia de a 

da declarații în orice condiții, întrucât victima are dreptul de a nu coopera cu organele judiciare și de a 

nu da declarații. Instanța, astfel, nu a luat în calcul dreptul victimei la prevenirea revictimizării, 

consacrat de prevederile 20 alin. 1 lit. b din Directiva 2012/29/UE  și ale art. 12 alin. 4 lit. a și art. 15 

alin. 3 lit. e din Directiva 2011/36/UE, care prevăd evitarea unor audieri repetate a victimelor atunci 

când acestea nu sunt absolut necesare. S-au încălcat și dispozițiile art. 124 alin.4 C.p.p. care prevăd că 

audierea martorului minor trebuie să evite producerea oricărui efect negativ asupra stării psihice a 

acestuia. 
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Studiu de Caz 2 

În luna mai a anului 2014 inculpaţii L. N., H. C., B.A-M. şi S. D. au constituit un grup 

infracţional organizat ce avea drept scop identificarea mai multor persoane din mediul rural interesate 

să-şi găsească un loc de muncă în străinătate şi care să poată fi racolate prin inducerea în eroare asupra 

condiţiilor de care urmau să beneficieze (transport, cazare, masă şi salarizare) iar ulterior să fie 

transportate şi cazate în imobile aflate în posesia inculpaţilor şi, în cele din urmă, să fie constrânse să 

efectueze activităţi în domeniul agricol pentru diverşi angajatori spanioli proprietari de terenuri 

agricole, urmând ca o parte importantă a sumelor reprezentând contravaloarea muncii prestate de către 

persoanele în cauză să fie însuşită de către inculpaţi.  

În acul de sesizare s-a reţinut că în urma activităţii concertate a inculpaţilor menționați (printre 

care și inculpata B. A. M.) au fost exploatate prin muncă părţile civile B. M.G., B. M., T.C.D., A.F.M., 

C.N., P.C., P. N.M., R.M., B.A., M.F.A., Ş.N.F., Z.I.C. şi martorul B.D., modalităţile concrete de 

constrângere a acestora la prestarea muncii în condiţii grele constituind-o iniţial deposedarea părţilor 

civile de actele de identitate şi păstrarea acestora de către membrii grupului infracţional în scopul 

restrângerii libertăţii de mişcare a părţilor civile şi condiţionării restituirii sumelor de bani achitate cu 

ocazia transportului, cazării şi asigurării mesei părţilor civile, invocate într-o valoare vădit exagerată, 

urmată de exercitarea unor ameninţări sau violenţe, după caz, în scopul determinării părţilor civile să 

desfăşoare activităţi în profitul membrilor grupului infracţional organizat.  

 Totodată, activitatea inculpatei B.A.M. s-a concretizat în următoarele: trimiterea către martorul 

M. E. a sumelor de bani necesare achitării contravalorii transportului în Spania a primelor şase părţi 

civile; a pus la dispoziţia membrilor grupului infracţional organizat locuinţa pe care o închiriase 

anterior şi în care au fost cazate părţile civile; s-a ocupat de realizarea formalităţilor necesare 

îndeplinirii de către părţile civile a condiţiilor ce permiteau desfăşurarea activităţii în mod aparent legal 

însoţindu-le pe acestea în faţa reprezentanţilor autorităţilor spaniole ocazie cu care, anterior prezentării 

în faţa ghişeului le-a remis actele de identitate după care a reintrat în posesia lor; pe parcursul 

activităţilor desfăşurate de către părţile civile le-a însoţit şi supravegheat în mod repetat pe acestea la 

muncă determinându-le să muncească prin injurii şi ameninţări, încunoştinţându-l în mod constant pe 

inculpatul Lixandru Nicolae despre cele petrecute.  

Astfel, s-a dispus trimiterea în judecată la data de 04.02.2016 a inculpatei B.A.M. pentru 

săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin.1 Cod 

penal, şi de trafic de persoane în formă continuată, faptă prev. de art. 210 alin.1 lit. b Cod penal, cu 

aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, cu reţinerea dispoziţiilor art. 5 Cod penal şi art. 38 alin.1 Cod penal 

privind concursul de infracţiuni. Ceilalţi inculpaţi au fost trimişi în judecată separat, în anul 2015, 

întrucât inculpata din prezenta cauză nu a putut fi găsită decât în anul 2016, când s-a reîntors din 

Spania. 

În procedura de cameră preliminară, martorul B.D. s-a prezentat la termenul fixat de judecătorul 

de cameră preliminară pentru a decide dacă se începe sau nu judecata în cauză,  arătând că nu a fost 

înştiinţat cu privire la proces, regăsind pe portalul instanţelor de judecată  numele său şi identificând 

dosarul, că deşi nu vrea să participe ca parte civilă sau persoană vătămată în cauză doreşte comunicarea 

actului de sesizare al instanţei, că apreciază ca fiind nelegală trimiterea în judecată a inculpatei B.A.M. 

separat de ceilalţi inculpaţi, cu un an mai târziu, practic pentru a fi favorizată, probabil, şi a i se da o 

pedeapsă mai uşoară. Apărătorul ales al martorului solicită restituirea cauzei la Parchet, arătând că va 

proceda în acest sens şi în cealaltă cauză, care îi priveşte pe ceilalţi inculpaţi, pentru ca Parchetul să 

realizeze o trimitere în judecată unitară, a tuturor inculpaţilor vinovaţi de comiterea infracţiunii de 

trafic de persoane. Apărătorul ales al inculpatei arestate a arătat că nu se opune cererilor formulate de 

martor, deşi nu ar trebui să participe la o asemenea procedură, dar arată că oricum inculpata va opta 

pentru procedura simplificată în cazul recunoaşterii vinovăţiei, poziţia acesteia fiind de asumare totală 

a acuzaţiilor aduse, inclusiv în ceea ce îl priveşte pe martorul B.D. 

Cerinţă 

Cum va proceda judecătorul de cameră preliminară în raport de cererile formulate de 

martor? Au fost comise încălcări ale dispoziţiilor legale în raport de martorul B.D? Motivaţi. 

Prezentarea soluţiilor juridice 

1. Martorul B.D. este, fără îndoială, victimă a traficului de persoane, însă a optat să nu 

participe în procesul penal în calitatea de persoană vătămată sau parte civilă, conform art. 81 alin. 2 

C.p.p., poziţie menţinută expres şi în faţa judecătorului de cameră preliminară.  Judecătorul de cameră 



Page 40 
 

preliminară va respinge ca inadmisibilă cererea martorului de restituire a cauzei la Parchet, martorul 

nefiind participant în această procedură, deci neputând invoca cereri şi excepţii privitoare la legalitatea 

sesizării instanţei, a legalităţii administrării probelor sau a efectuării actelor de către organele de 

urmărire penală, conform art. 342-345 C.p.p. 

2. Faptul că martorul nu a fost citat este în conformitate cu dispoziţiile legale, în procedura 

de cameră preliminară participând doar părţile şi persoana vătămată, conform art. 344 alin. 4 C.p.p. 

Comunicarea actului de sesizare către martor nu are temei legal, atâta timp cât dispoziţiile art. 344  

alin. 2 C.p.p. prevăd comunicarea rechizitoriului doar către inculpat (nu şi către celelalte părţi sau 

persoane vătămate), respectiv asigurarea dreptului de a consulta dosarul pentru celelalte părţi şi 

persoana vătămată. Aşadar, cu atât mai puţin se poate dispune comunicarea actului de sesizare către 

martor, care nici nu poate fi participant la o asemenea procedură. 

Împrejurarea că numele complet al martorului a putut fi regăsit pe portalul instanţelor de 

judecată poate ridica probleme din perspectiva respectării dreptului la protecţia datelor cu caracter 

personal, atâta timp cât o astfel de informaţie nu era necesar să apară în mod public. 

 

Studiu de Caz 3 

Prin rechizitoriul nr. XX/D/P/2010 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

DIICOT – Serviciu Teritorial Bucureşti – s-a dispus trimiterea în judecată la data de 16.10.2015, alături 

de alţi inculpaţi, şi a inculpatei B.A. în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor 

de constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; trafic de minori, 

fapte prev. de art. 211 alin. 1 C.p., cu aplic. art.35 alin. 1 C.p.; (în raport de victimele minore D.T.R.M, 

A. E, D. L. E, I.F.D., A.R.M. şi V. (P) F. I); trafic de persoane, faptă prev. de art. 210 alin. 1 C.p., (în 

raport de victima majoră B.V.); proxenetism, faptă prev. de art. 213 alin. 1 şi 3 C.p., (în raport de partea 

civilă/inculpata L.A.M.); toate cu aplicarea art. 38 C.p. şi. art. 5 C.p.. În fapt, s-a reţinut că anterior 

anului 2003, împreună cu inculpaţii G.M.I. (concubin), B.D. (frate), P.D. (văr), S.F. (cumnată), D.P., 

D.V. (cumnaţi), făptuitoarele B.E. (soră, decedată) I. M. (mamă, decedată) şi alţii, a constituit un grup 

infracţional organizat care a fost sprijinit de alte persoane în scopul săvârşirii infracţiunii de trafic de 

persoane/minori, exploatându-le în perioada 2003-octombrie 2012 pe victimele minore D.T.R.M, A. 

E, D. L. E, I.F.D., A.R.M. şi V. (P) F. I, pe victima majoră B.V. ori înlesnind practicarea prostituţiei 

de către partea civilă/inculpata L.A.M., toate acestea fiind realizate în scopul obţinerii unor beneficii 

materiale. 

În cursul judecăţii au fost audiate toate persoanele vătămate, cu excepţia victimei minore 

V.(P)F.I. şi a inculpaţilor, care nu au dorit să dea declaraţii. La termenul de judecată din data de 

10.02.2017, a fost audiat în şedinţă nepublică martorul cu identitate protejată C.P., precum şi martora 

B.V., victimă majoră a traficului de persoane, care nu a dorit să participe la procesul penal în calitate de 

persoană vătămată sau parte civilă. Aceasta a solicitat, însă, să fie asistată de apărătorul ales, care se afla 

în imposibilitate de prezentare la termenul de judecată menţionat, inculpaţii şi procurorul opunându-se, 

arătând că se recunoaşte dreptul martorului de a fi asistat de apărător ales atunci când este incident 

privilegiul împotriva autoincriminării, însă în cauza de faţă – în raport de situaţia de fapt expusă în actul 

de sesizare şi de declaraţia martorei dată în cursul urmăririi penale – nu există un asemenea risc. Instanţa 

a procedat la audierea martorei în absenţa avocatului ales, arătând că avocatul avea obligaţia de a fi 

prezent la strigarea cauzei, care avea şi oră fixată (ora 12.00).  

Inculpata B.A. a solicitat reaudierea persoanei vătămate A.P.M., care  a fost audiată de instanţă 

la termenul din data de 23.09.2016, având în vedere că inculpatul B.D.(coinculpat în cauză), între timp 

s-a căsătorit cu această persoană vătămată, aşa încât există posibilitatea ca această persoană vătămată să 

îşi schimbe declaraţiile şi în raport de inculpata B.A., mai ales că trebuie stabilit modul în care persoana 

vătămată a ajuns să se căsătorească cu acest inculpat şi faptul că nu este atât de inocentă precum arată. 

Totodată, apărătorul ales la B.A. a solicitat eliberarea unei copii de pe înregistrarea şedinţei de judecată 

de la termenul 10.02.2017, când au fost audiaţi martorii, arătând că îi este necesară pentru arhiva 

personală a inculpatei. 

Apărătorul din oficiu al persoanei vătămate A.P.M. s-a opus solicitării de reaudiere, arătând că 

deşi victima s-a căsătorit cu unul dintre inculpaţi nu înseamnă că nu este în continuare traumatizată de 

ce i s-a întâmplat, aceasta nemaidorind să se prezinte la instanţă după audierea sa din data de 23.09.2016, 

solicitând judecarea cauzei în lipsa sa. 
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Instanţa a admis ambele cereri formulate de inculpata A.B., în virtutea exercitării depline a 

dreptului la apărare şi a dispus amânarea judecării cauzei în vederea audierii persoanei vătămate A.P:M. 

şi a încă 5 martori indicaţi în actul de sesizare. 

 

Cerinţă Arătaţi, motivat, dacă instanţa de judecată a procedat corect la termenul de judecată 

din data de 10.02.2017. 

Prezentarea soluţiilor juridice 

1. Audierea martorei B.V. trebuia să se facă în prezenţa avocatului, asistența juridică fiind 

obligatorie, în raport de dispoziţiile art. 44 din Legea 678/2001,  martora majoră fiind victimă a 

traficului de persoane în sensul art. 43 și art. 44 din Legea nr. 678/2001, deci neprezentând relevanţă 

privilegiul împotriva autoincriminării din perspectiva dreptului la asistenţă juridică. Instanţa nu putea 

trece la audierea martorei la termenul de judecată din 10.02.2017, atâta timp cât aceasta avea apărător 

ales; în situaţia lipsei nejustificate a apărătorului ales, putea să dispună desemnarea unui apărător din 

oficiu şi amânarea judecării cauzei pentru un alt termen, la care martora să fie asistată de apărătorul 

din oficiu, care să o asiste efectiv.  

2. Instanţa a  admis în mod greşit cererea apărătorului inculpatei B.A. de a fi reaudiată 

victima A.P.M., deoarece nu a fost prezentat un motiv temeinic pentru ca această reaudiere să aibă loc, 

atâta timp cât deja fusese audiată de către instanţă la un alt termen de judecată, încălcându-se astfel 

prevederile art. 12 punctul 4 lit. a și art. 15 punctul 3 lit. e din Directiva 2011/36/UE, precum și art. 20 

alin. 1 lit. b și art. 23 alin.3 lit. c  din Directiva 2012/29/UE, privind dreptul victimei la prevenirea 

revictimizării, care prevăd evitarea unor audieri repetate a victimelor atunci când acestea nu sunt 

absolut necesare, precum și evitarea adresării de întrebări inutile victimei privind viața privată (,, 

modul în care a ajuns victima să se căsătorească cu un coinculpat,,). 

3. Eliberarea unor copii electronice a înregistrării şedinţei de judecată se face în condiţiile 

art. 369 alin. 6 C.p.p., respectiv: La cerere, părţile, pe cheltuiala acestora, pot obţine o copie 

electronică a înregistrării şedinţei de judecată în ceea ce priveşte cauza lor, cu excepţia situaţiilor în 

care şedinţa nu a fost publică în tot sau în parte. În speţă, audierea martorilor a avut loc în şedinţă 

nepublică, iar apărătorul inculpatei B.A. nu a oferit un motiv temeinic pentru eliberarea acestei copii, 

necontestând declaraţiile martorilor în ceea ce priveşte modalitatea de consemnare a declaraţiilor, 

respectiv necontestând notele grefierului de şedinţă. Eliberarea unor astfel de copii, atunci când şedinţa 

de judecată a fost nepublică, trebuie temeinic justificată, ceea ce nu este cazul în speţa de faţă. 

 

Studiu de Caz 4 

Prin rechizitoriul nr. 8xxD/P/2011 din 28.01.2015 s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de 

arest preventiv, a inculpaților F.F., B.A. și D.T. pentru săvârşirea a 5 infracţiuni de trafic de persoane, 

fapte prev. şi ped. de art. 210 alin.(1) lit.a) C.pen. cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen. şi infracțiunea de 

constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) C.pen., toate cu aplic. art. 38 

alin.(1) C.pen. Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului B. la data de 30.01.2015 sub nr. 

xxx/3/2015. 

În actul de sesizare s-au reținut următoarele: 

La începutul anului 2011, împreună cu inculpatul F.F., în calitate de director general al S.C. F. 

S.R.L. şi cu inculpatul B.A., au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii infracţiunii 

de trafic de persoane prin exploatarea în muncă, iar prin inducerea în eroare cu ocazia încheierii unor 

contracte de mediere, le-a recrutat, în luna februarie 2011, pe persoanele vătămate P.N., N.C.C., N.A., 

F.F., F.M.G., în scopul exploatării acestora pe teritoriul Spaniei, prin executarea unei munci cu 

încălcarea normelor legale privind condiţiile de munca, salarizare, sănătate şi securitate. 

Astfel, numiţii F.F. şi F.C..M., prin intermediul SC F. SRL, cu sediul în B, Calea S nr.xx, apt.x 

sector x, recrutau victimele prin intermediul unor anunţuri publicitare şi încheiau cu acestea contracte 

de mediere, după care  îi trimiteau în străinătate unde, o dată ajunse, persoanele vătămate erau 

transportate dintr-o localitate în altă, cu falsa promisiune că în locul respectiv vor găsi de muncă. Din 

probele administrate în cauză a rezultat că în rarele ocazii în care persoanele vătămate au fost duse pe 

câmp pentru a presta diferite activităţi, acestea nu şi-au încasat banii promişi. 
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 Concret, sus-numiţii au încredinţat persoanele vătămate N.C.C., N.A., F.F., F.M.G. că locurile 

lor de muncă sunt asigurate de inculpaţii  B.A. şi D.T. , care au fost prezentaţi ca fiind reprezentanţii 

angajatorul din străinătate. 

Din verificări a rezultat că SC F. SRL  nu a fost autorizată de Inspectoratul Teritorial al Muncii 

să ofere servicii de mediere în domeniul recrutării şi plasării forţei de munca în ţară sau în străinătate, 

iar numiţii B.A. şi D.T. nu au fost autorizaţi pe teritoriul Spaniei să presteze servicii specifice unui 

angajator străin şi nici să reprezinte vreun angajator străin. Mai mult societatea din România nu avut 

încheiate contracte ferme de locuri de muncă, în sensul dispoziţiilor art. 8 lit.d) din Legea nr.56/2000, 

republicată, cu angajatorul străin. 

Chiar dacă, potrivit dispoziţiilor art. 13 din Legea nr.156/2000, neîndeplinirea obligaţiei de 

înregistrare  la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi are sediul agentul de ocupare a forţei 

de muncă este sancţionată contravenţional, inducerea în eroare a persoanelor vătămate nu rezidă în 

lipsa acestei autorizaţii, ci în prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, victimele având 

convingerea, în urma medierii, că odată ajunse în Spania vor fi preluate în mod legal, de angajatorul 

străin care le va încheia contracte de muncă şi care le va oferi o muncă remunerată. 

Grupul infracţional a fost iniţiat  la începutul anului 2011 de către inculpatul F.F. şi numitul  

V.R.C., ulterior fiind cooptaţi în vederea atingerii scopului infracţional ( exploatarea prin muncă în 

Spania) şi inculpatul D.T. împreună cu inculpatul B.A. 

În modalitatea mai sus descrisă, numiţii F.F., F.F.C., V.R.C., B.A. şi D.T. au indus în eroare 

persoanele vătămate prin folosirea unor mijloace dolosive ingenioase, încercând să dea o aparenţă de 

legalitate aşa-ziselor contracte de angajare a cetăţenilor români în străinătate, captând astfel interesul 

unui număr mare de solicitanţi şi obţinând, astfel, venituri ilicite. 

După sesizarea instanței și începerea judecății în cauză, instanța a declarat ca nepublice 

ședințele de judecată, apreciind că judecarea în condiții de publicitate ar afecta viața privată a 

persoanelor vătămate, având în vedere că din declarațiile date în cursul urmăririi penale ar rezulta că 

acestea ar fi fost obligate să comită anumite activități ilicite (furturi, cerșetorie) sau degradante 

(căutarea de alimente prin gunoaie pentru a-și potoli foamea pe timpul șederii în Spania), despre care 

nu ar dori să se afle în familie sau în comunitățile locale unde trăiesc în prezent.  

La termenul de judecată din data de 10.06.2016, persoana vătămată P.N. a trimis la dosar o 

cerere prin care solicită instanței să nu mai fie citată prin afișarea citației pe ușa locuinței și să nu mai 

fie trimisă poliția la locuința sa, pentru a fi adusă la instanță, întrucât nu dorește să dea declarații și se 

simte ca și cum ar fi arestată. De altfel, arată că a aflat din presa locală că inculpatul D.T. a fost pus 

sub control judiciar în urmă cu 2 săptămâni, deși solicitase să fie înștiințat cu privire la punerea lui în 

libertate în cursul urmăririi penale. Arată că nu dorește să fie reprezentat nici de avocat din oficiu și 

nu vrea să mai aibă de-a face cu justiția. 

La același termen de judecată s-a prezentat și reprezentantul Ambasadei Spaniei, arătând că 

asistă în calitate de observator, având în vedere că faptele s-au petrecut pe teritoriul Spaniei. Inculpații 

au arătat că se opun prezenței reprezentantului Ambasadei Spaniei, având în vedere că se află în curs 

proceduri judiciare pe teritoriul Spaniei cu privire la inculpați. Instanța nu s-a pronunțat în nici un mod 

pe aspectul învederat și a amânat cauza în vederea citării și audierii persoanei vătămate P.N., singura 

care nu s-a prezentat în fața instanței și ultima persoană care mai trebuie audiată (toate celelalte 

persoane și martorii din cauză fiind audiați), dispunând totodată și emiterea unui mandat de aducere 

pe numele persoanei vătămate P.N. care nu s-a prezentat în mod nejustificat în fața instanței. A 

menținut delegația apărătorului din oficiu al persoanei vătămate P.N. 

Cerință 

Analizați motivat măsurile luate de instanță la termenul de judecată din data de 10.06.2016. 

 Prezentarea soluțiilor juridice 

1. Citarea persoanei vătămate P.N. prin afișarea citației pe ușa locuinței este nelegală, 

întrucât în cazul în care persoana vătămată nu este găsită la locuință, se afișează o înștiințare (iar nu 

citația) pe ușa locuinței, cu întocmirea unui proces verbal în acest sens de către agentul poștal, în 

înștiințare menționându-se termenul în care persoana vătămată se poate prezenta la sediul instanței 

pentru a ridica personal plicul închis conținând citația – art. 261 alin. 4 C.p.p. 

2. Referitor la faptul că persoana vătămată nu a fost informată cu privire la punerea în 

libertate a inculpatului (chiar libertate sub control judiciar), Codul de procedură penală nu 

condiționează exercitarea acestui drept de existența unei noi cereri scrise adresată instanței, dacă 



Page 43 
 

persoana vătămată a formulat o astfel de solicitare în cursul urmăririi penale. S-au încălcat astfel 

prevederile art. 111 alin.5 din C.p.p și ale art. 6 alin. 5 și 6 din Directiva 2012/29/UE.  

3. Prezența altor persoane la judecarea cauzei atunci când aceasta se judecă în ședință 

nepublică este posibilă, însă doar în numite condiții: fie în temeiul legii (persoanele indicate de către 

dispozițiile art.  24 din Legea nr. 678/2001 – părțile, reprezentanții acestora, avocații, reprezentanții 

Agenției Naționale împotriva Traficului de persoane; respectiv art. 352 alin. 6 C.p.p.) sau în temeiul 

încuviințării instanței (alte persoane decât cele menționate în text a căror prezență este considerată 

necesară de către instanță). Atâta timp cât reprezentantul Ambasadei Spaniei nu se află printre 

persoanele enumerate de textul de lege, instanța trebuia să se pronunțe cu privire la încuviințarea 

prezenței acestuia în sala de ședință, cu atât mai mult cu cât inculpații s-au opus acestei prezențe. 

4. Reprezentarea persoanei vătămate de către apărător din oficiu (chiar în ciuda renunțării 

la acest drept de către persoana vătămată P.N.) este corectă, asistența juridică fiind obligatorie în cazul 

victimelor traficului de persoane și nedepinzând de consimțământul acestora de a fi asistate juridic, 

conform art. 44 din Legea nr. 678/2001. 

5. Luarea măsurilor pentru aducerea prin constrângere a persoanei vătămate (emiterea 

unui mandat de aducere) poate avea ca efect traumatizarea secundară a victimei, instanța de judecată 

nemotivând temeinic de ce este necesară audierea acestei persoane, iar potrivit dispozițiilor Codului 

de procedură penală persoana vătămată are dreptul, iar nu obligația de a da declarații în cauză. S-au 

încălcat, astfel, dispozițiile art. 12 și art. 15 din Directiva 2011/36/UE, precum și art. 20 din Directiva 

2012/29/UE, dispoziții legale care prevăd evitarea unor audieri repetate a victimelor atunci când 

acestea nu sunt absolut necesare, precum și evitarea adresării de întrebări inutile victimei privind viața 

privată (dreptul victimei la prevenirea revictimizării). 
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COMPENSAȚIA FINANCIARĂ A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE ÎN 

ROMÂNIA 

 

Victimele traficului de persoane au dreptul la măsuri reparatorii pentru prejudiciile cauzate 

lor prin comiterea infracțiunilor, fie că sunt de natură materială (tratamente medicale neacoperite de 

asigurările de sănătate sau veniturile de care au fost lipsite pe perioada traficării, etc), dar mai ales de 

natură morală, suferințele psihologice (inclusiv retrăirea traumei cu prilejul audierilor sau efectele 

negative asupra vieții de familie sau sociale) și consecințele asupra stării de sănătate fiind cel mai des 

întâlnite. La nivelul legislației naționale, accesul victimelor traficului de persoane la compensații se 

realizează fie prin promovarea unei acțiuni civile în cadrul procesului penal, fie prin formularea unei 

acţiuni civile pe cale separată, fie prin obţinerea de compensaţii financiare din partea statului. 

Prevederile legale în acest sens sunt cuprinse în Codul de procedură penală și în Legea nr. 211/2004 

privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor. 

 

5.1. Promovarea acțiunii civile în procesul penal 

Sediul materiei: Art. 19 -26 C.p.p.  

Acţiunea civilă se exercită în cadrul procesului penal de persoana vătămată sau de succesorii 

acesteia, care se constituie parte civilă împotriva inculpatului şi, după caz, a părţii responsabile 

civilmente, și are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit 

legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale.  

Când persoana vătămată este lipsită de capacitate de exerciţiu sau are capacitate de exerciţiu 

restrânsă, acţiunea civilă se exercită în numele acesteia de către reprezentantul legal sau, după caz, 

de către procuror, şi are ca obiect, în funcţie de interesele persoanei pentru care se exercită, tragerea 

la răspundere civilă delictuală. 

Exercitarea acțiunii civile în procesul penal are loc prin cererea/declarația scrisă sau orală 

(consemnată în proces verbal sau încheiere) de constituire ca parte civilă, care se poate face până la 

începerea cercetării judecătoreşti, persoana vătămată fiind informată cu privire șa acest drept de către 

organele judiciare care au o obligaţie în acest sens.  

Partea civilă trebuie să precizeze natura şi întinderea pretenţiilor, a motivelor şi a probelor pe 

care acestea se întemeiază. Până la terminarea cercetării judecătoreşti, partea civilă poate îndrepta 

erorile materiale din cuprinsul cererii de constituire ca parte civilă; poate  mări sau micşora întinderea 

pretenţiilor; respectiv, poate solicita repararea prejudiciului material prin plata unei despăgubiri 

băneşti, dacă repararea în natură nu mai este posibilă. 

În cazul nerespectării vreuneia dintre condiţiile menționate, persoana vătămată sau succesorii 

acesteia nu se mai pot constitui parte civilă în cadrul procesului penal, putând introduce acţiunea la 

instanţa civilă. În cazul în care dreptul la repararea prejudiciului a fost transmis pe cale convenţională 

unei alte persoane, aceasta nu poate exercita acţiunea civilă în cadrul procesului penal. Dacă 

transmiterea acestui drept are loc după constituirea ca parte civilă, acţiunea civilă poate fi disjunsă 

(fiind soluționat tot de instanța penală, dar separat). 

Acţiunea civilă care are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului şi părţii 

responsabile civilmente exercitată la instanţa penală sau la instanţa civilă, este scutită de taxă de 

timbru. 

Referitor la angajarea răspunderii civile delictuale a părții responsabile civilmente (care are, în 

ceea ce priveşte acţiunea civilă, toate drepturile pe care legea le prevede pentru inculpat), aceasta 

trebuie introdusă în procesul penal la cererea părţii îndreptăţite potrivit legii civile, până la începerea 

cercetării judecătorești, respectiv există obligația procurorului de a cere, în același termen, introducerea 

în procesul penal a părţii responsabile civilmente atunci când exercită acţiunea civilă. Partea 

responsabilă civilmente, însă, poate interveni în procesul penal până la terminarea cercetării 

judecătoreşti la prima instanţă de judecată, luând procedura din stadiul în care se află în momentul 

intervenţiei. 

Întrucât acțiunea civilă este guvernată de principiul disponibilității, partea civilă poate renunţa, 

în tot sau în parte, la pretenţiile civile formulate, până la terminarea dezbaterilor în apel, fie prin cerere 
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scrisă, fie oral în şedinţa de judecată. Partea civilă, însă, nu poate reveni asupra renunţării şi nu poate 

introduce acţiune la instanţa civilă pentru aceleaşi pretenţii. 

Totodată, cu privire la pretenţiile civile, inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă 

civilmente pot încheia o tranzacţie sau un acord de mediere, potrivit legii. Inculpatul, cu acordul părţii 

responsabile civilmente, poate recunoaşte, în tot sau în parte, pretenţiile părţii civile, instanța obligând 

la despăgubiri în măsura recunoaşterii, pentru restul pretențiilor putând fi administrate probe. 

Acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale în caz de deces, reorganizare, desfiinţare 

sau dizolvare a părţii civile, dacă moştenitorii sau, după caz, succesorii în drepturi ori lichidatorii 

acesteia îşi exprimă opţiunea de a continua exercitarea acţiunii civile, în termen de cel mult două luni 

de la data decesului sau a reorganizării, desfiinţării ori dizolvării.    În caz de deces, reorganizare, 

desfiinţare sau dizolvare a părţii responsabile civilmente, acţiunea civilă rămâne în competenţa 

instanţei penale dacă partea civilă indică moştenitorii sau, după caz, succesorii în drepturi ori 

lichidatorii părţii responsabile civilmente, în termen de cel mult două luni de la data la care a luat 

cunoştinţă de împrejurarea respectivă. 

Repararea prejudiciului material şi moral se face potrivit dispoziţiilor legii civile, respectiv în 

natură (prin restituirea lucrului, prin restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii, prin 

desființarea totală sau parțială a unui înscris și prin orice alt mijloc de reparare) sau prin plata unei 

despăgubiri bănești (atunci când repararea în natură nu este posibilă). 

Măsuri asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune 

O garanție a faptului că inculpatul va fi solvabil la momentul rămânerii definitive a hotărârii 

judecătorești prin care s-a soluționat cauza penală este ți luarea măsurilor asigurătorii în cursul 

procesului penal. 

Potrivit dispozițiilor art. 249 C.p.p., judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, 

din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecăţii, poate 

lua măsuri asigurătorii, prin ordonanţă sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita 

ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul 

confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei 

amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune.  

Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin 

instituirea unui sechestru3 asupra acestora, cu mențiunea că nu pot fi sechestrate bunuri care aparţin 

unei autorităţi sau instituţii publice ori unei alte persoane de drept public şi nici bunurile exceptate de 

lege. Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune şi pentru garantarea 

executării cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului şi ale 

persoanei responsabile civilmente, până la concurenţa valorii probabile a acestora. Aceste măsuri se 

pot lua, în cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară şi al judecăţii, şi la cererea 

părţii civile. Măsurile asigurătorii luate din oficiu de către organele judiciare prevăzute la alin. (1) pot 

folosi şi părţii civile. 

Măsurile asigurătorii sunt obligatorii în cazul în care persoana vătămată este o persoană 

lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă. 

                                                           
3 Potrivit art. 252 C.p.p., organul care procedează la aplicarea sechestrului este obligat să identifice şi să evalueze bunurile sechestrate, putând recurge, 

dacă este cazul, la evaluatori sau experţi. Bunurile perisabile, obiectele din metale sau pietre preţioase, mijloacele de plată străine, titlurile de valoare 
interne, obiectele de artă şi de muzeu, colecţiile de valoare, precum şi sumele de bani care fac obiectul sechestrului vor fi ridicate în mod obligatoriu. 

Bunurile perisabile se predau autorităţilor competente, potrivit profilului de activitate, care sunt obligate să le primească şi să le valorifice de îndată.  

Metalele sau pietrele preţioase ori obiectele confecţionate cu acestea şi mijloacele de plată străine se depun la cea mai apropiată instituţie bancară. Titlurile 
de valoare interne, obiectele de artă sau de muzeu şi colecţiile de valoare se predau spre păstrare instituţiilor de specialitate. Obiectele prevăzute la alin. 

(4) şi (5) se predau în termen de 48 de ore de la ridicare. Dacă obiectele sunt strict necesare urmăririi penale, procedurii de cameră preliminară sau 

judecăţii, depunerea se face ulterior, dar nu mai târziu de 48 de ore de la pronunţarea în cauză a unei soluţii definitive. Obiectele sechestrate se păstrează 
până la ridicarea sechestrului. Sumele de bani rezultate din valorificarea făcută potrivit alin. (3), precum şi sumele de bani ridicate potrivit alin. (2) se 

depun în contul constituit potrivit legii speciale, în termen de cel mult 3 zile de la ridicarea banilor ori de la valorificarea bunurilor. Celelalte bunuri 

mobile sechestrate sunt puse sub sigiliu sau ridicate, putându-se numi un custode. 
De menționat în acest context sunt și dispozițiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, potrivit cărora Agenţia Naţională de Administrare a 

Bunurilor Indisponibilizate administrează şi ţine evidenţa sumelor de bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 

şi a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile în condiţiile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 135/2010. Totodată, potrivit art. art. 28 
alin. (1) din Legea nr. 318/2015, la solicitarea procurorului sau a instanţei de judecată, Agenţia [Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate] 

depozitează temporar şi administrează bunurile mobile indisponibilizate a căror valoare individuală depăşeşte, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, 

echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro; în acest scop, Agenţia este numită custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Legea nr. 135/2010, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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 Luarea măsurii asigurătorii sau modul de aducere la îndeplinire a acesteia pot fi contestate în 

cursul urmăririi penale în condițiile art. 250 C.p.p., respectiv suspectul ori inculpatul sau orice altă 

persoană interesată poate face contestaţie, în termen de 3 zile de la data comunicării ordonanţei de 

luare a măsurii sau de la data aducerii la îndeplinire a acesteia, la judecătorul de drepturi şi libertăţi de 

la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond. Împotriva modului de aducere la 

îndeplinire a măsurii asigurătorii luate de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanţa 

de judecată, procurorul, suspectul ori inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie 

la acest judecător ori la această instanţă, în termen de 3 zile de la data punerii în executare a măsurii. 

Prin modificările legislative recente, intervenite ca urma deciziilor pronunțate de Curtea 

Constituțională, art. 250 1 C.p.p. reglementează și posibilitatea contestarea măsurilor asigurătorii 

dispuse în cursul judecăţii. Astfel, împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea unei măsuri 

asigurătorii de către judecătorul de cameră preliminară, de instanţa de judecată sau de instanţa de apel, 

inculpatul, procurorul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie, în termen de 48 de ore 

de la pronunţare sau, după caz, de la comunicare. Contestaţia se depune, după caz, la judecătorul de 

cameră preliminară, instanţa de judecată sau instanţa de apel care a pronunţat încheierea atacată şi se 

înaintează, împreună cu dosarul cauzei, după caz, judecătorului de cameră preliminară de la instanţa 

ierarhic superioară, respectiv instanţei ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare, 

contestația nefiind suspensivă de executare.  

În ceea ce privește valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul judecăţii, instanţa de 

judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, a uneia dintre părţi sau a custodelui, poate dispune 

asupra valorificării bunurilor mobile sechestrate. În acest scop, instanţa de judecată fixează un termen, 

care nu poate fi mai scurt de 10 zile, la care sunt citate în camera de consiliu părţile, precum şi custodele 

bunurilor, atunci când a fost desemnat unul, cu participarea obligatorie a procurorului, lipsa părţilor 

legal citate neîmpiedicând desfăşurarea procedurii. Instanța pune în discuţia părţilor, în camera de 

consiliu, valorificarea bunurilor mobile sechestrate şi li se pune în vedere că au dreptul de a face 

observaţii sau cereri legate de acestea. Asupra valorificării bunurilor mobile sechestrate, precum şi cu 

privire la cererile legate de acestea, instanţa de judecată dispune prin încheiere motivată. Încheierea 

instanţei este definitivă. 

Potrivit dispozițiilor art. 256 C.p.p.,  instanţa de judecată, în cursul judecăţii, poate lua măsuri 

de restabilire a situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii, când schimbarea acelei situaţii a rezultat din 

comiterea infracţiunii, iar restabilirea este posibilă. 

Eficiență mai ridicată în practică a prezentat măsura asiguratorie a popririi, întrucât sumele de 

bani datorate cu orice titlu suspectului ori inculpatului sau părţii responsabile civilmente de către o a 

treia persoană ori de către cel păgubit sunt poprite în mâinile acestora, în limitele prevăzute de lege, 

de la data primirii ordonanţei sau încheierii prin care se înfiinţează sechestrul. Aceste sume de bani 

vor fi consemnate de către debitori, după caz, la dispoziţia organului judiciar care a dispus poprirea 

sau a organului de executare, în termen de 5 zile de la scadenţă, recipisele urmând a fi predate 

procurorului, judecătorului de cameră preliminară ori instanţei de judecată în termen de 24 de ore de 

la consemnare4.  

Instanța penală, atunci când acţiunea civilă are ca obiect repararea prejudiciului material prin 

restituirea lucrului, iar aceasta este posibilă, dispune ca lucrul să fie restituit părţii civile. Instanţa, 

chiar dacă nu există constituire de parte civilă, se pronunţă cu privire la desfiinţarea totală sau parţială 

a unui înscris sau la restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii. 

În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 alin. (1) lit. 

b) teza întâi, lit. e), f), i) şi j), în caz de încetare a procesului penal ca urmare a retragerii plângerii 

prealabile, precum şi în cazul prevăzut de art. 486 alin. (2), instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă. 

Această prevedere legală include și ipoteza în care se pronunță o soluție de încetare a procesului penal 

ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale a inculpatului, așa încât partea 

civilă nu primește despăgubiri, urmând a se îndrepta cu o acțiunea civilă la instanța civilă. Soluția 

legală menționată a fost aspru criticată, fiind declarată ca neconstituțională de către Curtea 

                                                           
4 Conform art. 27 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate administrează şi ţine evidenţa sumelor 

de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi potrivit art. 254 din Legea nr. 135/2010. 
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Constituțională și preconizând-se modificarea textului de lege în sensul ca în acest caz instanța penală 

să soluționeze acțiunea civilă, administrând probe cu privire la acest aspect. 

Totodată, în cazul când admite acţiunea civilă, instanţa examinează, potrivit art. 249 - 254, 

necesitatea luării măsurilor asigurătorii privind reparaţiile civile, dacă asemenea măsuri nu au fost luate 

anterior și se pronunţă prin hotărâre şi asupra restituirii lucrurilor şi restabilirii situaţiei anterioare, 

potrivit art. 255 şi 256. Dispoziţiile din hotărâre privind luarea măsurilor asigurătorii şi restituirea 

lucrurilor sunt executorii. 

Conform art. 397 alin. 5 C.p.p., în cazul în care, potrivit dispoziţiilor art. 25 alin. (5), instanţa 

lasă nesoluţionată acţiunea civilă, măsurile asigurătorii se menţin. Aceste măsuri încetează de drept 

dacă persoana vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 de zile de la 

rămânerea definitivă a hotărârii. 

În cazul în care, în cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară sau al judecăţii, 

faţă de inculpat s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune sau s-a dispus înlocuirea 

unei alte măsuri preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune şi este admisă 

acţiunea civilă, instanţa dispune plata din cauţiune a despăgubirilor acordate pentru repararea 

pagubelor cauzate de infracţiune, potrivit dispoziţiilor art. 217 C.p.p. 

Mai trebuie menționat faptul că în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 4 C.p.p. acţiunea 

civilă se soluţionează în cadrul procesului penal, dacă prin aceasta nu se depăşeşte durata rezonabilă a 

procesului, dispoziții care se corelează cu art. 26 C.p.p., ce prevăd că instanţa poate dispune 

disjungerea acţiunii civile, când soluţionarea acesteia determină depăşirea termenului rezonabil de 

soluţionare a acţiunii penale, dar soluţionarea acţiunii civile rămâne în continuare competenţa 

instanţei penale. Disjungerea se dispune de către instanţă din oficiu ori la cererea procurorului sau a 

părţilor, prin încheiere definitivă, iar probele administrate până la disjungere vor fi folosite la 

soluţionarea acţiunii civile disjunse. 

În ceea ce privește posibilitatea obligării părții civile la cheltuieli judiciare, conform art. 275 

și art. 276 C.p.p., respectiv în caz de achitare a inculpatului, persoana vătămată/partea civilă va fi 

obligată la cheltuielile judiciare ale inculpatului dacă au fost generate de aceasta. În practică, însă, 

situațiile acestea sunt extrem de rare, mai ales în cazul victimelor traficului de persoane, neputându-se 

reține vreo culpă procesuală a acestora.  

5.2. Soluționarea acțiunii civile de către instanța civilă 

Sediul materiei – art. 27-28 C.p.p. 

 Cazurile de soluţionare a acţiunii civile la instanţa civilă sunt reglementate de art. 27 C.p.p. 

Acestea sunt: 

1. Cazul neconstituirii de parte civilă în procesul penal: Dacă nu s-au constituit parte 

civilă în procesul penal, persoana vătămată sau succesorii acesteia pot introduce la instanţa civilă 

acţiune pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune. Judecata în faţa instanţei civile se 

suspendă după punerea în mişcare a acţiunii penale şi până la rezolvarea în primă instanţă a cauzei 

penale, dar nu mai mult de un an. 

2. Cazul lăsării ca nesoluționată a acțiunii civile de către instanța penală: Persoana 

vătămată sau succesorii acesteia, care s-au constituit parte civilă în procesul penal, pot introduce 

acţiune la instanţa civilă dacă, prin hotărâre definitivă, instanţa penală a lăsat nesoluţionată acţiunea 

civilă. Foarte important este faptul că probele administrate în cursul procesului penal pot fi folosite în 

faţa instanţei civile.  

3. Cazul suspendării procesului penal:Persoana vătămată sau succesorii acesteia care s-

au constituit parte civilă în procesul penal pot să introducă acţiune în faţa instanţei civile dacă procesul 

penal a fost suspendat. În caz de reluare a procesului penal, acţiunea introdusă la instanţa civilă se 

suspendă după punerea în mişcare a acţiunii penale şi până la rezolvarea în primă instanţă a cauzei 

penale, dar nu mai mult de un an. Persoana vătămată sau succesorii acesteia, care au pornit acţiunea 

în faţa instanţei civile, pot să părăsească această instanţă şi să se adreseze organului de urmărire penală, 

judecătorului ori instanţei, dacă punerea în mişcare a acţiunii penale a avut loc ulterior sau procesul 

penal a fost reluat după suspendare. Părăsirea instanţei civile nu poate avea loc dacă aceasta a pronunţat 

o hotărâre, chiar nedefinitivă. 

4. Cazul neacoperirii integrale a prejudiciului 
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În cazul în care acţiunea civilă a fost exercitată de procuror, dacă se constată din probe noi că 

prejudiciul nu a fost integral acoperit prin hotărârea definitivă a instanţei penale, diferenţa poate fi 

cerută pe calea unei acţiuni la instanţa civilă. Persoana vătămată sau succesorii acesteia pot introduce 

acţiune la instanţa civilă, pentru repararea prejudiciului născut ori descoperit după constituirea ca parte 

civilă. În cazurile menționate mai sus se poate pune problema autorității de lucru judecat, aspect 

reglementat de art. 28 C.p.p., care prevede că hotărârea definitivă a instanţei penale are autoritate de 

lucru judecat în faţa instanţei civile care judecă acţiunea civilă, cu privire la existenţa faptei şi a 

persoanei care a săvârşit-o. Instanţa civilă nu este legată de hotărârea definitivă de achitare sau de 

încetare a procesului penal în ceea ce priveşte existenţa prejudiciului ori a vinovăţiei autorului faptei 

ilicite. Pe de altă parte, hotărârea definitivă a instanţei civile prin care a fost soluţionată acţiunea civilă 

nu are autoritate de lucru judecat în faţa organelor judiciare penale cu privire la existenţa faptei penale, 

a persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăţiei acesteia. 

 

5.3. Acordarea de către stat a compensațiilor financiare victimelor unor infracțiuni 

Acordarea acestui tip de compensație financiară este reglementată în mod detaliat prin Legea 

nr. 211/2014 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, respectiv în 

cadrul capitolului 5 al acestui act normativ. 

Compensaţia financiară se acordă, la cerere, următoarelor categorii de victime, potrivit art. 

21 din legea specială: 

   a) persoanele asupra cărora a fost săvârşită o tentativă la infracţiunile de omor şi omor 

calificat, prevăzute la art. 188 şi 189 din Codul penal, o infracţiune de vătămare corporală, prevăzută 

la art. 194 din Codul penal, o infracţiune intenţionată care a avut ca urmare vătămarea corporală a 

victimei, o infracţiune de viol, act sexual cu un minor şi agresiune sexuală, prevăzute la art. 218 - 220 

din Codul penal, o infracţiune de trafic de persoane şi trafic de minori, prevăzute la art. 210 şi 211 

din Codul penal, o infracţiune de terorism, precum şi orice altă infracţiune intenţionată comisă cu 

violenţă; 

    b) soţul, copiii şi persoanele aflate în întreţinerea persoanelor decedate prin săvârşirea 

infracţiunilor prevăzute la alin. (1). 

Compensaţia financiară se acordă victimelor prevăzute la alin. (1) dacă infracţiunea a fost 

săvârşită pe teritoriul României şi victima este cetăţean român; cetăţean străin ori apatrid care locuieşte 

legal în România; cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României 

la data comiterii infracţiunii; sau cetăţean străin sau apatrid cu reşedinţa pe teritoriul unui stat membru 

al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României la data comiterii infracţiunii. În cazul victimelor 

care nu se încadrează în categoriile de persoane prevăzute anterior, compensaţia financiară se acordă 

în baza convenţiilor internaţionale la care România este parte. 

Legea instituie o serie de condiții care trebuie respectate în vederea acordării de compensații 

financiare. 

Astfel, compensaţia financiară se acordă victimei numai dacă aceasta a sesizat organele de 

urmărire penală în termen de 60 de zile de la data săvârşirii infracţiunii, respectiv în cazul în care este 

vorba despre soţul, copiii şi persoanele aflate în întreţinerea persoanelor decedate prin săvârşirea 

infracţiunilor prevăzute la alin. Art. 21 (1) termenul de 60 de zile se calculează de la data la care victima 

a luat cunoştinţă de săvârşirea infracţiunii, iar dacă victima s-a aflat în imposibilitatea, fizică sau 

psihică, de a sesiza organele de urmărire penală, termenul de 60 de zile se calculează de la data la care 

a încetat starea de imposibilitate. 

Potrivit art. 23 alin. 4 din Legea nr. 211/2004, victimele care nu au împlinit vârsta de 18 ani 

şi cele puse sub interdicţie nu au obligaţia de a sesiza organele de urmărire penală cu privire la 

săvârşirea infracţiunii. Reprezentantul legal al minorului sau al persoanei puse sub interdicţie poate 

sesiza organele de urmărire penală cu privire la săvârşirea infracţiunii. 

Condiții importante sunt stabilite și de art. 24 din același act normativ, referitoare la termenele 

în care se pot formula astfel de solicitări, respectiv: 

 În cazul în care făptuitorul este cunoscut, compensaţia financiară poate fi acordată victimei 

dacă sunt întrunite următoarele condiţii: 

a) victima a formulat cererea de compensaţie financiară în termen de un an, după caz: 
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    1. de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care instanţa penală a pronunţat condamnarea 

sau achitarea în anumite cazuri şi a acordat despăgubiri civile ori încetarea procesului penal în anumite 

cazuri; 

    2. de la data la care procurorul a dispus clasarea, în anumite cazuri; 

b) victima s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal, cu excepţia cazului în care s-a 

dispus clasarea potrivit dispoziţiilor art. 315 alin. (1) lit. a) C.p.p.; 

c) făptuitorul este insolvabil sau dispărut; 

d) victima nu a obţinut repararea integrală a prejudiciului suferit de la o societate de asigurare. 

Dacă victima s-a aflat în imposibilitate de a formula cererea de compensaţie financiară, termenul 

de un an prevăzut la alin. (1) lit. a) se calculează de la data la care a încetat starea de imposibilitate. 

În cazul în care instanţa a dispus disjungerea acţiunii civile de acţiunea penală, termenul de un 

an curge de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care a fost admisă acţiunea civilă. 

    Totodată, victimele care nu au împlinit vârsta de 18 ani şi cele puse sub interdicţie nu au 

obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), respectiv de a se constitui parte civilă în procesul penal 

 În cazul în care făptuitorul este necunoscut, victima poate formula cererea de compensaţie 

financiară în termen de 3 ani de la data săvârşirii infracţiunii, dacă este îndeplinită condiţia prevăzută 

la art. 24 alin. (1) lit. d). 

 Dacă victima este un minor şi reprezentantul legal al acestuia nu a formulat cererea de 

compensaţie financiară în termenele prevăzute, după caz, la art. 24 sau 25 din lege, aceste termene 

încep să curgă de la data la care victima a împlinit vârsta de 18 ani. 

Categoriile de prejudicii pentru acoperirea cărora pot fi solicitate compensațiile financiare sunt 

prevăzute de art. 27 din lege, respectiv: 

(a) în cazul victimelor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a) – persoana asupra cărei s-a săvârșit 

infracțiunea 

1. cheltuielile de spitalizare şi alte categorii de cheltuieli medicale suportate de victimă; 

2. prejudiciile materiale rezultate din distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de 

neîntrebuinţare a bunurilor victimei ori din deposedarea acesteia prin săvârşirea infracţiunii; 

 3. câştigurile de care victima este lipsită de pe urma săvârşirii infracţiunii; 

        b) în cazul victimelor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b) - soţul, copiii şi persoanele aflate în 

întreţinerea persoanelor decedate prin săvârşirea infracţiunilor: 

   1. cheltuielile de înmormântare; 

   2. întreţinerea de care victima este lipsită din cauza săvârşirii infracţiunii. 

   Compensaţia financiară pentru prejudiciile materiale se acordă în limita unei sume echivalente 

cu 10 salarii de bază minime brute pe ţară stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de 

compensaţie financiară. Sumele de bani plătite de făptuitor cu titlu de despăgubiri civile şi 

indemnizaţia obţinută de victimă de la o societate de asigurare pentru prejudiciile cauzate prin 

săvârşirea infracţiunii se scad din cuantumul compensaţiei financiare acordate de stat victimei. 

Victima mai poate solicita Comisiei pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor 

infracţiunilor un avans din compensaţia financiară, care se acordă dacă victima se află într-o situaţie 

financiară precară, în limita unei sume echivalente cu 10 salarii de bază minime brute pe ţară stabilite 

pentru anul în care victima a solicitat avansul. Avansul se poate solicita prin cererea de compensaţie 

financiară sau printr-o cerere separată, care poate fi formulată oricând după sesizarea organelor de 

urmărire penală sau a instanţei de judecată, dacă este cazul, şi cel mai târziu în termen de 30 de zile de 

la data depunerii cererii de compensaţie. În cazul în care avansul este solicitat printr-o cerere separată, 

în care se menţionează şi stadiul procedurii judiciare.  

Cererea victimei privind acordarea unui avans din compensaţia financiară se soluţionează în 

termen de 30 de zile de la data solicitării, iar în cazul respingerii cererii de compensaţie financiară, 

victima este obligată la restituirea avansului, cu excepţia cazului în care cererea de compensaţie 

financiară a fost respinsă numai pentru motivul că făptuitorul nu este insolvabil sau dispărut. Totodată, 

victima care a beneficiat de un avans din compensaţia financiară este obligată la restituirea acestuia 

dacă nu a depus cererea pentru compensaţie financiară în termenele prevăzute de lege. 

Cererea de compensaţie financiară se depune la tribunalul în a cărui circumscripţie 

domiciliază victima şi se soluţionează de doi judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea de 

compensaţii financiare victimelor infracţiunilor, constituite în fiecare tribunal și trebuie să cuprindă, 

pe lângă datele de identificare ale solicitantului și: data, locul şi împrejurările săvârşirii infracţiunii 
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care a cauzat prejudiciul; categoriile de prejudicii suferite prin săvârşirea infracţiunii;  dacă este cazul, 

organul de urmărire penală sau instanţa de judecată şi data sesizării acestora; dacă este cazul, numărul 

şi data hotărârii judecătoreşti sau a actului organului de urmărire penală,atunci când s-a pronunțat o 

soluție pe fondul cauzei; calitatea de soţ, copil sau persoană aflată în întreţinerea persoanei decedate, 

în cazul victimelor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b); antecedentele penale; sumele plătite cu titlu de 

despăgubiri de către făptuitor sau indemnizaţia obţinută de victimă de la o societate de asigurare pentru 

prejudiciile cauzate prin săvârşirea infracţiunii; cuantumul compensaţiei financiare solicitate. 

Totodată, cererea trebuie însoțită de documentele justificative pentru datele înscrise în cerere şi orice 

alte documente deţinute de victimă, utile pentru soluţionarea cererii.   

Cererea de compensaţie financiară şi cererea privind acordarea unui avans din aceasta pot fi 

formulate de către reprezentantul legal al minorului sau al persoanei puse sub interdicţie, respectiv de 

către organizaţiile neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei victimelor, 

dacă sunt semnate de victimă, și sunt scutite de taxa de timbru. 

Atât cererea de compensaţie financiară, cât şi cererea privind acordarea unui avans din 

compensaţia financiară se soluţionează în camera de consiliu, cu citarea victimei și cu participarea 

obligatorie a procurorului. În vederea soluţionării cererii, Comisia poate să audieze persoane, să 

solicite documente şi să administreze orice alte probe pe care le consideră utile pentru soluţionarea 

cererii. Hotărârea prin care s-a soluţionat cererea de compensaţie financiară sau cererea privind 

acordarea unui avans din aceasta se comunică victimei și poate fi atacată cu contestaţie la curtea de 

apel, în termen de 15 zile de la comunicare. 

De asemenea, întrucât procedura în fața comisiei și procedurile penale în fața organelor 

judiciare pot fi desfășurate în paralel, art. 32 din lege prevede obligația Comisiei pentru acordarea de 

compensaţii financiare victimelor infracţiunilor de a informa organul de urmărire penală sau instanţa 

învestită cu judecarea infracţiunii ori, după caz, instanţa învestită cu soluţionarea acţiunii civile, cu 

privire la cererea de compensaţie financiară ori cu privire la cererea prin care victima a solicitat un 

avans din compensaţia financiară5. 

Problemele care se ivesc în practică sunt multiple, întrucât victimele fie nu sunt informate 

corect sau complet cu privire la dreptul de a solicita compensații financiare, fie dacă vor atât 

compensaţii financiare din partea statului, cât şi despăgubiri de la inculpat, acestea nu pot fi acordate 

cumulativ integral, ci se deduc (suma mai mică se deduce din suma mai mare). Totodată, despăgubirile 

civile în procesul penal se acordă la finalul procesului, care poate dura ani întregi (de regulă, 

infracțiunile de trafic de persoane sunt comise în contextul criminalității organizate, dosarele fiind 

complexe, cu implicarea unui număr impresionant de persoane, fapt ce îngreunează procedurile 

judiciare). 

Un aspect extrem de important este și cel referitor la faptul că acordarea despăgubirilor nu 

echivalează cu primirea lor, hotărârea judecătorească prin care s-au stabilit despăgubiri în favoarea 

victimelor de cele mai multe ori trebuie executată silit, prin executor judecătoresc, iar victimele nu 

dispun de resurse financiare pentru accesarea procedurii de executare silită, cu excepția cazului în care 

obțin asistența judiciară gratuită, acordată tot în condițiile Legii nr. 211/2004, care acoperă și costurile 

punerii în executare a hotărârii judecătorești de acordare a despăgubirilor civile. 

 

 Solicitarea compensaţiei financiare în situaţii transfrontaliere 

Dispozițiile Directivei 2004/80/CE privind accesul la despăgubiri în situații transfrontaliere 

au corespondent în legislația națională în capitolul 51 din Legea nr. 211/2004, dar și în Ordinul 

ministrului justiţiei nr. 1319/C/2008 pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor privind procedura de 

obţinere a compensaţiilor financiare de către victimele infracţiunilor intenţionate comise cu violenţă 

în situaţii transfrontaliere prevăzute în Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea 

protecţiei victimelor infracţiunilor. Aceste prevederi legale asigură dreptul victimei asupra căreia s-a 

                                                           
5 Conform art. 33 din Legea nr. 211/2004, fondurile necesare pentru acordarea compensaţiei financiare sau a avansului din aceasta pentru victimele 

infracţiunilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei. Plata compensaţiei financiare sau a avansului din aceasta pentru victimele 

infracţiunilor se asigură de compartimentele financiare ale tribunalelor, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care a fost 

acordată compensaţia financiară sau un avans din aceasta. Statul, prin Ministerul Justiţiei, se subrogă în drepturile victimei care a beneficiat de 
compensaţie financiară sau de un avans din aceasta pentru recuperarea sumelor plătite victimei. 
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comis infracțiunea într-un alt stat membru decât cel în care își are reședința de a înainta cererea de 

reparații unei autorități sau organism al statului membru respectiv. Este instituită o procedură speciala 

pentru depunerea si transmiterea cererilor de compensație financiară atunci când victima este supusă 

unei infracțiuni comisă pe teritoriul unui stat din Uniunea Europeana și se facilitează accesul 

cetățenilor români, victime ale infracțiunilor, la compensație financiara din partea statului Uniunii 

Europene pe teritoriul căruia a fost săvârșită infracțiunea. 

 

5.4. Studii de Caz 

Studiu de caz 1 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului I. la data de 09.01.2015, sub nr. XX petentul 

A.B. a solicitat acordarea de compensații financiare pentru victimele infracțiunilor prevăzute de Legea 

nr. 211/2004, în sumă globală de 35.145 lei,  reprezentând zece salarii minime brute pe țară stabilite 

pentru anul 2014, veniturile salariale de care petentul a fost lipsit în perioada  mai 2011- ianuarie 2015, 

calculate  la venitul minim  brut garantat  în plată conform  Hot. Guv.  Nr. 1.091/2014. 

 În motivarea cererii sale, adresate Comisiei din cadrul Tribunalului I. pentru acordarea de 

compensații financiare victimelor infracțiunii prevăzută de Legea nr. 211/2004 , petentul a arătat 

următoarele: 

La data de 29.04.2011 în localitatea S, jud. I., a fost victima infracțiunii de trafic de persoane. 

În fapt, la data de 26.04.2011 s-a întâlnit cu numita C.M., reprezentanta societății Y SRL, cu sediul în 

orașul A., jud. I., înregistrată oficial în data de 27.09.2010 având printre obiectele principale de 

activitate plasarea forței de muncă, la o stație peco de la ieșirea din orașul S., aceasta prezentându-i o 

ofertă de muncă în scris, primită de la numitul Ț.G., semnând că a luat la cunoștință de această ofertă.  

Imediat a demisionat de la SC. G. SRL pentru pleca în Spania, ademenit de oferta lui Ț.G., 

inculpat condamnat prin sentința penală nr. XX/F/04.07.2014, iar după ce a ajuns în localitatea S. din 

Spania, unde condițiile de cazare erau improprii de locuit și odihnă, în aceeași zi petentul s-a întors în 

România. A arătat petentul faptul că a plecat în Spania, înșelat fiind de condamnatul T.G. în vederea 

realizării unui venit mai mare pentru a-și acoperii cheltuielile necesare și utile, creanța pe care o are 

față de creditorul Pireus Bank în valoare de xxxxx CHF, achitând în rată lunară suma globală și pentru 

a realiza un venit mai mare deoarece copilul său, la data plecării petentului, urma cursurile liceale și la 

terminarea acestora continuă studiile universitare. În consecință motivul în fapt și în drept al încheierii 

raportului de muncă este demisia, conform art. 81 Codul Muncii.  

A mai precizat că de la întoarcerea sa în România a încercat să se reintegreze în câmpul 

muncii, pentru a reuși să-și acopere cheltuielile lunare constând în ratele creditului bancar taxele de 

școlarizare, precum și cheltuielile utile si necesare traiului zilnic. A mai menționat că pe cartea sa de 

muncă, în ceea ce privește ultimul angajator există o continuitate din anul 2007 până în anul 2011, a 

lucrat ca agent de pază neavând nici o abatere, reclamație sau incident dovedind prin aceasta buna sa 

credință pentru a avea un loc de muncă și pentru a obține un câștig lunar în vederea acoperii tuturor 

cheltuielilor utile și necesare. A mai precizat că de la întoarcerea în România până în prezent a lucrat 

ca zilier la diferite activități agricole și am mai lucrat ocazional ca zugrav la diferite persoane fizice 

care aveau nevoie de asemenea servicii, acestea fiind unicele surse de venit în aceasta perioadă.  

Concluzionând cele expuse, petentul a susținut că a depus toate diligentele pentru reintegrarea 

în câmpul muncii și le va depune în continuare până va îndeplinii condițiile legale de pensionare.  

În privința ofertei de muncă pentru Spania, mai exact recoltarea de fructe și legume care era 

remunerată cu 4 euro pe ora, ziua de muncă putând avea între 8 și 12 ore ceea ce însemna realizarea 

unui câștig între 32 și 48 euro pe zi, calculând luna de muncă la 25 de zile, petentul susține că ar fi 

realizat un câștig lunar de 800-1200 de euro. La momentul în care era angajat la SC. G. SRL, conform 

cărții de muncă era remunerat cu 720 de lei pe luna.  

Având în vedere ca la momentul plecării sale era și este în continuare debitorul unei creanțe 

față de creditorul Piraeus Bank creanță în valoare de xxxxx CHF, a decis să plece la muncă atras de 

oferta avantajoasă prezentată la momentul plecării sale, dându-și astfel demisia de la SC. G. SRL. 

Creanța mai sus menționată se achită în rate lunare, iar la momentul plecării sale o putea îndestula din 

acel salariu de 720 de lei.  

A mai arătat că dacă nu era înșelat de numitul Ț.G. cu oferta pentru munca în Spania, nu și-

ar fi dat demisia de la SC. G. SRL și nici angajatorul nu l-ar fi demis.  
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Consideră că veniturile de care a fost lipsit se întind pe perioada mai 2011 - ianuarie 2015 și 

constau în suma de 35.145 lei, pe care o solicită  în cadrul cererii de compensații financiare în baza 

legii 211/2004.  
Petentul a depus la dosar următoarele înscrisuri: sentința penală nr. XX/F/04.07.2014 

pronunțată de Tribunalul I. în dosarul penal nr. XXX, definitivă prin decizia penală nr. XX din 

25.09.2014 a Curții de Apel B, prin care inculpatul Ț.G. a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani 

închisoare pentru trafic de persoane în formă continuată, cu executare în regim de detenție și, printre 

altele, a fost admisă în parte acțiunea civila promovată de partea civila I. G.,  inculpatul fiind obligat 

către acesta la 450 euro daune materiale si 1000 euro daune morale; proces verbal încheiat  în data de 

24.02.2015 de Biroul Executorului Judecătoresc A  prin care se constată că debitorul ȚG este 

insolvabil; adresă Primăria R. care comunică faptul că numitul Ț:G. nu figurează cu bunuri mobile 

și/sau imobile supuse impozitării; adeverințe  de venit din care rezultă că petentul I./G. nu figurează în 

evidențele fiscale cu venituri impozabile pentru anii 2013, 2014; adeverințe emise de Primăria S.,  din 

care rezultă că petentul nu figurează în evidențe cu bunuri și terenuri arabile; decizia nr. 

556/21.04.2011 emisă de SC.G.SRL, din care rezultă că motivul încetării raporturilor de muncă ale 

petentului a fost demisia; dovada că petentul s-a înscris la data de 06.01.2015 în evidențele Agenţiei 

Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă I. 

S-a procedat la ascultarea martorilor indicați de petent (3 martori), aceștia declarând sub 

prestare de jurământ că petentul s-a interesat permanent pentru găsirea unui loc de muncă, după ce a 

fost plecat în străinătate pentru a lucra, dar s-a întors foarte repede, dezamăgit.  

Cerință 

Dacă ați face parte din Comisia din cadrul Tribunalului I. pentru acordarea de compensații 

financiare victimelor infracțiunii ce hotărâre ați lua în acest caz? Argumentați. 

Prezentarea soluției juridice  

Potrivit art. 21 alin. 1 lit. a și art. 27 alin. 1 lit. a pct. 3 din Legea   nr. 211/2004privind unele 

măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, în cazul petentului care a fost victima 

traficului de persoane, prejudiciul ar consta în câștigurile de care victima este lipsită de pe urma 

săvârșirii infracțiunii. Prin urmare, legea condiționează de săvârșirea infracțiunii câștigurile de care 

victima ar fi  lipsită, stabilind o legătură directă de cauzalitate între infracțiune și lipsa câștigurilor.  

În speță, lipsirea petentului de aceste venituri pe toată perioada solicitată (mai 2011- ianuarie 

2015) nu este urmarea nemijlocită a săvârşirii infracţiunii de trafic de persoane, în condiţiile în care 

cauza pierderii locului de muncă în România constă în demisia prealabilă a petentului (act voluntar), 

iar nu fapta concretă ce a constituit infracţiunea a cărei victimă a fost petentul, mai cu seamă că acesta 

a fost traficat doar în momentul prezentării ofertei de muncă în Spania şi doar o zi pe teritoriul Spaniei, 

după care petentul s-a reîntors în ţară.  

 Este adevărat că art. 22 din Legea nr. 211/2004 nu instituie condiţia diligenţelor făcute în 

vederea găsirii  unui loc de muncă pentru a acorda compensaţii, însă această condiţie este inerentă 

stabilirii legăturii cu pretenţiile formulate (salariile neobţinute în România); în momentul în care se 

solicită salariile neobţinute în România pentru o perioadă de 4 ani în care petentul s-a aflat liber în ţară, 

netraficat, este firesc să se obţină probe cu privire la imposibilitatea de a găsi un loc de muncă, iar 

această imposibilitate să fi fost generată de fapta de trafic de persoane a cărei victimă petentul este. 

 Totodată, petentul s-a înscris în evidența Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

I. de-abia cu trei zile înainte de formularea cererii din prezenta cauză, conform înscrisului depus în 

acest sens la dosar. 

Așadar, faţă de împrejurarea că pretenţiile solicitate nu reprezintă câştigurile de care victima 

a fost lipsită de pe urma săvârşirii infracţiunii, legea având în vedere mai degrabă câştigurile de care 

victima infracţiunii nu a beneficiat pentru munca prestată pe durata în care a fost exploatată, soluția 

legală și temeinică este cea de respingere a cererii formulate. 

 

Studiu de caz 2 

Prin cererea din data de 17.11.2014 adresată Tribunalului B. petentul A.B., reprezentant legal 

al minorilor X și Y (copii ai victimei infracțiunii de trafic de persoane prev. de art. 12 alin. 1, alin. 2 

lit. a și alin. 3 din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 5 Cod penal, fapta de trafic de persoane având 

ca urmare moartea victimei) a solicitat acordarea compensațiilor financiare pentru fiecare minor în 
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limita sumei echivalente cu 10 salarii de bază minime brute pe țară stabilite pentru anul 2014 conform 

art. 27 din Legea nr. 211/2004 având în vedere starea de nevoie în care au fost lăsați cei doi minori. 

A mai precizat că anterior a mai formulat o cerere de același gen care a făcut obiectul dosarului 

nr. XX al Tribunalului B. și i s-au acordat 3.500 lei cu titlu de cheltuieli de înmormântare, așa încât 

suma de 3500 lei trebuie completată și cu compensațiile solicitate.  

A atașat cererii hotărârea nr. X dată la 16.05.2014 de Tribunalul B., prin care -  în baza art. 

21 al.1 lit.b și art. 27 și art. 30 din. 211/2004 - s-a acordat copiilor victimei și un avans din compensația 

financiară în cuantum de 3500 lei reprezentând cheltuieli de înmormântare și întreținere a minorilor. 

Tribunalul B. a respins cererea formulată de petentă, arătând următoarele:  

Observând temeiurile legale în baza cărora a fost acordat avansul din compensația financiară, 

prin nr. X dată la 16.05.2014 de Tribunalul B și în baza cărora a fost solicitată prin dosarul de față 

completarea avansului compensațiilor financiare, s-a constatat că Legea nr. 211/2004 reglementează 

acordarea unei compensații financiare anumitor categorii de victime o singură dată atunci când sunt 

îndeplinite condițiile prevăzute la articolele 23 și următoarele din lege. 

Potrivit art. 30 din aceeași lege victima poate solicita comisiei pentru acordarea de 

compensații financiare victimelor infracțiunilor un singur avans din compensația financiară în limita 

unei sume echivalente cu 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru anul în care victima a solicitat 

avansul. 

Cum în cauză a fost deja acordat un avans din compensația financiară prin hotărârea arătată 

beneficiarii nu au dreptul de a mai promova o altă cerere pentru acordarea unui al doilea avans acesta 

nefiind prevăzut de lege. 

Cerință 

Arătați dacă soluția pronunțată în cauză este legală și temeinică. Argumentați.  

Prezentarea soluției juridice 
Faptul că anterior s-a solicitat de către petentă acordarea unui avans din compensația 

financiară, ce a fost acordat în sumă de 3500 lei, reprezentând numai cheltuieli de înmormântare, nu 

are relevanță, atâta timp cât obiectul acțiunii prezente îl reprezintă solicitarea acordării de compensații 

financiare pentru fiecare minor, în limita sumei echivalente cu 10 salarii de bază minime brute pe țară 

stabilite pentru anul 2014, conform art.27 din Legea nr.211/2004. 

Chiar dacă petenta nu cunoaște sensul juridic al termenilor (solicitând completarea 

compensațiilor financiare), prin raportare la situația de fapt indicată și la obiectul acțiunii inițiale, a 

înțeles să solicite - de fapt - nu completarea unui avans, ci compensații financiare, referindu-se în mod 

expres la dispozițiile art.27 din Legea nr.211/2004.  

Instanța trebuia să facă distincția între dispozițiile art.27 alin.1 lit. a din Legea nr. 211/2004 

raportat la art. 21 alin.1 lit. a din aceeași lege (acestea nefiind incidente în speță, minorii neaflându-se 

în această categorie de persoane prevăzute de lege) și dispozițiile art.27 alin.1 lit. b rap. la art.21 alin.1 

lit. b din Legea nr. 211/2004. 

Din coroborarea acestor ultime texte de lege rezultă că de compensații financiare beneficiază 

copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanei decedate prin săvârșirea infracțiunii prev. la art.1, 

cum este cazul în speță (art. 21 alin.1 lit.b), iar aceste compensații se acordă pentru următoarele 

categorii de prejudicii suferite și anume: cheltuieli de înmormântare și întreținerea de care victima este 

lipsită din cauza săvârșirii infracțiunii (art.27 alin.1 lit. b). 

Instanța avea obligația să califice corect acțiunea dedusă judecății în raport de finalitatea 

urmărită de titular și de dreptul subiectiv a cărui valorificare se urmărește, cu atât mai mult cu cât și 

din termenii literali folosiți în acțiunea introductivă, în mod expres și indubitabil s-a solicitat nu 

completarea avansului (în sensul art.30 din Legea nr.211/2004 care se referă la acordare avans) ci 

compensații financiare, în sensul art.27 din lege. 

Totodată, la soluționarea cauzei trebuia să se țină seama și de faptul că alin.2 al art. 27, privind 

limitarea cuantumului compensațiilor la 10 salarii minime brute pe țară, se aplică numai situațiilor 

prevăzute la art.27 lit. a, nu și celor prev. de art. 27 lit. b, care nu prevăd o asemenea limitare. 

Acest ultim text trebuie privit în mod coroborat cu dispozițiile art.30 alin.1 din Legea 

nr.211/2004 care se referă la cuantumul maxim al avansului, și nu al compensației intrinseci, prin 

urmare compensația potrivit art.27 lit. b din lege putând depăși această sumă. 
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Studiu de caz 3 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului B. la data de 10.06.2015, sub nr. XX numita A.B. 

pentru minora A.C., victimă a infracţiunii de trafic de minori în dosarul penal nr. ZZZ, a solicitat 

compensaţie în cuantum de 5.000 lei  reprezentând daune materiale – cheltuieli cu spitalizarea, analize 

medicale, contravaloarea cursurilor de consiliere psihologică. 

În motivarea cererii, petenta a arată că fiica sa, A.C. a fost victima acţiunii inculpatului C.G., 

care a fost condamnat definitiv pentru infracțiunea de trafic de minori, prevăzută de art. 211 alin. 2 Cp 

, art. 210 alin. 1 lit. a, b Cod penal, infracţiunea de act sexual cu un minor prev. de art. 220 alin. 1 şi 2 

Cod penal, iar pedeapsa pe care o execută inculpatul este de 7 ani închisoare, conform Deciziei Curţii 

de Apel B. nr. xx/07.04.2015. Inculpatul nu este solvabil şi nu are nici un bun mobil sau imobil 

proprietate personală.  

La cererea sa, petenta a anexat următoarele înscrisuri: chitanţa nr. xx din 06.08.2014 cu suma 

de 225 lei achitată de A.C. Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, reprezentând 9 

zile de spitalizare ca însoţitor în spital; chitanţa nr. xx/19.05.2015 şi factura fiscală nr. xx/19.05.2015, 

prin care A.B. achită suma de 800 lei reprezentând servicii medicale acordate începând cu data de 

2.08.2014 către SC Medical SRL; chitanţa nr. xx/15.05.2015 şi factura fiscală nr. xx/ 15.05.2015 , prin 

care A.C. achită suma de 1150 lei reprezentând servicii medicale de evaluare şi consiliere psihologice 

acordate copilului A.C.  pe perioada august 2014-ianuarie 2015; decont de cheltuieli pentru pacientul 

A.C. întocmit de Spitalul Clinic de Psihiatrie pentru suma de 1233,49 lei. 

A mai solicitat administrarea probei cu doi martori, respectiv persoane apropiate care cunosc 

starea precară de sănătate psihică a minorei. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 211/2004.  

În cauză a fost emisă adresă la Baroul B. pentru desemnarea unui apărător din oficiu și a fost 

atașată sentinţa penală nr. x/F din 21 ianuarie 2015 pronunţată de Tribunalul I. în dosarul penal nr. XX, 

definitivă la data 07.04.2015 prin Decizia penală nr. xx/07.04.2015 a CAB din care rezultă că 

inculpatul C. G., aflat în prezent în Penitenciarul S., a fost condamnat: 

- la pedeapsa de 6 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, 

d, e, f, n şi o Cod penal pe o durată de 4 ani pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de minori.  

- În baza art. 220 alin. 1, 2 Cod penal cu art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, a fost 

condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 

66 alin. 1 lit. a, b, d, e, f, n şi o Cod penal pe o durată de 2 ani, pentru infracţiunea de act sexual cu un 

minor.  

- În baza art. 38 alin. 1 Cod penal cu art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal cu art. 45 alin. 3 lit. a Cod 

penal, inculpatul C.G. are de executat pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare la care se adaugă 1/3 

din pedeapsa de 3 închisoare, inculpatul având de executat pedeapsa de 7 ani închisoare şi 4 ani 

interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, e, f, n şi o Cod penal.” Prin hotărârea 

menționată a fost obligat inculpatul C.G. la plata sumei de 500 Euro cu titlu de daune morale către 

partea civilă minoră A.C.  

La dosar s-a mia depus și Adresa Primăriei S. din care rezultă că d-nul C.G. nu figurează în 

evidenţele fiscale cu bunuri mobile şi imobile, în prezent, Penitenciarele unde făptuitorul execută 

pedeapsa cu închisoarea achitându-i acestuia contribuţia la sănătate, la venituri având 0. 

La termenul de judecată din data de 18.06.2015, în ședință publică, s-a prezentat petenta A.B., 

mama minorei A.C., care a solicitat admiterea cererii astfel cum a fost formulată, după ce în prealabil 

Comisia a respins administrarea probei testimoniale cu cei doi martori ca inadmisibilă în această 

procedură, față de concluziile procurorului în acest sens.  

Cerințe 

1. Arătați ce soluție ați pronunța dacă ați face parte din Comisia sesizată cu cererea petentei 

A.B., în calitate de părinte al minorei A.C.? Argumentați. 

2. Identificați, dacă există, greșeli comise de către Comisie în procedura de judecată a 

cererii. 

Prezentarea soluțiilor juridice 

1. Cererea este fondată în parte, raportat la înscrisurile depuse în dovedirea cheltuielilor 

efectuate, respectiv doar pentru suma de 3408,49 lei. Astfel, potrivit art. 21 din Legea   nr. 211 din 27 

mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, compensaţia 
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financiară se acordă, la cerere, victimelor infracţiunii de trafic de persoane şi trafic de minori, 

prevăzute la art. 210 şi 211 din Codul penal. 
Compensaţia financiară se acordă victimei pentru anumite categorii de prejudicii suferite de 

aceasta prin săvârşirea infracţiunii, în cazul victimelor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a), printre altele, 

cheltuielile de spitalizare şi alte categorii de cheltuieli medicale suportate de victimă. 

Din înscrisurile depuse la dosar, respectiv Adresa Primăriei S., rezultă că făptuitorul nu este 

solvabil, iar victima nu a primit indemnizaţii de la vreo societate de asigurări.  

Fiind îndeplinite toate condiţiile acordării compensaţiei financiare prevăzute de art. 21 –art. 34 

din   Legea nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor 

infracţiunilor, pe baza documentelor ce atestă cheltuielile efectuate cu îngrijirile medicale ale minorei 

(cheltuielile de spitalizare şi terapie), cererea trebuie admisă în limita sumei de 3408,49 lei, această 

sumă urmând să fie suportată de la bugetul de stat, prin Bugetul Ministerului Justiţiei, conform 

prevederilor art. 33 alin. 1 din Legea nr. 211/2004. 

Plata compensaţiei se asigură de compartimentul financiar al Tribunalului I., în termen de 15 

zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, conform prevederilor art. 33 alin. 2 din Legea nr. 211/2004. 

2. Erorile de procedură sunt  următoarele: 

- Cauza s-a soluționat în ședință publică, cu încălcarea dispozițiilor art. 31 alin. 1 din Legea nr. 

211/2004. 

- Cauza s-a soluționat fără concluziile apărătorului din oficiu, deși se dispusese la primirea 

dosarului desemnarea unui apărător din oficiu pentru minora, victimă a traficului de minori; 

- Proba cu martori este admisibilă în această procedură, față de dispozițiile art. 31 alin. 3 din 

Legea nr. 211/2004.  

Studiu de caz 4 

Prin cererea înregistrată la Tribunalul X reclamanta minoră V.R.L. prin reprezentantul ei legal 

V.M.E., a solicitat acordarea compensaţiei financiare în temeiul Legii nr. 211/2004.  

Prin sentinţa civilă nr. xx/din 26 februarie 2016 a Tribunalului X, s-a admis excepţia tardivităţii 

şi în consecinţă, a fost respinsă ca tardivă cererea de compensaţie financiară formulată de reclamanta 

V.M.E. în calitate de reprezentată legală a  minorei V.R.L..  

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că în conformitate cu dispoziţiile art. 

24 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor 

infracţiunilor, în cazul în care făptuitorul este cunoscut, compensaţia financiară poate fi acordată 

victimei numai dacă aceasta a formulat o cerere în termen de un an de la data rămânerii definitive a 

hotărârii prin care instanţa penală a pronunţat condamnarea. 

Sentinţa penală nr. xx din 22.02.2014 a Tribunalului M., prin care inculpatul XY a fost 

condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori, prev. de art. 211 alin. 1, 2 lit. c Cod penal 

cu aplicarea art. 5 Cod penal, persoană vătămată fiind minora V.R.L., a rămas definitivă la data de 

19.10.2014, prin decizia nr. xx/2014 a Curții de Apel B.  

Pentru executarea sumei la care a fost obligat inculpatul să o plătească părţii civile minore 

V.R.L., aceasta s-a adresat executorului judecătoresc, care la data de 28.02.2015 i-a comunicat 

următoarele: XY nu deţine bunuri, disponibil bănesc în conturi bancare şi venituri urmăribile, fiind 

plecat în Spania. 

Cererea de acordare a compensaţiei financiare a fost înregistrată la data de 4.02.2016, cu 

depăşirea termenului de un an reglementat de art. 24 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 211/2004.  

În această situaţie, tribunalul a apreciat că termenul de un an prevăzut de lege este un termen 

legal imperativ, a cărui nerespectare atrage decăderea din dreptul de a mai formula cerere de 

compensaţie financiară.  

Împotriva acestei sentinţe a declarat contestație reclamanta V.R.L. prin reprezentantul ei legal, 

solicitând modificarea ei în sensul admiterii cererii introductive de instanţă.  

În motivarea contestației, reclamanta a susţinut că prima instanţă a interpretat greşit dispoziţiile 

art. 24 lit.c) din Legea nr. 211/2004, reducându-şi rolul activ la o simplă operaţiune matematică, de a 

calcula termenul de un an de la data rămânerii definitive a titlului executoriu. Conform metodei logice, 

norma de drept trebuie interpretată în sensul aplicării ei, or dispoziţia din art. 24 lit.c) din Legea nr. 

211/2004, prevede tocmai situaţia ignorată de prima instanţă şi anume calculul termenului de un an de 

la data când făptuitorul este insolvabil sau a dispărut. În speţă, sunt îndeplinite ambele condiţii 

prevăzute de art. 24 lit.c) din Legea nr. 211/2004: insolvabilitatea şi dispariţia făptuitorului.  
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Calcularea termenului de un an de la data rămânerii definitive a sentinţei, fără a lua în 

considerare demersurile pe care le efectuează creditorul în vederea recuperării sumelor prin executare 

silită, îl aduce pe acesta în situaţia fortuită de a fi nevoit să pună în executare sentinţa în termen de un 

an şi nu de 3 ani cât prevede art. 3715 C.pr.civ., or legiuitorul a prevăzut tocmai posibilitatea de a se 

depune cererea de compensaţie financiară în termen de un an de la data constatării insolvabilităţii 

făptuitorilor, pentru a nu se îngrădi accesul la justiţie.  

Recurenta a mai arătat că a învederat primei instanţe că ştia doar de termenul de 3 ani pentru 

solicitarea daunelor, cu obligativitatea constatării insolvabilităţii pârâţilor de către executorul 

judecătoresc. 

Întrucât reclamanta s-a adresat mai întâi executorului judecătoresc pentru executarea silită a 

inculpaţilor, după care executorul a constatat că debitorii sunt insolvabili, iar atunci când reclamanta 

s-a adresat instanţei pentru acordarea compensaţiei financiare expirase termenul de un an de la data 

rămânerii definitive a hotărârii penale, instanța de control judiciar (curtea de apel) prin încheierea din 

17.04.2016, a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a art. 24 alin. (1) din 

Legea nr. 211/2004.  Prin decizia Curţii Constituţionale nr. xx/din 13 noiembrie 2016, s-a respins 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2004, reţinând 

că dreptul de a solicita compensaţii financiare nu se confundă cu executarea unei hotărâri judecătoreşti, 

întrucât acesta este instituit ca un beneficiu acordat de către stat şi care are drept fundament principiul 

echităţii şi solidarităţii sociale; în scopul prevenirii unor eventuale abuzuri sau limitării unor efecte 

perturbatoare asupra stabilităţii şi securităţii raporturilor juridice civile, el poate fi exercitat numai într-

un climat de ordine juridică prestabilită. În plus, exigenţele de genul celor contestate în prezenţa 

excepţie nu neagă dreptul în sine, dar absolutizarea exercitării lui poate avea drept consecinţă fie 

negarea, fie amputarea drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane, cărora statul este ţinut să 

le acorde ocrotire, în egală măsură.  

Curtea Constituţională a făcut trimitere în considerentele deciziei sale la jurisprudenţa Curţii 

Europene a Drepturilor Omului, care în legătură cu dreptul de acces la justiţie, în Cauza Z. şi alţii 

contra Regatului Unit al Marii Britanii, a decis că art. 6 paragraful 1 din Convenţia Europeană pentru 

apărarea Drepturilor Omului şi a libertăţilor sale fundamentale, poate fi invocat de orice persoană care 

consideră că a existat o ingerinţă ilegală în privinţa exerciţiului unuia din drepturile sale având caracter 

civil, adăugând însă că „dreptul de acces la tribunale nu este un drept absolut” şi că „acesta poate fi 

supus unor restricţii legitime, cum ar fi termenele legale de prescripţie sau ordonanţele care impun 

depunerea unei cauţiuni”.  

În acest context, instanța sesizată cu soluționarea contestației de către petentă a apreciat că  

cererea de compensaţie financiară trebuie depusă înăuntrul termenului de un an de la data rămânerii 

definitive a hotărârii penale, prevăzut de legea specială, iar nu de la data când s-a constatat că 

făptuitorul este insolvabil, sau în termenul comun de trei ani prevăzut de art. 6 din Decretul 

nr.167/1958 privitor la prescripția extinctivă. S-a mai menționat că petenta nu a formulat nici o cerere 

de repunere în termen, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă Prin urmare, ţinând cont şi de 

statuările Curţii Constituţionale, s-a apreciat că în mod legal prima instanţă a respins cererea de 

compensaţie financiară, ca fiind tardivă. 

Cerință 

Arătați motivat dacă soluția instanței de control judiciar este corectă. 

Prezentarea soluției juridice 

Potrivit art. 24 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 211/2004, în cazul în care făptuitorul este 

cunoscut, compensaţia financiară poate fi acordată victimei, dacă aceasta a formulat cerere de 

compensaţie financiară în termen de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care instanţa 

penală a pronunţat condamnarea. Dispoziția din legea specială are prioritate față de reglementările 

generale în materie de prescripție. 

 

 

CAPITOLUL 6 
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CETĂȚENII STRĂINI VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE 
 

 

6.1. Aplicabilitatea Convenției de la Geneva din 1951 privind statutul 

refugiaților victimelor traficului de ființe umane 

Statele membre ale Uniunii Europene trebuie să garanteze resortisanților țărilor terțe, care sunt 

victime ale traficului de persoane, o perioadă de reflecție și recuperare, astfel încât să poată decide în 

deplină cunoștiință de cauză, dacă cooperează sau nu, cu autoritățile competente. În timpul acestei 

perioade, nici o măsură de îndepărtare din teritoriu nu poate fi executată împotriva acestora, iar la 

expirarea perioadei de reflectie autoritățile competente vor examina dacă este oportună prelungirea 

șederii persoanei respective pe teritoriul său, în scopul anchetei sau procedurii judiciare; dacă persoana 

interesată manifestă voința clară de a coopera; dacă a rupt orice legătură cu presupușii autori ai faptelor. 

(Directiva 2004/81/CE, privind permisul de ședere eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt 

victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigrației ilegale și care 

cooperează cu autoritățile competente). 

Prezentul capitol abordează problematica cetățenilor straini victime ale traficului de persoane, având 

în vedere 2 categorii:  

 Cetățenii străini victime ale traficului de persoane, solicitanți ai unei forme de protecție (statut de 

refugiat, protecție subsidiară). 

 Cetățenii străini victime ale traficului de persoane, beneficiari ai statutului de tolerat.  

 Solicitantul de azil – cetățeanul străin sau apatridul care și-a manifestat vointa de a obține protectie 

internatională, atât timp cât procedura de azil cu privire la cererea sa nu s-a finalizat. 

Beneficiar al protecției internaționale - cetăţeanul străin sau apatridul căruia i s-a recunoscut 

statutul de refugiat sau i s-a acordat protecţia subsidiară, în condiţiile legii. 

 Refugiatul – cetățeanul străin sau apatridul care îndeplineste conditiile prevăzute în Convenția 

privind statutul refugiatilor, Geneva 28 Iulie 1951 (la care România a aderat prin Legea 46/1991) 

 Persoana care datorită unei temeri justificate de a fi persecutată datorită rasei, religiei, naţionalităţii, 

apartenenţei la un anumit grup social sau opiniilor sale politice, se află în afara ţării a cărei cetăţenie 

o are şi care nu poate sau, datorită acestei temeri, nu doreşte protecţia acestei ţări; sau care, neavând 

nici o cetăţenie şi găsindu-se în afara ţării în care avea reşedinţa obişnuită ca urmare a unor astfel 

de evenimente, nu poate sau, datorită respectivei temeri, nu doreşte să se reîntoarcă. 

 Persoană care poate beneficia de protecție subsidiară înseamnă orice resortisant al unei țări terțe 

sau orice apatrid care nu poate fi considerat refugiat, dar în privința căruia există motive serioase și 

întemeiate de a crede că, în cazul în care ar fi trimis în țara sa de origine sau, în cazul unui apatrid, 

în țara în care avea reședința obișnuită, ar fi supus unui risc real de a suferi vătămările grave și nu 

poate sau, ca urmare a acestui risc, nu dorește protecția respectivei țări. Conform Directivei 

2004/83/CE (privind standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 

resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele 

care, din alte motive, au nevoie de protecție internațională și referitoare la conținutul protecției 

acordate), vătămări grave sunt:  (a) pedeapsa cu moartea sau execuția; (b) tortura sau tratamentele 

sau pedepsele inumane sau degradante aplicate unui solicitant în țara de origine; (c) amenințările 

grave și individuale la adresa vieții sau a persoanei unui civil ca urmare a violenței generalizate în 

caz de conflict armat intern sau internațional. Un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid este 

exclus din categoria persoanelor eligibile pentru protecție subsidiară în cazul în care există motive 

întemeiate pentru a crede că: (a) a comis o infracțiune împotriva păcii, o crimă de război sau o crimă 

împotriva umanității în sensul instrumentelor internaționale elaborate pentru a prevedea dispoziții 

privind astfel de infracțiuni; a comis o infracțiune gravă de drept comun;(b) s-a făcut vinovat de acte 

contrare scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite prevăzute de preambul și la articolele 
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1 și 2 din Carta Organizației Națiunilor Unite; (c) reprezintă un pericol pentru societatea sau pentru 

siguranța statului membru în care se află. 

Tolerare – rămânerea pe teritoriu, a străinilor care nu au un drept de ședere și care din motive 

obiective, nu pot părăsi teritoriul statului care acordă acest statut de tolerat. 

 În actualul context european și internațional, România și Bulgaria sunt incluse în așa-numita „Rută 

Balcanică“ a migrației ilegale. O problemă majoră în ultimii ani, atât la nivel național cât și la nivel 

internațional o constituie traficul de persoane care în mod frecvent este în strânsă  legătură cu migrația 

ilegală. O categorie de persoane vulnerabile o reprezintă refugiații. O consecință a statutului de 

persoane vulnerabile o constituie pierderile devastatoare pe care aceștia le suferă și condițiile precare 

de existență până la momentul în care se găsesc soluții durabile. Printre factorii care cresc riscurile de 

traficare a refugiaților se numără insecuritatea fizică, marginalizarea socială, economică și politică, 

victimizarea de către contrabandiștii care facilitează deplasarea refugiaților, cazurile de violență 

sexuală, izolarea socială sau alte consecințe negative rezultate în urma violenței sexuale, presiunea de 

a se angaja în activități sexuale în scopul supraviețuirii, dezorganizarea familiei și lipsa de protecție 

juridică. 

 Infracțiunea de trafic de persoane reprezintă o încălcare a drepturilor omului în ceea ce privește 

victimele. Persoanele care au fost sau care se află în pericolul de a fi traficate pot avea o temere de 

persecuție bine fondată. Trebuie să se țină cont de necesitatea de protecție internațională a 

persoanelor care au fost traficate sau care riscă să fie traficate. Acest lucru include evaluarea nevoilor 

de protecție în temeiul Convenției din 1951 privind statutul refugiaților, precum și a formelor 

complementare de protecție, inclusiv protecția subsidiară după cum este definită în Directiva 

Consiliului 2004/83/EC privind standardele minime referitoare la condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau 

persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecţie internaţională. 

Sub unele aspecte, traficul de persoane se aseamănă cu traficul ilegal de migranți, deși există unele 

diferențe majore. Relația dintre migrant și contrabandist se încheie fie cu sosirea la destinație, fie cu 

abandonarea persoanei pe traseu. Victimele traficului de persoane se deosebesc de migranții care au 

fost victime ale contrabandei tocmai prin perioada îndelungată de exploatare la care au fost supuse, cu 

încălcarea gravă și în formă continuată a drepturilor omului de către traficanți. 

Nu toate victimele sau potențialele victime ale traficului de persoane intră în sfera de aplicare a 

definiției refugiaților din Convenția din 1951 privind statutul refugiaților. În vederea 

recunoașterii statutului de refugiat trebuie să se respecte toate elementele definiției noțiunii de 

refugiat.  

Aspecte definitorii 

Rolul principal al Convenției împotriva criminalității transnaționale, a Protocoalelor sale adiționale 

împotriva traficului de persoane și a contrabandei este controlul criminalității. Acestea  încearcă să 

definească activitățile infracționale și să ghideze statele cu privire la cea mai bună modalitate de 

combate. În acest sens, ele oferă îndrumări utile cu privire la unele aspecte ce țin de protecția victimelor 

și, prin urmare, constituie un punct de plecare util pentru orice analiză a nevoilor de protecție 

internațională apărute ca urmare a traficului de persoane. 

Articolul 3 al Protocolului antitrafic (Protocolul împotriva traficului ilegal de migranți pe cale terestră, 

maritimă și aeriană, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale 

organizate): 

   „În sensul prezentului Protocol“: 

(a) „Traficul de persoane“ trebuie înţeles ca recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau 

găzduirea de persoane, sub ameninţare sau prin utilizarea forţei sau a altor forme de constrângere, prin 

răpire, escrocare, înşelăciune sau abuz de putere, prin utilizarea unei poziţii vulnerabile, prin darea sau 

primirea de bani sau de beneficii pentru obţinerea consimţământului unei persoane care are control 

asupra alteia, în scopul exploatării. Exploatarea include cel puţin prostituţia sau alte forme de 
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exploatare sexuală, muncă sau servicii forţate, sclavia sau practici similare sclaviei, servitutea sau 

prelevarea de organe. 

 (b) consimţământul victimei traficului de persoane la exploatarea stipulată în alineatul (a) a acestui 

articol trebuie considerată irelevantă dacă este vorba despre oricare dintre mijloacele menţionate în 

alineatul (a); 

(c) recrutarea, transportul, transferul, ascunderea sau găzduirea unui copil cu scopul exploatării vor fi 

considerate „trafic de persoane“, chiar dacă acestea nu implică nici unul dintre mijloacele enumerate 

în alineatul (a) al acestui articol;  

(d) prin „copil“ se va înţelege orice persoană sub optsprezece ani.“ 

Protocolul antitrafic definește astfel traficul de persoane prin trei seturi de elemente esențiale și 

interdependente: 

Actul: recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau găzduirea de persoane; 

Mijloacele: prin amenințare sau folosirea forței sau a altor forme de constrângere, prin răpire, fraudă, 

înșelăciune, abuz de putere, abuz de poziție de vulnerabilitate, prin derea sau primirea de plăți sau 

beneficii în scopul obținerii consimțământului unei persoane care deține controlul asupra victimei; 

Scopul: exploatarea victimei, incluzând cel puțin exploatarea prin prostituție a altor persoane sau alte 

forme de exploatare sexuală, muncă sau servicii forțate, sclavie sau practici similare sclaviei, servitute 

sau prelevare de organe. 

Este posibil ca unele victime sau potențiale victime ale traficului de persoane să se încadreze în 

definiția refugiatului din articolul 1A(2) din Convenția din 1951 și, prin urmare, acestea pot avea 

dreptul la protecție internațională pentru refugiați.  

O astfel de posibilitate nici măcar nu se poate deduce din clauza cu privire la salvare prevăzută de 

articolul 14 al Protocolului antitrafic, care prevede că: „Nicio dispoziție din prezentul Protocol nu va 

afecta drepturile, obligațiile și responsabilitățile statelor și persoanelor în conformitate cu normele de 

drept internațional, inclusiv cele de drept internațional umanitar și de drept internațional privind 

drepturile omului și, acolo unde este cazul, cu normele Convenției din 1951 și ale Protocolului din 

1967 privind statutul refugiaților și principiul nereturnării prevăzut de acestea“. 

O cerere de protecție internațională prezentată de către victimă sau de potențiala victimă a traficului 

de persoane poate apărea în diferite circumstanțe. Victima poate să fi fost traficată în străinătate, se 

poate ca aceasta să fi scăpat din mâna traficanților, aflându-se în situația de a solicita protecția statului 

în care se află acum. Este posibil ca victima să fi fost traficată pe teritoriul național, să fi scăpat din 

mâna traficanților săi și să fi fugit în străinătate pentru a  solicita o formă de protecție internațională. 

Este posibil ca persoana în cauză să nu fi fost traficată, ci doar să-i fie teamă că poate deveni o victimă 

a traficului de persoane, fugind astfel  în străinătate în căutare de protecție internațională. În toate 

aceste situații persoana în cauză a avut o „temere de persecuție bine fondată“  în legătură cu una sau 

mai multe dintre motivele Convenției privind recunoașterea statutului de refugiat. 

Temerea de persecuție bine fondată 

Motivele care pot constitui o temere de persecuție bine fondată vor depinde de circumstanțele 

particulare ale fiecărui caz în parte. Se poate considera că persecuția implică încălcări grave ale 

drepturilor omului, inclusiv amenințări la adresa vieții sau libertății, precum și alte tipuri de vătămare 

gravă sau o situație dificilă considerată intolerabilă, după cum este evaluată prin prisma opiniilor, 

sentimentelor și stărilor emoționale ale solicitantului de azil. 

 În acest sens, evoluția dreptului internațional în ceea ce privește incriminarea traficului poate ajuta 

factorii de decizie să determine natura persecutorie a diverselor acte asociate cu traficului de persoane. 

Cererile de azil depuse de victime ale traficului de persoane sau de potențiale victime ale traficului ar 

trebui să fie examinate în detaliu pentru a stabili dacă temerea de prejudiciu se manifestă ca urmare a 

experienței de traficare, sau ca urmare a anticipării sale, care putea fi considerată persecuție. În cazurile 

de traficare sunt inerente formele de exploatare severă cum ar fi răpirea, încarcerarea, violul, sclavia 
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sexuală, prostituția forțată, munca forțată, prelevarea de organe, bătăile fizice, înfometarea, privarea 

de îngrijiri medicale. Astfel de acte reprezintă încălcări grave ale drepturilor omului, care în general  

sunt definite ca acte de persecuție. 

În cazurile în care experiența de traficare a solicitantului de azil reprezintă doar o experiență unică din 

trecut care nu se mai poate repeta, poate fi totuși necesar să i se recunoască persoanei în cauză calitatea 

de refugiat în cazul în care există motive imperioase care rezultă din persecuțiile anterioare, cu condiția 

ca celelalte elemente interdependente ale definiției refugiaților să fie îndeplinite. Aceasta ar include 

situațiile în care persecuțiile suferite în timpul experienței de traficare, chiar dacă au avut loc în  trecut, 

au fost deosebit de grave, iar individul suferă pe termen lung efectele psihologice traumatice, situație 

care ar face imposibilă întoarcerea sa în țara de origine. Cu alte cuvinte, impactul persecuției anterioare 

asupra individului este în formă continuă. Natura prejudiciului suferit anterior va avea un impact 

asupra opiniilor, sentimentelor și stărilor emoționale ale solicitantului de azil și, astfel, va influența 

evaluarea situației în care teama cu privire la un viitor prejudiciu sau situație dificilă ar reprezenta sau 

nu un caz de persecuție. 

 În afară de persecuția suferită de persoanele supuse riscului de a fi traficate, acestea se pot confrunta 

cu represalii și/sau o posibilă situație de retraficare, fiind necesară returnarea lor pe teritoriul din care 

au fugit sau în care au fost traficate. De exemplu, cooperarea victimei cu autoritățile din țara de azil 

sau din țara de origine, în cadrul investigațiilor poate da naștere unui risc de vătămare din partea 

traficanților la întoarcerea în țara de origine, în special în cazul în care traficarea a fost comisă de către 

rețelele internaționale de trafic de persoane. Represaliile din partea traficanților ar putea constitui 

persecuții dacă actele de care posibilele victime se tem implică încălcări grave ale drepturilor omului 

sau alte prejudicii grave sau situații dificile intolerabile, inclusiv o evaluare a impactului lor asupra 

persoanei în cauză. Represaliile traficanții ar putea viza inclusiv membrii familiei victimei, victima 

putând manifesta o temere de persecuție bine fondată, chiar dacă aceasta nu a fost supusă direct la 

astfel de represalii. Având în vedere încălcările grave ale drepturilor omului care sunt adesea implicate, 

de cele mai multe ori retraficarea implică persecuția victimei. 

În plus, la întoarcerea în țata de origine victima se poate teme de ostracizare, discriminare sau pedepsire 

de către familie și/sau comunitatea locală sau, în unele cazuri, de către autorități. Un astfel de tratament 

este într-adevăr relevant în cazul persoanelor traficate pentru prostituție. De la caz la caz, ostracizarea 

severă, discriminarea sau pedepsirea  sunt acte care pot reprezenta o formă de persecuție, în special 

dacă acestea sunt agravate de traumele suferite în timpul sau ca urmare a procesului de traficare. Dacă 

există temeri individuale privind un astfel de tratament, teama de persecuție este diferită dar nu mai 

puțin întemeiată decât teama de persecuție care rezultă în urma expunerii în formă continuată la 

violențele pe care le implică traficul de persoane. Chiar dacă nivelul de ostracizare sau pedepsire de 

către membrii familiei sau ai comunității nu reprezintă o formă de persecuție, victima este respinsă și  

izolată; astfel,  există posibilitatea ca rețelele de sprijin social să crească de fapt riscul retraficării sau 

expunerii la represalii, situație care ar amplifica temerea de persecuție bine fondată. 

  Agenții de persecuție 

 În timp ce persecuția este deseori comisă de către autoritățile unui stat, se poate, de asemenea, ca 

aceasta să fie comisă de către persoane în cazul în care actele de persecuție sunt „cu bună știință tolerate 

de către autorități sau dacă autoritățile refuză sau se dovedesc a fi capabile să ofere o protecție 

eficientă“. În majoritatea cazurilor care implică victime sau potențiale victime ale traficului de 

persoane, faptele persecutorii aparțin persoanelor fizice, mai exact traficanților sau organizațiilor 

criminale sau, în unele situații membrilor familiei sau comunității. În aceste condiții este de asemenea 

necesar să se examineze dacă autoritățile din țara de origine sunt capabile și dispuse să protejeze 

victimele sau potențialele victime la întoarcerea lor în țara de origine. 

Locul de persecuție 

Pentru a intra în sfera de aplicare a articolului 1A (2) din Convenția din 1951, solicitantul trebuie să se 

afle în afara țării sale de origine și, ca urmare a unei temeri de persecuție bine întemeiate , să nu poată 

sau să nu dorească să beneficieze de protecția acestei țări. Totuși, cerința de a se afla în afara țării sale 

nu înseamnă că persoana trebuie să părăsească țara din cauza unor temeri de persecuție bine întemeiate. 
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În cazul în care această temere apare după momentul părăsirii țării de origine, aceasta ar  avea calitatea 

de refugiat sur place, dovedind că îndeplinește celelalte elemente ale definiției refugiatului. Așadar, 

dacă victimele traficului de persoane nu și-au părăsit țara ca urmare a unei temeri de persecuție bine 

întemeiate, o astfel de temere ar putea apărea după momentul părăsirii țării de origine. În astfel de 

cazuri, cererea pentru dobândirea statutului de refugiat ar trebui evaluată în acești termeni. 

 Dacă temerea de persecuție apare înainte de părăsirea țării de origine sau după, locul în care are loc 

persecuția este un aspect important în evaluarea corectă a cererilor de azil depuse de persoane care au 

fost victime ale traficului. Convenția din 1951 prevede că refugiatul trebuie să demonstreze că există 

o  temere de persecuție bine întemeiată în ceea ce privește țara sa de cetățenie sau de reședință. În cazul 

în care o persoană fost traficată în propria țară sau se teme că există riscul de a fi traficată și pleacă 

într-o altă țară pentru a solicita protecție internațională, atunci legătura dintre temerea de persecuție, 

motivația plecării din țară și refuzul de a reveni în țara de origine sunt evidente, iar orice nevoie de 

protecție internațională trebuie evaluată ținând cont de amenințarea la care este supusă persoana în 

cauză în cazul în care este obligată să se întoarcă în țara sa de cetățenie sau de reședință. Dacă se 

stabilește că în țara de origine nu există motive întemeiate pentru a avea astfel de temeri, atunci ar fi 

oportun ca statul în care s-a solicitat azilul să respingă cererea pentru statutul de refugiat. 

Circumstanțele din țara de origine sau de reședință a solicitantului reprezintă principalul punct de 

referință cu privire la care se determină existența unei temeri de persecuție bine întemeiate. Cu toate 

acestea, inclusiv în cazul în care exploatarea are loc în afara țării de origine a victimei,  acest lucru nu 

exclude existența unei temeri de persecuție bine întemeiate în țara de cetățenie a persoanei. Traficul de 

persoane transfrontalier dă naștere unei situații complexe care necesită o analiză detaliată, ținând cont 

de diferitele forme ale prejudiciului suferit pe întreg parcursului rutei de traficare. Natura continuă și 

interconectată a multitudinii actelor persecutorii implicate în contextul traficului transnațional necesită 

o atentă abordare.  

  Legătura de cauzalitate (“motivele invocate”) 

Pentru a îndeplini criteriile de acordare a statutului de refugiat, este nevoie ca temerea de persecuție 

bine întemeiată a unei persoane să fie legată de una sau mai multe dintre motivele Convenției, care 

sunt sau ar trebui să fie „motive legate de” rasă, religie, naționalitate, apartenență la un anumit grup 

social sau opinie politică. Este suficient ca motivul invocat de Convenție să reprezinte un factor 

relevant care contribuie la actul de persecuție; nu este necesar ca acesta să fie singurul sau cel pricipal, 

mai exact cauza. În multe jurisdicții, legătura de cauzalitate („motivele invocate“) trebuie să fie 

stabilite în mod explicit, în timp ce în alte state legătura de cauzalitate nu face subiectul unei analize 

separate, ci este inclusă în analiza globală a definiției refugiaților. În ceea ce privește solicitările de 

azil din motive legate de trafic, ceea ce este mai dificil pentru un factor de decizie este probabil să 

stabilească legătura între temerea de persecuție bine întemeiată și motivele prevăzute de Convenție. În 

cazul în care persecutorul atribuie sau impută solicitantului un motiv din Convenție, acest lucru este 

suficient pentru a satisface legătura de cauzalitate. 

În cazul în care există riscul de a fi persecutat de către agenți neguvernamentali din cel puțin un motiv 

prevăzut de Convenție, legătura de cauzalitate este deja stabilită, indiferent dacă absența protecției 

statului este prevăzută de Convenție. În mod alternativ, în cazul în care riscul de persecuție din partea 

agenților neguvernamentali nu are legătură cu motivele Convenției, dar incapacitatea sau refuzul 

statului de a acorda protecție persoanei este din cauza unui motiv prevăzut de Convenție, legătura de 

cauzalitate este îndeplinită și în acest caz. 

  Motivele Convenției 

 Legătura de cauzalitate poate fi stabilită în baza unuia sau a mai multor motive cumulate ale 

Convenției. Deși în vederea obținerii statutului de refugiat este nevoie să se stabilească o legătură de 

cauzalitate cu un singur motiv, dintr-o analiză completă a cazurilor de trafic de persoane rezultă că în 

mod frecvent există mai multe motive cumulate și interconectate. 

Rasa: În sensul definiției termenului de refugiat, rasa a fost definită ca incluzând „toate tipurile de 

grupuri etnice, care sunt denumite “rase” în limbajul comun. 
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 Religia: Persoanele fizice pot fi vizate în mod similar de către traficanți din motive la apartenență la 

o anumită comunitate religioasă; mai exact, persoanele pot fi vizate deoarece prin prisma credinței lor 

sunt identificate ca aparținând unui grup vulnerabil în anumite circumstanțe, și anume în cazul în care, 

de exemplu, este cunoscut faptul că autorităţile nu oferă protecție corespunzătoare anumitor grupuri 

religioase. 

Naționalitatea: are un sens mai larg decât cetățenia. Se poate referi în mod egal la calitatea de membru 

al unui grup etnic sau lingvistic și se poate suprapune cu termenul de „rasă“. Membrii aparținând unui 

anumit grup național pot fi ținte ale traficului de persoane în contextul  în care există un conflict inter-

etnic într-un stat și anumite grupuri etnice beneficiază de mai puține garanții de protecție. 

Calitatea de membru al unui anumit grup social: victimele și potențiale victime ale traficului de 

persoane pot obține statutul de persoane refugiate în cazul în care pot demonstra că apartenența lor la 

un anumit grup social reprezintă un motiv de persecuție. În stabilirea acestui motiv nu este necesar ca 

membrii unui anumit grup să de cunoască reciproc sau să se asocieze într-un grup. Cu toate acestea, 

este necesar ca persoanele în cauză să împărtășească o caracteristică comună, alta decât riscul de a fi 

persecutate sau de a fi percepute de către societate ca aparținând unui anumit grup. Caracteristica 

comună este de cele mai multe ori una înnăscută, de neschimbat sau fundamentală privind identitatea, 

conștiința sau exercitarea drepturilor omului. Acțiunea persecutorie împotriva unui grup poate fi 

relevantă în creșterea vizibilității grupului, fără a fi o caracteristică definitorie. 

 Femeile sunt un exemplu de subgrup social de persoane definite de caracteristici înnăscute și imuabile 

și sunt adesea tratate în mod diferit față de bărbați. 

Opinie politică: Persoanele pot fi ținte ale traficării  pe motiv de opinie politică sau sunt percepute în 

acest fel. În ceea ce privește celelalte motive ale Convenției, se aplică considerații similare în sensul 

că persoanele fizice pot, în funcție de circumstanțe, să fie ținte ale traficării deoarece viziunile lor 

politice reale sau posibile le fac vulnerabile și cu șanse mai mici de a beneficia de protecție efectivă 

din partea statului. 

6.2. Analiza cadrului legislativ național român privind combaterea traficului 

de ființe umane și a celui privind regimul juridic al străinilor 

   Principalele acte normative în care se regăsesc prevederi legale exprese referitoare la cetățenii străini  

victime ale traficului de persoane sunt Legea nr 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului 

de persoane; Ordonanța de Urgență a Guvernului(OUG) 194/2002 privind regimul străinilor în 

România; Legea 122 / 2006 privind azilul în România. 

  Victimelor traficului de persoane cetățeni străini, care sunt solicitanți ai unei forme de protecție 

internațională, li se aplică prevederile Legii 122/2006 privind azilul în România (actualizată), care 

stabileste regimul juridic al strainilor ce solicită protecție internatională în România, regimul juridic al 

străinilor beneficiari ai protecției internaționale în România, procedura pentru stabilirea statului 

membru responsabil cu analizarea cererii de azil, precum și condițiile de acordare, excludere și încetare 

a protecției temporare. Art 5 indice 1 conține prevederi referitoare la categorii de persoane vulnerabile 

(solicitanti de azil care necesită condiții de primire speciale) printre care se regăsesc și victimele 

traficului de persoane. Apartenența la categoria persoane vulnerabile se determină după depunerea 

cererii de azil, cât mai curând posibil, de către specialiști din cadrul Inspectoratului General pentru 

Imigrări, pe baza unei evaluări individuale. 

  Legea 678 / 2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (cu modificările și 

completarile ulterioare) conține dispozitii referitoare la victimele cetățeni străini (art.37, art.38, art. 38 

indice 1, art. 39, art. 39 indice 1, art 40, art 41). Conform legii, România facilitează cetățenilor străini, 

victime ale traficului de persoane, întoarcerea în țara de origine fără nici o întârziere nejustificată și le 

asigură transportul în deplină securitate până la frontiera statului român, dacă nu este prevazut altfel 

în acordurile bilaterale.  

   Străinii victime ale traficului de persoane, pot fi cazati în centre special amenajate potrivit OUG 

194/2002 privind regimul străinilor, fără a fi necesară luarea în custodie publică a acestora; în acest 
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sens administratia centrelor amenajează spatii speciale separate de cele destinate străinilor luați în 

custodie publică (art.38 alin 1, Legea 678/2001) 

Deși legea prevede spatii amenajate în centre potrivit OUG 194/2002, în practică nu există 

locații speciale în aceste centre în care ar putea fi cazate victime ale traficului de persoane 

cetățeni străini. 

 

  În art 38 alin 2, Legea 678/2001 se prevede faptul că dacă strainul victimă a traficului de persoane este 

solicitant al unei forme de protectie în România, acesta poate fi cazat în centrele regionale de cazare și 

proceduri pentru solicitantii de azil conform Legii nr 122/2006.  În România există 6 centre regionale pentru 

solicitantii de azil (București, Giurgiu, Galați, Rădăuti, Șomcuta Mare, Timișoara). Cazarea se aprobă de 

către Inspectoratul General pentru Imigrări la solicitarea autorităților competente. Conform acestui articol, 

străinii victime vor fi informati în locurile de cazare într-o limbă pe care o înteleg, cu privire la procedurile 

judiciare și administrative pe care trebuie să le urmeze și de asemenea că pot beneficia de consiliere 

psihologică, asistență medicală, socială, medicamente și hrană în aceleasi condiții ca si victimele cetățeni 

români. Legea conține de asemenea prevederi potrivit cărora “victimelor traficului de persoane cetateni 

straini li se asigură asistență juridică obligatorie pentru a își exercita drepturile în cadrul procedurilor penale  

în toate fazele procesului penal, prevederile Legii 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea 

protecției victimelor infractiunilor, urmând a se aplica corespunzător și victimelor traficului de persoane” 

(art. 44 Legea 678/2001). Minorii cetățeni străini care însoțesc victimele traficului de persoane, sau sunt ei 

înșisi victime, li se aplică în mod corespunzător prevederile referitoare la regimul străinilor în România (art 

41 Legea 678/2001) 

Art 38 alineat 2 Legea 678/2001, este lacunar în privința faptului că nu indică expres care sunt 

autoritățile competente care pot solicita Inspectoratului General pentru Imigrări cazarea acestor 

persoane în centrele regionale pentru solicitanți de azil. De asemenea, în practică sunt putini 

specialiști care pot acorda servicii de asistență străinilor victime ale traficului, iar această constatare 

se bazează pe faptul că asistenta unui cetățean străin victimă a traficului presupune o foarte bună 

cunoastere atât a problematicii traficului de persoane cât și a regimului juridic al străinilor.  

 De regulă, în România, specialiștii și entitățile care acordă servicii de asistență sunt axate doar pe 

câte un singur grup țintă (asistă în general cetățeni români victime ale traficului; asistă doar solicitanți 

de azil, refugiați, migranți care nu sunt victime ale traficului de persoane). 

 

 Prin Legea nr 230 /2010 pentru modificarea și completarea Legii nr 678/2001, a fost introdus art.38 

indice 1 în care se menționează că prevederile referitoare la victimele traficului de persoane cetăţeni 

români se aplică şi victimelor traficului de persoane cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau 

al Spaţiului Economic European.  

Art 38 indice 1 nu conține nici o referire la victimele traficului de persoane cetățeni străini provenind 

din state terțe ale Uniunii Europene, în conditiile în care de-a lungul anilor victimele care au fost 

identificate de autorități sau organizații non-guvernamentale nu proveneau din state membre ale UE 

sau ale Spatiului Economic European. Prin urmare se impune o modificare a acestui articol, extinderea 

sferei sale de aplicare la toti cetățenii străini victime ale traficului, indiferent de statul de proveniență. 

 

   Daca străinii, victime ale traficului de persoane, nu posedă niciun document de identitate sau acesta a 

fost pierdut, furat ori distrus, Ministerul Afacerilor Interne poate solicita ambasadelor acreditate în 

România eliberarea unui nou paşaport sau titlu de călătorie, după caz, pentru aceştia, cu excepţia cazului 

solicitanţilor de azil ori al beneficiarilor de protecţie în România (art 39 Legea 678/2001) 

  Art 39 indice 1 Legea 678 / 2001 contîține prevederi referitoare la perioada de recuperare și reflectie 

și la situațiile în care aceasta poate înceta, acordarea tolerării rămânerii pe teritoriul României.  Analiza 

art 39 indice 1, legea 678/2001 se impune a fi realizata împreună cu art 106 indice 1 și art 106 indice 2 

din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania. 
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     Potrivit Legii 678/2001 în măsura în care există motive serioase să se considere că străinul este victimă 

a traficului de persoane acesta poate beneficia de o perioadă de reflectie și recuperare de până la 90 de 

zile, pentru a se reface, pentru a iesi de sub influența făptuitorilor și de a lua o decizie în cunoștiință de 

cauză privind cooperarea cu autoritățile competente, timp în care li se acordă de către Inspectoratul 

General pentru Imigrări, la solicitarea procurorului sau a instanței, tolerarea rămânerii pe teritoriul 

Romaniei. Perioada de reflecție și recuperare de până la 90 de zile, poate înceta conform art 39 indice 1 

Legea 678/2001, în cazurile în care: se constată că victimele traficului de persoane restabilesc, din proprie 

iniţiativă, contactul cu infractorii; există un pericol pentru ordinea publică şi securitatea naţională; statutul 

de victimă a fost invocat în mod nejustificat." 

 Conform alineat 4 art 106 indice 1, OUG 194/2002, procurorul prin ordonanta, sau după caz, instanța, 

prin încheiere, acordă tolerarea atunci când există motive serioase să se considere că un străin care nu are 

drept de şedere este victimă a traficului de fiinţe umane şi prezenţa acestuia pe teritoriul României este 

necesară pentru buna desfăşurare a procesului penal. Din prevederile art.106 indice 2, OUG 194/2002, 

tolerarea se acordă pe perioadă de 6 luni putând fi prelungită pentru noi perioade de până la 6 luni, până 

la disparitia cauzelor pentru care s-a acordat, iar în cazul alineat 4 art 106 indice 1, tolerarea se poate 

prelungi până la încetarea procesului penal. Persoana cu statut de tolerat are acces la piața forței de muncă 

în conditiile prevăzute de lege pentru cetățenii români. Străinul este obligat ca la interval de 2 luni, sau ori 

de cat ori este chemat, să se prezinte la structura Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) care i-a 

eliberat documentul și să anunte orice schimbare a adresei unde locuiește.  Tolerarea are valabilitate 

teritorială limitată la raza de competență a structurii IGI care a eliberat documentul, iar orice deplasare 

în afara acesteia este permisă numai cu aprobare prealabilă. 

 Din analiza, per ansamblu, a articolului 106 indice 1, OUG 194/2002, rezultă că în situatia în care 

există motive serioase a se considera că un străin, fără drept de sedere în România, este victimă a 

traficului de persoane, procurorul (prin ordonanță) sau instanța (prin încheiere) pot acorda tolerarea, 

iar Inspectoratul General pentru Imigrări va emite documentul care atestă statutul de tolerat.  

 Art 106 indice 1, este lacunar în privința faptului că nu stipuleaza expres, dacă procurorul, respectiv 

instanța acorda tolerarea din oficiu sau la cerere si nici care sunt căile de atac pe care le-ar putea avea un 

cetățean străin, victima prezumată a traficului de persoane,în măsura în care procurorul sau instanța nu 

ar acorda tolerarea. Art 106 indice 1 face referire in alineat 3, doar la contestarea hotărârii IGI (alineat 

1) atunci când această instituți este cea competentă să acorde statut de tolerat, la Curtea de Apel 

competenta teritorial în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii IGI, instanța urmând a se pronunța 

în 30 zile, hotărârea fiind definitivă. 

 În OUG 194/2002 și în Legea 678/2001 nu există prevederi cu privire la acordarea statutului de tolerat 

străinului victima prezumată a traficului de persoane, în situatia în care ancheta/investigatia penală se 

află într-o fază incipientă (exemplu străinul a formulat plângere la politie, dosarul încă nu a fost transmis 

procurorului). 

  

 Art 106 alin 2 OUG 194/2002 limitează tolerarea doar la aria de competenta teritorială a structurii IGI 

care a eliberat documentul, iar orice deplasare în afara acesteia presupune aprobarea prealabilă.  

Prevederile acestui articol ar trebui modificate și adaptate astfel încât să corespundă situațiilor întâlnite 

în practică. De exemplu străinul obtine statut de tolerat, însă își găseste un loc de muncă într- zona care 

este în afara razei de competenta a structurii IGI, sau trebuie să se deplaseze pentru realizarea anumitor 

procedure judiciare în alte zone ale țării. Apreciem că în special în cazul străinilor victime ale traficului 

de persoane acestea ar trebui să beneficizeze de dreptul de libera circulație pe întreg teritoriul României, 

fără a fi necesară deplasarea frecventă la structura IGI competenta teritorial pentru a notifica /pentru a 

solicita permisiune. 

 

 Art 106 alin 2 OUG 194/2002 prevede faptul că procurorul, instanța pot prelungi acordarea statutului 

de tolerat până la finalul procesului penal. Prevederile OUG 194/2002 limitează practic dreptul de ședere 

doar până la finalizarea procesului penal, deși pot exista proceduri judiciare pentru care prezența 

străinului s-ar justifica în continuare pe teritoriul țării, chiar și ulterior procesului penal (exemplu, 

prevederile Titlu II, Cap II Actiunea Civila (pentru repararea prejudiciului material și moral), Cod 

Procedura Penala, art 27 cazurile de soluționare a actiunii civile la instanța civilă) 
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  6.3. Studiu de Caz 

            Infracțiunea trafic de persoane, victim cetățean strain, procedura de azil. 

  Pe rolul Curtii de Apel din orasul B, s-a aflat solutionarea apelului declarat de Parchetul 

de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 

Organizată și Terorism împotriva sentinței penale pronunțate de Tribunalul din orasul B.  

 Prin sentinta penala a Tribunalului B (pronuntata in 2013) s-au hotarat urmatoarele: in baza art 11 pct 

2 lit a) raportat la art 10 lit d) Cod Procedura Penala Roman, achitarea inculpatilor AH si S.A.I.N 

pentru infractiunea trafic de persoane in scopul exploatarii la munca (AH nascut in Libam, cu 

dubla cetatenie libaneza si Americana, cu resedinta declarata prin avocat ales, in SUA) (S.A.I.N 

cetatean chilian si iordanian, cu resedinta in Romania) 

 

  Pentru a pronunța această sentință prima instanță (Tribunalul) a reținut următoarele: 

Prin Rechizitoriul Parchetului s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților A. H. și S. A. I. N., pentru 

săvârșirea infracțiunii de „trafic de persoane în scopul exploatării la muncă” (conform legislatiei in 

vigoare la momentul respectiv art 12 alin 1 si alin 2 lit a) din Legea 678/2001 cu aplicarea art 41 alin 

2 Cod Penal Roman) 

 În fapt s-a reținut că inculpații A. H. și S. A. I. N. în cursul anului 2008, în perioada septembrie - 

octombrie 2008, conform unei înțelegeri prestabilite comune, au desfășurat, fiecare în parte, acte 

materiale de recrutare, asigurare transport, primire și cazare, prin inducere în eroare, îndatorare, 

amenințare, reținerea pașapoartelor și refuzul restituirii acestora în scopul de a-i împiedica să 

părăsească România, în scopul exploatării prin executarea unor munci cu încălcarea normelor legale 

privind condițiile de muncă, salarizare, sănătate și securitate și fără încheierea unor contracte legale de 

muncă, a unui număr de 13 cetățeni ai REPUBLICII HONDURAS, respectiv a părților vătămate: (1) 

R. A. J. N (2) A. A. M. D  (3) L. L. M. G (4) H. C. N. D  (5) M. O. E. E. (6)V. A. T. 

(7) G. A. N. E (8)M. B. D. A., (9) P. G. A. F, (10) C. A. A. J. (11) M. P. E. E.. (12) C. M. M.  

 (13) F. G. M. A. 

 

Actul de inculpare are la bază următoarele mijloace de probă: 

Declaratiile persoanelor vatamate; declaratiile a 9 martori care lucrau la firma din Romania a celor 2 

inculpati, infomatii financiare depre firma romana (avea datorii la stat, nu isi platea la timp nici 

salariatii romani), convorbiri telefonice purtate intre inculpati respectiv intre inculpate si alte persoane 

din firma  despre cetatenii straini din Honduras, extrase bancare ale firmei inculpatilor, informatii 

privind numar de intrari-iesiri din tara a celor 2 inculpati, adrese catre Interpol pentru localizarea 

inculpatului AH (o perioada a stat in Liban , ulterior s-a mutat in SUA), fotogafii ale pasapoartelor 

cetatenilor straini din Honduras, process verbal perchezitie domiciliara la incupatul SAIN, 

corespondenta email dintre agentia de recrutare a fortei de munca din Honduras si firma angajatoare 

romana. 

 În cursul cercetării judecătorești au fost audiați: inculpatul SAIN si 15 martori declarațiile fiind 

consemnate și atașate la dosar. 

 Analizând actele și lucrările dosarului Tribunalul a reținut următoarea situație de fapt: 

 In Noiembrie 2008, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism 

(DIICOT), a fost sesizata de catre Inspectoratul General al Plitiei de Frontiera, cu privire la faptul că 

mai mulți cetățeni ai Republicii Honduras au fost depistați in Octombrie 2008 in orasul B…din 

Romania, de către organele de control ale Inspectoratului Teritorial de Munca, desfășurând activități 

lucrative în cadrul punctelor de difuzare a presei, fără forme legale, iar cu ocazia depistării lor aceștia 

au indicat faptul că sunt victime ale traficului de persoane în vederea exploatării prin muncă, fiind 

racolați în țara de origine sub promisiunea unor locuri de muncă bine plătite în România, însă la 

destinație, au fost cazați în condiții insalubre, li s-au reținut pașapoartele sub pretextul protejării lor de 

eventualele furturi, nu au fost plătiți pentru munca prestată, iar când au solicitat să li se restituie 

pașapoartele și să fie lăsați să plece în țara de origine, li s-a solicitat să plătească o suma de aprox. 4000 

de dolari, bani pe care evident că nu îi dețineau. 

http://legeaz.net/legea-136-1995-asigurarilor-reasigurarile
http://legeaz.net/legea-211-2004-protectie-victime-infractiuni
http://legeaz.net/legea-53-2003-codul-muncii/
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 Urmare a controlului, au fost identificați următorii cetățeni hondurieni care și-au precizat calitatea de 

persoane vătămate în cauză, fiind audiați olograf în prezența interpretului autorizat de limbă spaniolă: 

(1) R. A. J. N (2) A. A. M. D  (3) L. L. M. G (4) H. C. N. D  (5) M. O. E. E. (6)V. A. T. 

(7) G. A. N. E (8)M. B. D. A., (9) P. G. A. F, (10) C. A. A. J. (11) M. P. E. E.. (12) C. M. M.  

 (13) F. G. M. A. 

 În urma probatoriului administrat în cauză respectiv a activităților de urmărire penală efectuate și în 

cursul cercetării judecătorești instanța a reținut că în cursul anului 2008, părțile vătămate mai sus 

menționate au fost recrutate în REPUBLICA HONDURAS de către agenția de plasare a forței de 

muncă “I. J.C.R.” patronată de numita J.R.E, care după o selecție riguroasă, le-a prezentat spre semnare 

contracte de muncă în limba engleză, în care se specifica că vor fi angajați de firma românească S.C. 

“I.S.” S.R.L., aceasta firmă urmând să le asigure locuri de muncă, ca și vânzători la chioșcuri din mall-

urile din orasul B..din Romania, ori muncă de birou, în domeniul IT. 

De asemenea firma românească angajatoare, conform promisiunilor făcute de firma parteneră, se 

obliga să le obțină permise de ședere și muncă în România, să le asigure cazare și transport gratuit, 

plus un salariu bun între 700 și 1200 USD/lună, în funcție de calificare și studii. 

 Toate părțile vătămate au declarat că au depus la agenția de recrutare din Republica Honduras, 

documentele de studii solicitate, caziere, certificate medicale, etc. și după ce li s-a comunicat faptul că 

au fost selecționați s-au prezentat la data și ora indicată pentru a se îmbarca în avionul ce urma să le 

asigure transportul spre România, fiind însă instruiți de către personalul firmei de recrutare să declare 

autorităților române că sunt turiști. 

 Partile vatamate au ajuns pe aeroport in Romania, unde au fost asteptati de catre inculpatul  

S. A. I. N., director Resurse Umane din cadrul firmei angajatoare, precum și de martorii C. A.M. și D. 

G.N., angajati ale aceluiași departament din cadrul societății. 

  Pe aeroport, cetățenii străini au întâmpinat dificultăți, nefiindu-le permis accesul pe teritoriul 

României, întrucât nu au putut prezenta bilete de avion retur către țara de origine, perioada maximă pe 

care aceștia puteau să o stea în țara noastră fiind conform legislației europene în vigoare (vezi 

Regulamentul CE nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind 

crearea unui Cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulații a persoanelor peste 

frontiere) de 3 luni, fapt care l-a determinat pe acționarul principal al grupului de firme A., inculpatul 

A. H., să-l trimită la aeroport pentru a rezolva problema, pe directorul general din grupul său de firme 

respectiv pe L. F. 

 L. F. l-a informat pe inculpatul A. H. care este motivul pentru care cetățenii străini nu pot intra în țară, 

ocazie cu care cel din urmă l-a chemat la domiciliul său, urmând să procedeze la achiziționarea de 

bilete de avion on-line pe care apoi să le prezinte autorităților, ceea ce s-a și întâmplat. 

Cu aceeași ocazie, ca urmare a indicațiilor primite de la inculpatul A. H., acesta a întocmit o invitație 

în formă scrisă, pe care a semnat-o și a prezentat-o lucrătorilor poliției de frontieră, în original, în care 

se specifica că respectivii cetățeni străini sunt turiști, că S.C. “I.S” S.R.L. “se obligă ca pe toată durata 

șederii să pună la dispoziția acestora cazare, 3 mese pe zi, transport intern și întreținere financiară”, 

scopul „vizitei” acestora fiind “vizitarea tuturor zonelor turistice din România”, iar că firma 

românească “își asumă întreaga responsabilitate cu privire la întreținerea acestora și a 

comportamentului acestora pe toată durata șederii lor în țară”. 

  Martorul L. F. a semnat respectiva invitație în calitate de directorul general al S.C. “I.S.” S.R.L., deși 

director era martorul G. R., pe verso-ul acestui document dând și o declarație olografă în care își asuma 

întreaga responsabilitate așa cum scria și în invitația oficială și totodată a mai precizat că acești cetățeni 

vor părăsi teritoriul României, pe data de 17.09.2008 în direcția Madrid conform biletelor de avion 

retur prezentate. 

 După efectuarea acestor demersuri, părțile vătămate au relatat că au fost conduse la niște locuri de 

cazare amenajate de firmă și nu la hotel, așa cum sunase inițial oferta, astfel că au ajuns ca femeile și 

familiștii să fie cazați la o fermă din orașul O… din Romania,,  aparținând S.C. “I.S.” S.R.L., iar restul 

părților vătămate într-un subsol unei cladiri din orasul B… din Romania, unde fusese improvizat un 

dormitor comun cu paturi metalice suprapuse, având acces la o baie comună (un fost grup sanitar 

reamenajat), fără apă caldă și fără căldură. 

  In data de 11.09.2008, partile vatamate (LLMG si CAAJ si MPEE si AAMD si VAT si GANE si 

RAJN si HCND si CMM si FGMA) au fost aduse la biroul apartiand grupului de firma patroat de A.H., 

iar acesta in prezenta inculpatului SAIN (vorbitor nativ de spaniola care a asigurat traducerea) le-a 
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explicat tuturor ca vor lucre la chioscuri de vanzare a presei, pentru salarii de 300 USD lunar, pe toata 

periada de 3 ani a contractului. Le-au fost date spre semnare mai multe acte in limba romana (limb ape 

care nici o parte vatamata nu o cunoastea) si li s-a spus ca sutn contractele de munca cat si tipizate 

tipizate prin care își exprimau acordul de a-și lăsa pașapoartele în custodia firmei, sub pretextul propriei 

protecții ori în vederea obținerii permiselor de muncă, fiecare dintre cetățenii străini fiind repartizați 

să presteze muncă necalificată, în chioșcuri de ziare stradale, alături de câte un angajat român. 

 Anterior sosirii în țară a părților vătămate respectiv începând cu luna iulie 2008, conform 

declarațiilor martorilor audiați în cauză dar și a inculpatului SAIN pentru cetățenii hondurieni au fost 

amenajate spații de cazare de către personalul administrativ al societății condusă de inculpatul A. H., 

spații care conțineau potrivit declarațiilor unanime ale martorilor ce s-au ocupat de aceste amenajări 

– tot ceea ce era necesar pentru un trai decent (în acest sens au declarați și martorii R. C., L. F., M. C. 

A.). 

  Tribunalul a reținut că nu se confirmă astfel susținerile actului de sesizare conform cărora 

condițiile de cazare erau insalubre iar mențiunea potrivit căreia odată ajunși de la aeroport nu au 

fost cazați la hotel nu este de natură a justifica ipoteza unor condiții vătămătoare de locuit. 

 S-a mai susținut, de catre partile vatamate, că aceste camere nu era încălzite, nu aveau nici sisteme de 

încălzire însă pe de o parte instanța a reținut că perioada în care aceștia s-au aflat în România era în 

anotimpul de vară și nu necesita astfel de instalație iar pe de altă parte una dintre locații dispunea 

potrivit declarațiilor martorilor de instalație de încălzire. 

 Începând cu data de 11.09.2008, pentru aproximativ două săptămâni, părțile vătămate au fost 

transportate de la locurile de cazare la locurile de muncă cu autoturismele firmei, având un program 

de lucru care începea în zori, la orele 03:00 și se încheia în jurul orelor 17:00, după această perioadă, 

fiindu-le înmânate cartele pentru transportul public în București. În actul de inculpare s-a reținut, ca 

o dovadă a exploatării acestor persoane că aceștia nu au primit haine groase „temperaturile fiind 

scăzute, pentru persoane native din zone cu o climă mult mai caldă” însă în septembrie 2008, respectiv 

perioadă de toamnă nu se poate susține că vreo persoană indiferent de zona geografică din care provine 

ar avea nevoie de haine groase, date fiind temperaturile ridicate inclusiv din România. Mai mult, 

inculpatul SAIN a susținut că le-a cumpărat părților vătămate haine dinntr-un centru comercial din 

Romania. 

 

Un alt aspect menționat în actul de sesizare al instanței, care tinde să acrediteze aceeași idee a 

exploatării părților vătămate, este reprezentat de neplata salariilor către cetățenii hondurieni, însă 

din întreg materialul probator administrat în cauză se poate observa că, deși părțile vătămate nu au 

primit sume de bani fabuloase aceștia totuși au fost retribuiți și în acest sens instanța a reținut 

declarațiile inculpatului SAIN si al martorilor C. G. N., C. A. M.. Mai mult, martorul R. C. a menționat 

că, deși părțile vătămate nu veneau cu pachet ei își cumpărau totuși mâncare. 

 Instanța a apreciat că intențiile inițiale ale inculpatului A. H. au fost acelea de întocmire a formelor 

legale de muncă pentru părțile vătămate, de vreme ce a fost angajat inclusiv un profesor de limba 

română pentru a-i învăța pe aceștia limba română de asemenea, nicio probă administrată în cauză nu a 

infirmat susținerile inculpaților în sensul că părțile vătămate s-au aflat inițial într-o perioadă de 

training, perioadă în care au primit conform susținerilor parchetului suma de 200 USD pe 2 luni. 

Raportat la situația de fapt reținută instanța a apreciat că în cauză nu există probe certe ale exploatării 

părților vătămate de către cei doi inculpați întrucât pe de o parte, aceștia au beneficiat de condiții de 

cazare proprii locuirii, au primit sume de bani care, deși într-un cuantum redus permiteau traiul zilnic 

în condițiile în care aceștia aveau transportul și cazarea asigurate, și mai mult, se aflau în aceeași 

situație cu alți cetățeni români angajați fie de aceeași societate, fie de altele. 

   Este adevărat că fiecare a fost repartizat într-un chioșc de ziare unde lucra singur, fiind sfătuiți să se 

adapteze rapid la condițiile de muncă și să învețe limba, întrucât vor primi bani mai mulți dacă vor 

vinde mai multe ziare, ca și comision. 

 Pentru că la data de 10.10.2008, nici unul dintre muncitori nu și-a primit salariul promis, conform 

promisiunilor făcute de inculpatul H. A., tot grupul a hotărât să protesteze față de condițiile oferite 

privind locul de muncă, cazare și retribuire, acțiune materializată prin neprezentarea la locul de muncă 

în ziua de 11.10.2008. Ca urmare, directorul de resurse umane inculpatul SAIN., apelând pe unul dintre 

muncitori a aflat motivul neprezentării la muncă, astfel că, a doua zi pe data de 12.10.2008, firma S.C. 

“I.S” S.R.L. a efectuat plăți cu titlu de „protocol”, contrasemnate de martorul I. B. R., prin care părțile 
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vătămate au fost plătite cu sume de 150 RON, iar după alte câteva zile cu sume de aprox. 480 - 500 

RON, fiecare muncitor, ajungând la suma de 650 RON, echivalent la acea dată cu aprox. 200 USD. 

  S-a reținut că la data de 28.10.2008, părțile vătămate au decis să intre în grevă și să nu mai deschidă 

chioșcurile de difuzare a presei în ziua respectivă și în acest fel să protesteze, întrucât condițiile de 

muncă oferite și cazare erau improprii, temperaturile scăzuseră foarte mult și unii dintre cetățenii 

străini se îmbolnăviseră datorită faptului că lucrau și locuiau în spații neîncălzite. 

Unul dintre angajații firmei l-a trimis pe un anume C.F. si le-a transmis că în jurul orelor 14.00 toți 

angajații nemulțumiți trebuie să se prezinte în biroul numitului A. H. Partile vatamate s-au prezentat 

la respective ora, i-au reprosat inculpatului A.H. conditiile necorespunzatoare de munca, fapt care l-a 

iritat pe inculpatul AH care le-a dat acestora 2 posibilitati: fie lucreaza in continuare in aceleasi 

conditii, fie vor fi aruncati in strada fara pasapoarte pana vor achita sume cuprinse intre 1360 – 2500 

USD reprezentând transportul și alte cheltuieli făcute de firmă pentru aducerea lor în România și 

efectuarea demersurilor privind obținerea vizei de muncă. 

Cu aceeași ocazie, unele dintre părțile vătămate le-au solicitat inculpaților A. H. și S. A. I. N., să le 

restituie pașapoartele, însă inculpatul A. H. le-a spus că pașapoartele nu se mai află la firmă, ci „la 

poliție, iar ei urmează a fi reținuți și încarcerați”. 

Cu aceeași ocazie, inculpatul A. H. le-a adresat în limba engleză, injurii și amenințări cu represiunea 

arestării, traducerea în limba spaniolă fiindu-i asigurată de inculpatul SAIN.. 

 Tribunalul a apeciat ca acest incident nu poate fi considerat o componenta a infractiunii pentru care 

cei 2 inculpati au fost trimisi in judecata, pentru ca pe de o parte unele părți vătămate luaseră deja 

legătura cu autoritățile oferind declarații la data de 17.10.2008, iar pe de altă parte nu s-a confirmat 

reținerea pașapoartelor de către A. H. în vederea constrângerii cetățenilor străini de vreme ce martorii 

audiați în cauză printre care și D. G. N. au declarat că la cererea lor părțile vătămate primeau 

pașapoartele la cerere, după completarea unei anumite evidențe, după care le restituiau. Chiar și în 

condițiile în care se susține că după această ședință în care inculpatul A. i-a amenințat pe angajați iar 

aceștia au continuat să lucreze nu se poate susține existența infracțiunii trafic de persoane, doar pentru 

că aceștia erau nemulțumiți de condițiile de salarizare și în plus ca și element constitutiv al infracțiunii 

noțiunea de exploatare presupune o activitate prelungită în timp în cadrul căreia inculpații să tragă 

foloase fără echivalent din munca persoanei exploatate. Ori în cauză așa cum s-a reținut și mai sus 

cetățenii hondurieni au beneficiat de condiții de cazare, internet, telefon mobil, transport gratuit și 

sume de bani în schimbul muncii prestate. 

 

 Pe data de 31.10.2008, toate cele treisprezece părți vătămate au fost depistate desfășurând activități 

lucrative, în centrele de difuzare a presei apartinand firmei celor 2 inculpati. În aceeași dată, la sediul 

Oficiului Român pentru Imigrări (actualul Inspectorat General pentru Imigrari), inculpatul L. F. a 

predat pe bază de proces verbal un număr de 13 pașapoarte, despre care a menționat că se aflau în 

posesia societății și i-au fost aduse de un angajat al firmei spre a fi predate. 

  

 Tribunalul apreciaza ca nu se poate susține nici în cazul acestora existența infracțiunii deduse 

judecății având în vedere perioada scurtă în care aceștia au lucrat de la momentul sosirii în țară până 

la momentul depistării acestora de organele de poliție, mai mult, aceștia nu aveau cum să primească 

vreo sumă de bani, în afara sumei de 100 lei primite la venirea în țară, pentru câteva zile de muncă. 

 În raport de cele reținute Tribunalul  a apreciat că în cauză nu sunt realizate elementele constitutive 

ale infracțiunii de trafic de persoane, în sensul că în cauză nu a existat o activitate de exploatare în 

sensul prevăzut de textul de lege.  

 Având în vedere soluția dată laturii penale dar și împrejurarea că în cauză nu a existat o exploatare 

prin muncă instanța a apreciat că acțiunile civile formulate de părțile vătămate sunt neîntemeiate și au 

fost respinse ca atare. 

 

 Impotriva hotararii Tribunalului, a fost declarat Apel de catre Parchetul de pe langa Înalta Curte 

de Casație și Justiție-DIICOT. 

  

Nota: Cele 13 parti vatamate in dosarul avand ca obiect infractiunea trafci de persoane s-au intors in 

tara de origine (Republica Honduras), iar 12 parti vatamate nu au fost prezente personal pe durata 

etapei judecatoresti din Romania. O singura parte vatamata (HCND) s-a intors in Romania pentru a 
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fi prezent personal pe durata procedurilor legale in instanta. Cetateanul din Honduras a venit in 

Romania cu o viza de scurta sedere cu scopul principal de a se prezenta in fata instantei din Romania. 

HCND a primit citatie in Honduras din partea autoritatilor romane. Neavand bani pentru a calatori 

pana in Romania, a declarat s-a imprumutat in Honduras de la Camatari cu suma de 3000 USD pentru 

a putea sa isi acopere cheltuielile ce au presupus solicitarea vizei, transport cu avionul, cheltuieli 

curente privind cazarea la hotel, mancarea.  Trebuie mentionat ca HCND nu vorbea limba engleza si 

nici romana (ci doar cateva cuvinte, acest lucru fiind insuficient pentru a putea purta o conversatie 

fluenta, pentru a putea citi sau scrie in aceasta limba). Partea vatamata vorbea fluent doar spaniola. 

Comunicarea in instanta s-a efectuat cu ajutorul traducatorului desemnat de instanta. 

 La scurt timp dupa sosirea in Romania, partea vatamata HCND, se prezinta la Inspectoratul General 

pentru Imigrari- Directia Azil si Integrare (IGI-DAI) si solicita azil conform Legii nr. 122 / 2006 

privind azilul in Romania. Motivele invocate in cererea de azil si consemnate in scris in nota de interviu 

au fost : ii este teama sa se intoarca in Honduras deoarece familia i-a comunicat telefonic ca persoanele 

de la care a imprumutat suma de 3000 USD au mentionat ca daca il gasesc in Honduras il omoara in 

masura in care nu restituie banii. De asemenea a precizat ca doreste sa ramana in Romania pana la 

finalizarea dosarului avand ca obiect infractiunea trafic de persoane unde figureaza ca parte vatamata. 

Solicitantul de azil HCND a prezentat la Inspectoratul General pentru Imigrari, citatia primita de la 

instanta privind dosarul avand ca obiect infractiunea trafic de persoane in care figura ca parte 

vatamata. 

 

 1. In calitate de procuror, va rugam prezentati argumentele legale pentru care hotararea 

tribunalului este nelegala si netemeinica. 

2. In calitate de avocat al victimei va rugam prezentati argumentele legale care stau la baza 

faptului ca, persoana pe care o asistati/reprezentati este victima a traficului de persoane si este 

indreptatita la a formula actiune civila in procesul penal. 

3. In calitate de judecator al Curtii de Apel, veti declara admis sau respins apelul formulat de 

Parchet? Va rugam motivati hotararea. 

4. Cetateanul strain (HCND) intrunea conditiile necesare pentru a obtine o forma o de protectie 

internationala (statut de refugiat sau protectie subsidiara), conform prevederilor legale 

nationale, europene si internationale? Cetateanul strain intrunea conditiile pentru obtinerea 

unui drept de sedere temporara pe durata procedurilor judiciara in Romania? Va rugam, 

argumentati raspunsurile. 

 

 In Speta, Parchetul de pe langa Înalta Curte de Casație și Justiție-DIICOT, a criticat hotararea 

Tribunalului, pentru nelegalitate și netemeinicie, sub următoarele aspecte: 
 

 Din întregul material probatoriu administrat în cauză, rezultă fără echivoc că, părțile vătămate au 

fost recrutate de către Agenția IJCR din Republica Honduras, având ca obiect de activitate plasarea 

forței de muncă. 

 Încă din momentul recrutării persoanelor vătămate li s-a comunicat că, în situația în care vor fi 

interpelați de autoritățile de frontieră române, să declare că scopul deplasării lor în România este 

turistic și nu pentru a se angaja în muncă, acest aspect rezultând și din împrejurarea că firma 

angajatoare, condusă de către cei doi inculpați, nu îndeplinea toate condițiile legale de a angaja 

cetățeni străini. (firma angajatoare trebuia să demonstreze că locurile de muncă vacante nu pot fi 

ocupate de cetățeni români precum și faptul că, în calitate de angajator, are achitate la zi 

obligațiile către bugetul de stat). 

 Având în vedere că salariul minim pe economie în anul 2008 era de 500-540 lei, apare ca fiind 

total neeconomică activitatea de angajare a cetățenilor hondurieni cu suma de 300 USD pe lună, în 

primele trei luni, la care se adaugă contravaloarea cazării și utilităților, costul cursurilor de limba 

română, a celor trei mese pe zi, a hainelor de iarnă, al internetului, telefoanelor de serviciu, 

abonamentelor de transport în comun și asigurarea medicală, plătite de către angajator. 

 Din probatoriul administrat rezultă că firma angajatoare avea restanțe la plata salariilor angajaților, 

ceea ce în mod automat conducea la restanțe la plata obligațiilor către bugetul de stat, aceste 

obligații fiind cifric cote părți din salariile brute ale angajaților. 
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 Inculpatul A. H., după ce a uzat în fața organelor poliției de frontieră de biletele de avion 

achiziționate on line pentru ruta București-Madrid-Honduras, acestea nu au mai fost folosite, fiind 

anulate. 

 Din examinarea declarațiilor martorilor R. C., M. C. A., L. F., rezultă că părțile vătămate nu aveau 

asigurate de către angajator condițiile unui trai decent ( spre exemplu din declarația martorului R. 

C. rezultă că părțile vătămate mâncau la prânz un croissant împărțit la trei persoane sau trei eugenii) 

și locuiau în condiții improprii. 

 Profesoara V. C. L., care ținea cursuri de limba română părților vătămate a declarat că aceștia 

purtau mai multe tricouri unul peste altul și i se plângeau de condițiile improprii de locuit iar 

martorul G. R., fost director general interimar la a arătat că părțile vătămate locuiau în condiții 

mizere, spațiul amintind de o cazarmă ,având paturi suprapuse, o baie și o bucătărie care avea o 

singură masă. 

 Întrucât la 10.10.2008 părțile civile nu și-au primit remunerația datorată conform promisiunilor 

făcute de inculpatul A. H., părțile vătămate au hotărât să protesteze, 

aflând motivul de la unul dintre muncitori, inculpatul S. A. I. N. a depus diligențele necesare și 

astfel a doua zi, 12.10.2008, a efectuat plăți cu titlu de ”protocol” contrasemnate de martorul I. B. 

R. prin care părțile vătămate au fost plătite cu sume de 150 RON fiecare, iar după alte câteva zile 

cu aproximativ 480-500 RON, ajungându-se la suma de 650 lei RON, adică aproximativ 200 USD. 

Or, în mod evident, nici de data aceasta nu și-au îndeplinit condițiile promise, de plată a unei sume 

de 300 USD/lună pentru activitatea prestată, iar pentru perioada rămasă până la 31.10.2008, când 

activitatea infracțională a fost întreruptă de intervenția organelor statului, nu s-au mai achitat alte 

sume de bani. 

 În cauză este relevant și faptul că pașapoartele părților vătămate au fost reținute în mod abuziv de 

către angajator ca mijloc de coerciție iar atunci când unele dintre părțile vătămate și-au exprimat 

dorința de a afla în ce condiții pot încheia raporturile cu angajatorul, li s-a comunicat că trebuie să 

achite circa 4000 USD, existând și situații când, din cauza programului de lucru și a lipsei 

pașaportului, părțile vătămate nu și-au putut ridica banii expediați de membrii familiei. 

 Din probe mai rezultă și faptul că, cetățenii hondurieni s-au interesat dacă pot primi sprijin 

diplomatic însă Republica Honduras nu are misiune dimplomatică ori oficiu consular pe teritoriul 

României. 

 Declarațiile martorilor V. A., R. C. și O. I. relevă fără putință de tăgadă că, părțile vătămate au fost 

recrutate prin inducerea în eroare asupra condițiilor de cazare, masă, salarizare, între acestea și 

angajator neexistând raporturi contractuale de muncă în conformitate cu legea română, părțile 

vătămate fiind lipsite de mijloacele materiale de subzistență, nefiindu-le asigurată hrana, neavând 

nici măcar posibilitatea de a ridica sumele de bani trimise de familii, în lipsa acordului 

angajatorului, deținător ilegal al pașapoartelor ridicate abuziv, de la victimele traficului de 

persoane.Este esențial de subliniat că declarațiile martorilor trebuie examinate din perspectiva 

calității de foști /actuali colaboratori ai inculpatului A. H. 

 Martorul M. M. G. a declarat că știe de la I. că H. A. nu își respecta promisiunile în privința plății 

față de majoritatea angajaților, nu numai față de cetățenii hondurieni, iar aceștia din urmă erau 

tratați foarte urât. Martorul a arătat că, în general inculpatul își tratează urât angajații și că are 

obiceiul de a cere pașapoartele cetățenilor străini, indiferent de naționalitate, arabi, filipinezi, 

indieni, ca o garanție pentru a nu părăsi teritoriul țării decât cu acordul său.Martorul a arătat că H. 

A. le cerea angajaților străini să predea pașapoartele lui B. I. pentru a le pune la loc sigur în seif. 

 Martorul L. F. a declarat că, știe de la A. C. faptul că, pașapoartele erau depozitate într-un seif și 

nu stăteau la titular. 

 Martora C. A. a arătat că a ridicat aceste pașapoarte de la cetățenii străini iar apoi le-a înmânat lui 

B. I., pentru a le introduce într-un seif metalic, aflat în Biroul Casierie, ea nefiind de față la 

momentul introducerii pașapoartelor în seif. 

 Potrivit legislației române în materie, actele de identitate nu pot fi reținute decât în anumite condiții 

și numai de către autorități –reținere, arestare preventivă, executarea pedepsei închisorii, internare 

în instituții de reeducare și protecție socială, orice altă confiscare constituind un act de violare a 

unuia din drepturile fundamentale ale omului. Această încălcare a legislației demonstrează încă o 

dată intenția inculpaților de a-i pune pe angajați într-o stare de servitute, de a-i împiedica să 

părăsească teritoriul României și de a-i determina să lucreze în condițiile improprii oferite de 
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inculpați. Or, odată ajunși într-o țară străină, lipsiți de pașapoarte, de condiții de minimă existență, 

într-o țară a cărei limbă nu o cunosc și în care Republica Honduras nu are reprezentanță 

diplomatică, inculpații, prin acțiunile lor, le-au încălcat partilor vatamate libertatea de deplasare, 

de acțiune, de exprimare, de opțiune și de manifestare în plan psihic 

 În dezacord cu opinia primei instanței, s-a apreciat că este irelevant dacă starea de aservire și 

exploatare a părților vătămate a durat o săptămână, o lună sau un an. Infracțiunea de trafic de 

persoane se consumă și produce urmarea imediată odată ce s-a realizat fie și numai unul din 

elementele materiale prevăzute în conținutul alternativ al infracțiunii –recrutarea, transportarea, 

transferarea, cazarea ori primirea unei persoane, în una din condițiile speciale cerute pentru 

comiterea acesteia-amenințare, violență sau alte forme de constrângere, răpire, fraudă ori 

înșelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau 

de a-și exprima voința ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori alte foloase 

pentru obținerea consimțământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul 

exploatării. 

 Cu ocazia solutionarii Apelului, Incupatul A.H. si-a formulat apararea pe calea unei declaratii 

communicate instantei de apel prin E-MAIL, iar la solicitarea Parchetului a fost audiat prin Comisie 

Rogatorie international realizata in statul Liban. Inculpatul SAIN a fost audiat nemijlocit de catre 

instant de apel. De asemenea au fost solicitate si administrate urmatoarele probe: a fost audiata partea 

civila HCND, au fost audiati martorii R. C., L. F., V. C. L., M. C. A., D. G. N., G. R., A. G. 

Prin concluziile scrise formulate, Inculpatii au solicitat: 

 SAIN a solicitat schimbarea incadrarii juridice a faptei retinute din infracțiunea prevăzută de art. 

12 alin. 1 și 2 litera a din Legea 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal în infracțiunea 

prevăzută de art. 210 pct. 1 Cod penal rap. la art. 5 Cod penal și în temeiul art. 421 alin. 1 litera b 

) C.p.p. a solicitat respingerea apelului parchetului. 

În ceea ce privește cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei, a arătat că această cerere se 

întemeiază pe faptul că, de la data comiterii pretinselor fapte și până în prezent a intervenit o lege nouă, 

care este mai favorabilă, deoarece pe de o parte, în noua lege nu mai este incriminată comiterea faptei 

de două persoane, ca circumstanță agravantă, iar pe de altă parte a fost exclusă din noțiunea de 

”exploatare a unei persoane”, ipoteza privind executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii cu 

încălcarea normelor legale privind condițiile de muncă, salarizare, sănătate și securitate. Încadrarea 

faptei în varianta tip a infracțiunii prevăzute de art. 210 Cod penal, fără reținerea circumstanței 

agravante privind comiterea faptei de două persoane, are efecte asupra limitelor de pedeapsă, care 

potrivit noii legislații sunt mai mici. Potrivit art. 210 alin. 1 Cod penal, pedeapsa este închisoarea de 

la 3 ani la 10 ani, mai mică decât pedeapsa prevăzută de art. 12 alin. 1 și 2 din Legea 678/2001, care 

este de la 5 la 15 ani. În ceea ce privește excluderea din elementul material al infracțiunii a ipotezei 

privind executarea unei munci sau îndeplinirea unor servicii cu încălcarea condițiilor de securitate, 

sănătate, muncă și salarizare, potrivit art. 182 Noului Cod Penal, prin exploatarea unei persoane se 

înțelege executarea unei munci sau îndeplinirea unor servicii în mod forțat. Dispozițiile art. 182 Noului 

Cod Penal nu au caracter enunțiativ, fiind de strictă interpretare. În esență, a arătat că, nerespectarea 

legislației cu privire la condițiile de muncă, salarizare, sănătate și securitate nu se mai circumscrie 

noțiunii de exploatare a unei persoane, în actuala legislație. 

 A.H. a solicitat respingerea apelului declarat de către parchet, având în vedere că probele 

readministarte în cauză, în faza apelului nu au răsturnat probele administrate în fața instanței de 

fond (tribunalul) 

 

 

 

 

   Curtea de Apel a respins Apelul formulat de Parchet, ca fiind neintemeiat, pentru urmatoarele 

aspecte: 

 Este de reținut, în primul rând că, probele administrate în faza apelului nu au adus modificări ale 

situației de fapt așa cum aceasta a fost reținută de către prima instanță, conturându-se aceeași 

realitatea obiectivă, cu referire la faptele inculpaților. 

  Preliminar examinării elementelor obiective și subiective ale infracțiunii de trafic de persoane, 

Curtea constată că toate motivele de nelegalitate a urmăririi penale, invocate, în special de 
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inculpatul A. H. și care au fost deja expuse, nu vor mai examinate de instanța de apel,întrucât prin 

încheierea din din 23.10.2012, pronunțată sub imperiul Codului de procedură penală de la 1969, 

au fost respinse toate excepțiile invocate de inculpați privind nulitatea urmăririi penale, în baza 

dispozițiilor art. 300 Cod procedură penală de la 1969, constatându-se regularitatea actului de 

sesizare a instanței, încheierea menționată fiind definitivă. Prin urmare, aspectele care vor fi 

examinate de către Curte se vor limita numai la temeinicia și legalitatea soluției pronunțate pe 

fondul cauzei de către prima instanță, la întrunirea elementelor constitutive ale infracțiunii de 

trafic de persoane, sub forma exploatării la muncă. 

  Pentru a examina latura obiectivă și subiectivă a infracțiunii prevăzute de art. 12 din Legea 

678/2001, se impune mai întâi a preciza conținutul acestei infracțiuni. 

   Potrivit art. 12 din Legea 678/2001 „constituie infracțiunea de trafic de persoane recrutarea, 

transportarea, transferarea, cazarea ori primirea unei persoane, prin amenințare, violență sau prin alte 

forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înșelăciune, abuz de autoritate sau profitând de 

imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-și exprima voința ori prin oferirea, darea, 

acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obținerea consimțământului persoanei care 

are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării acestei persoane, și se pedepsește cu 

închisoare de la 3 ani la 10 ani și interzicerea unor drepturi. 

  Traficul de persoane este o infracțiune împotriva libertății persoanei, comisă de către traficanți 

în scopul exploatării persoanei . Traficul de persoane încalcă, drepturi și libertăți fundamentale ale 

omului, de la libertatea de mișcare, de comunicare sau de exprimare, la dreptul oricărei ființe umane 

la demnitate, securitate, integritate fizică și psihică, iar în cazuri extreme, încălcând chiar dreptul la 

viață. 

  Obiectul juridic generic al acestei infracțiuni constă în apărarea libertății fizice a persoanei, adică a 

posibilității acesteia de a se mișca, de a circula, de a acționa după voința sa și în limitele admise de 

lege. Libertatea fizică a persoanei constituie o importantă valoare socială; de aceea faptele care aduc 

atingere acestei valori sociale lezează în ultimă instanță și interesele societății, în general, interesată în 

realizarea și garantarea drepturilor omului și a libertății acestuia. 

  Obiectul juridic special este complex, fiind constituit, pe de o parte, din relațiile sociale care se referă 

la libertatea persoanei, iar pe de altă parte, din relațiile sociale care se referă la respectarea demnității, 

protejarea integrității corporale sau sănătății, împotriva faptelor de exploatare a acesteia și de 

transformare a persoanei într-un mijloc de obținere a unor beneficii materiale. Obiectul material este 

corpul persoanei traficate în vederea exploatării. 

 Elementul material se prezintă sub forma unei acțiuni cu mai multe modalități alternative . 

Recrutarea constă în racolarea (selectarea) unei persoane susceptibile de a fi exploatată și determinarea 

acesteia să devină victimă a exploatării. 

Transportarea constă în acțiunea unei persoane, numită transportator, de a deplasa victima dintr-un 

loc în altul, cu/ fără ajutorul unui mijloc de transport. 

Transferarea constă în acțiunea unei persoane de a dispune și realiza schimbarea locului de cazare sau 

în care se află ascunsă ori este exploatată o persoană. Operațiunea de transmitere a victimei de la un 

traficant la altul poate fi înfăptuită la diferite etape ale traficului. 

Cazarea este acțiunea unei persoane de a asigura adăpost, găzduire, altei persoane, în vederea 

exploatării sau înlesnirii exploatării acesteia. 

Preluarea este acțiunea unei persoane de a lua în primire, de a lua asupra sa, pe seama sa, o persoană,în 

scopul exploatării sau înlesnirii exploatării acesteia. 

În toate modalitățile de existență ale elementului material, legea cere, ca o condiție esențială, existența 

unui anumit scop al infracțiunii, respectiv exploatarea victimei. Prin exploatarea unei persoane, se 

înțelege: 

a) executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forțat, cu încălcarea normelor legale 

privind condițiile de muncă, salarizare, sănătate și securitate; 

b) ținerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire. În 

conformitate cu art.1 din Convenția privind sclavia, semnată la Geneva la 25 septembrie 1926, sclavia 

este starea sau situația ființei umane asupra căreia sunt exercitate atributele dreptului de proprietate 

sau unele dintre ele. Astfel, stăpânul posedă, folosește și administrează persoana care formează 

obiectul posesiei, supunând-o la diferite forme de exploatare. 
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c) obligarea la practicarea prostituției, la manifestări pornografice în vederea producerii si difuzării de 

materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuală; 

d) obligarea la practicarea cerșetoriei; 

 O altă cerință esențială pentru existența infracțiunii de trafic de persoane adulte este ca acțiunile 

incriminate să fie săvârșite prin vreuna din următoarele modalități prevăzute în norma de 

incriminare: amenințare sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înșelăciune, 

abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-și exprima 

voința, ori prin darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obținerea 

consimțământului persoanei care are autoritate asupra victimei. 

Urmarea imediată. Acțiunea subiectului activ trebuie să aibă ca urmare o stare de pericol care s-a creat 

pentru relațiile privind libertatea persoanei, respectarea drepturilor persoanei, a demnității și integrității 

fizice și psihice ale acesteia, și care se realizează prin însăși săvârșirea activității incriminate. 

Legătura de cauzalitate. Între acțiunea făptuitorului și urmarea imediată trebuie să existe o legătură de 

cauzalitate; aceasta se realizează prin însăși săvârșirea acțiunii descrise de norma de incriminare 

(atunci când legea nu cere existența unui rezultat material). 

Ceea ce s-a reținut în concret în sarcina celor doi inculpați, prin actul de sesizare, a fost faptul că, în 

perioada septembrie-octombrie 2008, conform unei înțelegeri prestabilite comune, au desfășurat, 

fiecare în parte acte materiale de recrutare, transport, primire și cazare, prin inducere în eroare, 

îndatorare, amenințare, reținerea pașapoartelor și refuzul restituirii acestora, în scopul de a-i exploata 

prin executarea unor munci cu încălcarea normelor legale privind condițiile de muncă, salarizare, 

sănătate și securitate și fără încheierea unor contracte legale de muncă, a unui număr de 13 cetățeni 

hondurieni. 

 Așa cum în mod corect a reținut și prima instanță, în cauză nu există dovezi din care să rezulte 

exploatarea sau scopul exploatării părților vătămate. 

  Se constată, în primul rând faptul că, perioada de timp cât cetățenii hodurieni au lucrat pentru inculpați 

este una foarte scurtă, astfel încât, nici nu ar putea fi făcută o apreciere certă asupra intenției 

inculpaților, dat fiind acest interval de timp foarte scurt. Forma de exploatare imputată inculpaților, 

aceea a exploatării prin muncă, trebuie să aibă o anumită durată, o anumită consistență în timp, în lipsa 

unui interval de timp, în care inculpații să fi acționat în sensul exploatării asupra părților vătămate, 

neputând fi formulate anumite constatări sub acest aspect. 

   Din nicio probă administrată în cauză nu rezultă că asupra cetățenilor hondurieni s-au exercitat acte 

de inducere în eroare de către inculpați, în sensul că aceștia le-ar fi promis salarii de 700-1200 

USD/lună, cazare la hotel și alte facilități, aceste promisiuni fiind făcute, de agenția de plasare a forței 

de muncă din Republica Honduras, IJCR, fără să se dovedească o astfel de înțelegere între această 

firmă și firma româneasă .. 

  Simplul fapt al întocmirii invitațiilor în formă scrisă, semnate și prezentate poliției de frontieră de 

martorul L. F., după consultarea acestuia cu inculpatul A. H., prin care atesta invitarea ca turiști a 

cetățenilor hondurieni, nu dovedește intenția inculpaților de a exploata părțile vătămate, întrucât, 

neavând contracte de muncă încheiate cu aceștia, altă posibilitate de intrare în țară nu a existat. 

Așa cum a rezultat din declarațiile martorilor audiați, părțile vătămate s-au aflat la început într-o 

perioadă de training, în vederea deprinderii acestora cu activitățile pe care urmau să le desfășoare și în 

vederea învățării limbii române, acesta fiind și motivul pentru care, inculpații au angajat o profesoară 

care să predea părților vătămate, noțiuni de limba română. 

 Așa cum inculpații au susținut, prin apărători, cetățenii străini nu puteau fi angajați de îndată, fiind 

obligatorie, în prealabil, obținerea unei autorizații de muncă, potrivit prevederilor 44 alin. 2 din OUG 

194/2002, autorizație care presupune efectuarea unor verificări, de către Inspectoratul General pentru 

Imigrări și care se emite într-un termen de maxim 30 de zile de la depunerea solicitării din partea 

angajatorului, termen ce poate fi prelungit potrivit legii cu încă 15 zile. 

  După obținerea autorizației de muncă, se formulează cererea pentru viză de ședere, potrivit art. 44 

alin. 5 din același act normativ. 

  Deși atât în actul de acuzare cât și în motivarea scrisă a apelului se arată că firma Intelbiz nu a 

îndeplinit niciuna dintre condițiile legale pentru angajarea cetățenilor străini, nu s-a făcut o dovadă 

certă în acest sens, nefiind dovedit faptul că solicitările firmei de obținere a autorizației de muncă ar fi 

fost respinse de organele competente,din considerente care țin de organizarea și funcționarea acesteia, 
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cu atât mai mult cu cât s-a dovedit faptul că, Intelbiz a încheiat contract de consultanță cu frmat “TS 

2000”, la 1.08.2008, în vederea obținerii dreptului legal la muncă al cetățenilor străini. 

   Tot astfel, probele administrate în cauză nu au demonstrat mai presus de orice îndoială rezonabilă 

faptul că, cetățenilor străini le-au fost promise anumite condiții de cazare și masă-așa cum au susținut 

aceștia ,la hotel, sau 3 mese pe zi. 

Așa cum chiar părțile vătămate au declarat, cu ocazia audierii lor de organele de urmărire penală, A. 

H. le-a spus acestora că vor câștiga 300 USD pe lună, pe toată durata contractului de 3 ani și nu 700 

USD, cum specifica contractul semnat în Honduras. 

  Relevantă din acest punct de vedere este declarația părții vătămate L. L. M. G, acesta arătând faptul 

că, la sosirea în România, inculpatul S. A. I.N. le-a spus că salariul părților vătămate va fi de 300 USD 

pe toată perioada contractului și că au fost mințiți în legătură cu mărirea retribuției la 700 USD. Tot 

această parte vătămată a relatat că a primit un avans de 150 lei iar pe 13/15 octombrie încă 485 lei. 

 Și din declarația celorlalte părți vătămate, a rezultat aceeași situație și anume faptul că, despre un 

salariu de 700 USD /lună, despre cazare în camere de două persoane, despre asigurarea hranei, au aflat 

de la firma de recrutare din Honduras. 

 În Republica Honduras, părțile vătămate au semnat contractele cu firma de recrutare, în limba 

engleză, așa cum acestea au declarat, partea vătămată C. M. M arătând că, soțul său, care cunoaște 

limba engleză i-a spus despre faptul că, în contract era menționată o perioadă de lucru de 3 ani, 

compania romana urmând să îi asigure cazarea, transportul public dar nu și mâncarea  De 

asemenea, pașaportul urma să fie reținut la firmă, pentru siguranța părții vătămate. 

 La sosirea în România, inculpații le-au spus că vor primi salarii de 300 USD /lună. 

Prin urmare, rezultă faptul că, inculpații nu le-au promis părților vătămate salarii de 700 dolari /lună și 

nici anume condiții de cazare ci numai asigurarea acesteia. 

 Referitor la condițiile de cazare, așa cum a reținut și prima instanță de judecată, din declarațiile 

martorilor audiați, a rezultat că, înainte ca părțile vătămate să sosească în țară, au fost amenajate 

spații de cazare la Casa presei Libere și Otopeni, iar potrivit declarațiilor martorilor audiați, aceste 

spații deși aveau un număr mare de paturi, erau totuși largi și ofereau tot ceea ce era necesar pentru 

un trai decent, având grup sanitar, bucătărie, acces la internet și computere. 

 Faptul că spațiile nu erau încălzite, așa cum a reținut și prima instanță, nu este un fapt de natură să 

conducă la concluzia unei vătămări a cetățenilor străini, luna în care aceștia au fost cazați în spațiile 

respective fiind una de început de toamnă, când nicăieri în România nu se folosesc instalații de 

încălzire. Tot astfel, a rezultat faptul că părțile vătămate aveau cartele de transport pentru 

mijloacele de transport în comun și telefoane de la serviciu cu un număr de minute incluse. 

 În legătură cu reținerea pașapoartelor, a rezultat într-adevăr din declarațiile martorilor audiați, că 

acestea erau ținute la firmă, într-un seif, erau însă restituite la cerere, atunci când părțile vătămate 

aveau nevoie de ele să meargă la bancă sau cu alte ocazii. Motivele reținerii pașapoartelor nu sunt 

foarte clare, părțile vătămate arătând că încă de la semnarea contractului cu firma de recrutare din 

Honduras au cunoscut această condiție și că, reținerea urma să se facă pentru siguranța lor dar și 

pentru a nu pleca la alte firme. Inculpații au arătat că acestea au fost reținute numai în vederea 

traducerii și întocmirii formelor de angajare. Cert este faptul că, acestea au fost reținute, însă acest 

aspect, necoroborat cu alte date și elemente concrete din care să rezulte intenția de exploatare din 

partea inculpaților, nu poate conduce la concluzia existenței infracțiunilor de care inculpații sunt 

acuzați. 

 În fine, așa cum a reținut prima instanță, nici condiționarea din partea inculpatului A. H., în data 

de 28 octombrie 2008, când pe fondul grevei părților vătămate, le-a oferit acestora două posibilități, 

fie de a rămâne în continuare la firmă în aceleași condiții, fie de a plăti sume de bani cuprinse între 

1360 USD și 2500 USD, reprezentând transportul și alte cheltuieli efectuate de firmă pentru 

aducerea părților vătămate în România, nu a fost de natură să consituie o amenințare pentru părțile 

vătămate, o constrângere a acestora, întrucât, părțile vătămate luaseră deja legătura cu autoritățile 

statului încă din data de 17.10.2008, deci „amenințarea”din partea inculpatului nu era una aptă să 

producă consecințe. 

 Plata numai parțială a salariilor părților vătămate, având în vedere că s-a situat la nivelul unei 

singure luni, nefiind un fenomen de durată care să contureze fără echivoc intenția inculpaților de a 

proceda așa pe toată perioada, nu este un element material al exploatării prin muncă a părților 

vătămate. 
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 Aceeași este și situația celor 5 cetățeni hondurieni, sosiți în România la 11. 10.2008, cazați în 

imobilul din Piața Presei Libere și care s-au alăturat și ei protestului celorlalți, sosiți anterior, 

perioada scurtă de timp cât au desfășurat activități pentru firma condusă de inculpați, fiind 

insuficientă pentru a se putea contura vreo intenție de exploatare a acestora de către inculpați. 

 Astfel, Curtea reține că prima instanță, în urma unui examen corect al probelor administrate în 

cauză, a apreciat în mod temeinic, judicios situația de fapt și a concluzionat temeinic și legal, cu 

privire la inexistența elementelor constitutive ale infracțiunii de trafic de persoane. 

 Nu rezultă că prin acțiunile inculpaților s-a creat o stare de pericol pentru libertatea părților 

vătămate, pentru integritatea lor fizică și psihică, părțile vătămate având deplină libertate și putând 

denunța oricând autorităților faptele, drept dovadă că au și făcut-o atunci când au considerat că 

sunt victime ale unui trafic. 

 Instanța de fond a soluționat în mod corect și acțiunile civile formulate de părțile vătămate, 

constituite părți civile în cauză, nefiind întrunite condițiile răspunderii civile delictuale în 

persoanele inculpaților. Eventualele diferențe bănești rămase neîncasate de acești cetățeni, până la 

concurența sumelor pentru care s-au înțeles cu inculpații, aferente perioadei cât au desfășurat 

activități lucrative la firma inculpaților, nu pot fi acordate în procesul penal, deoarece nu legătură 

cu răspunderea delictuală, ci numai cu cea contractuală. În lipsa unui delict imputabil inculpaților, 

nu există temei pentru dezdăunare în cadrul procesului penal, potrivit art. 19 alin. 1 din Codul de 

procedură penală. 

Față de aceste considerente, apelul declarat de Parchet  este apreciat ca fiind neîntemeiat și 

potrivit art . 421 pct. 1 litera b Cod Procedură Penală, va fi respins ca atare. Potrivit art. 275 alin. 

3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de soluționarea apelului au rămas în sarcina 

statului. 

 Inspectoratul General pentru Imigrări – Direcția Azil și Intergrare 

  Direcția Azil și Integrare a respins cererea de azil, motivând că persoana este un “migrant economic”, 

că solicitarea sa de obținere a unei forme de protectie nu se incadreaza in cerintele stipulate in Legea 

nr. 122/2006 privind azilul in Romania pentru acordarea statutului de refugiat sau a protectiei 

subsidiare. Din punctul de vedere al autoritatii romane, nu este vorba de o temere justificata de 

persecutie potrivit legislatiei romane si nici conform Conventiei de la Geneva privind statutul 

refugiatilor. Hotararea IGI-DAI a fost contestata de catre cetateanul strain HCND in instanta de 

judecata, care insa a mentinut hotararea IGI-DAI, avand ca motivare faptul ca acesta nu intruneste 

cumulative toate conditiile prevazute in Legea privind azilul in Romania si nici cele din Conventia de 

la Geneva privind statutul refugiatilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 7  



Page 76 
 

 
 

MECANISMUL ROMÂN DE IDENTIFICARE ȘI REFERIRE A VICTIMELOR 

TRAFICULUI DE PERSOANE 
 

 Aprobat prin Ordinul nr. 335/2009. Emitent: Ministerul Internelor și Reformelor Administrative în 

partneriat cu alte instituții române: Ministerului Educaţiei, Ministerul Sănătăţii Publice, Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecției Sociale, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, 

Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Public, Ministerul Justiției.  

Elaborarea unui mecanism unitar coordonat de către toate instituțiile și organizațiile implicate în 

lupta antitrafic conduce la îmbunătățirea capacității de identificare a victimelor, asigurând protecția și 

asistența acestora, indiferent de instituția sau organizația cu care victima vine în contact prima dată.  

  Procesul de identificare a victimelor trebuie să ia în considerare două perspective majore.  

  Perspectiva legală: infracțiunea de trafic de persoane a fost menționată în Legea nr. 678/2001 privind 

prevenirea și combaterea traficului de persoane. Începând cu 1 februarie 2014, incriminarea acestui act 

ilegal se regăsește în Codul penal român.  

  Perspectiva victimologică: care trebuie să ia în considerare caracteristicile și particularitățile 

fiecărui caz.  

   Identificarea unei persoane ca victimă este primul pas al acestui mecanism, fiind nevoie să se ia în 

considerare mai mulți indicatori, cum ar fi: sexul, vârsta, caracteristicile sociale, documentele, locul în 

care persoana a fost identificată/găsită; circumstanțele în care victima a fost identificată, semnele care 

pot indica un posibil abuz (traume fizice sau psihice) evaluarea/ opinia unei alte organizații sau 

instituții implicate în lupta împotriva traficului de persoane sau cu atribuții legale care trebuie să fie 

luate în considerare în procesul de identificare și referire pentru a asigura continuitatea și transparența 

procesului decizional.  

     Modalități concrete de identificare și repatriere a victimelor traficului de persoane  
    Prin organele judiciare. Prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiile consulare din străinătate. 

Prin TelVerde (o linie telefonică prin care pot fi preluate și menționate cereri de asistență de la victime 

sau plângeri cu privire la posibile cazuri de trafic de persoane). Alte modalități de identificare: exista 

situatii in care victimele pot fi identificate sau referite la instituții/organizații de alți cetățeni, inspectori 

de muncă, de personalul din unități medicale, școli, comunități locale, ONG-uri). 

 

Proceduri de referire   

 

1. Victima este identificată de către organele judiciare (structuri specializate ale poliției cu 

atribuții în domeniul traficului de persoane, poliția de frontieră, Direcția de Investigare a 

Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - DIICOT)  
Organul judiciar va notifica Centrul Regional de ANITP pentru identificarea nevoilor de asistență ale 

victimelor și pentru a menține un contact cu aceasta. Reprezentantul ANITP va elabora o evaluare 

inițială și va asigura referirea imediată a victimei pentru asistență. Un caz responsabil va fi numit 

pentru a monitoriza procesul de asistență a victimelor. Furnizorul de servicii va fi notificat și, cu 

acordul victimei, vor fi transmise informații relevante necesare pentru acordarea asistenței.  

2. Victima a fost referită şi repatriată de către OIM  
Reprezentantul OIM va anunţa reprezentantul centrului regional al ANITP despre repatrierea victimei 

traficului de persoane. Acesta va discuta cu victima posibilitatea colaborării cu organele judiciare. În 

situaţia în care victimei nu i se va putea acorda asistenţă în tranzit, va fi anunţat reprezentantul centrului 

regional al ANITP pentru preluarea victimei şi asigurarea accesului acesteia la alte servicii de asistenţă 

în comunitatea de provenienţă.  

3. Victima este identificată de către o organizație neguvernamentală (ONG) internațională și 

referită către o ONG din Romania 
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Reprezentantul ONG din România va anunța reprezentantul centrului regional al ANITP pentru 

coordonarea activităților de acordare a asistenței și monitorizare a situației victimei și pentru luarea 

acesteia în evidență și va discuta cu victima posibilitatea colaborării cu organele judiciare.  

4. Victima este identificată prin intermediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular al 

României  
In situația în care victima traficului de persoane necesită urgent asistență într-o țară străină, 

reprezentantul misiunii diplomatice va contacta autoritățile locale ale statului respectiv care acordă 

asistență victimelor traficului de persoane. În situația în care victima traficului de persoane nu deține 

documente de identitate sau călătorie care sa îi ateste cetățenia română, personalul reprezentanței 

diplomatice sau misiunii consulare a României eliberează, la cerere documentele necesare care să 

permită repatrierea persoanei și informează în timp util ANITP si poliția de frontieră despre 

reîntoarcerea în țară a victimei traficului de persoane. 

 5. Victima traficului de persoane este cetățean străin  
Persoanele, cetățeni străini, victime ale traficului de persoane vor beneficia, fără discriminare, de 

aceleași măsuri de asistență și protecție ca și victimele traficului de persoane, cetățeni români.  

Structurile teritoriale specializate ale Poliției de frontieră și ale Inspectoratului General al Poliției 

Române vor contacta reprezentanții centrelor regionale ale ANITP pentru evaluarea nevoilor de 

asistență ale victimei, cetățean străin. Reprezentanții ANITP vor contacta în cel mai scurt timp 

Inspectoratul General pentru Imigrări pentru informarea cu privire la existența unei victime, cetățean 

străin. Victima va fi transportată în condiții de securitate către adăpostul destinat asistenței victimelor, 

cetățeni străini. Inspectoraul General pentru Imigrări reglementează situația victimelor traficului de 

persoane, cetățeni străini, în conformitate cu prevederile legislației referitoare la regimul străinilor în 

România.  

6. Victima traficului de persoane identificată este un copil  
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) trebuie informată pentru 

luarea măsurilor de protecție specială. Reprezentantul DGASPC responsabil de asistența copiilor, 

victime ale abuzului, neglijării și a traficului de persoane, va asigura referirea cazului către un centru 

specializat pentru asistența copiilor, victime ale abuzului, neglijării și a traficului de persoane și va 

menține legătura cu partenerii din echipa interinstituțională. Reprezentantul centrului regional al 

ANITP va păstra legătura cu reprezentantul DGASPC în vederea monitorizării cazului. În cazul 

străinilor minori neînsoțiți, victime ale traficului de persoane, în vederea stabilirii regimului juridic 

aplicabil acestora, Inspectoratul General pentru Imigrări va coopera cu alte instituții, precum și cu 

organizații naționale și internaționale specializate în domeniul ocrotirii minorilor, în condițiile 

prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 8 

 
 

IMPACTUL TRAUMEI PRIVIND CAPACITATEA VICTIMEI DE A PARTICIPA 

ÎN PROCESUL PENAL 

 
Sinopsis: În ceea ce privește protecția, reabilitarea și despăgubirea victimelor abuzului,  

înțelegerea tabloului psihologic al acestora este vitală. Este nevoie ca ofițerii de poliție să acționeze cu 
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atenție. Acest lucru este susținut de realitatea conform căreia victima a fost persecutată de către 

abuzator prin mijloace de coerciție. Ele fac parte dintr-un cadru psihologic distinct care explică 

sănătatea lor mintală în momentul în care sunt salvate. În comunicarea cu o victimă este nevoie de o 

recunoaștere rapidă și clară a unei astfel de rețele, deoarece victima este prinsă în cursă, adică se află 

într-o situație declanșatoare de traume. Prezentul eseu abordează astfel de termeni. El descrie 

elementele axiale ale traumei și reacției, spectrul sindromurilor psihologice posttraumatice și limbajele 

traumei și oferă orientări privind intervievarea victimelor abuzului în cazul traficului de ființe umane.  

Introducere: 

Printre infracțiunile săvârșite cu intenție, traficul de ființe umane (TFU) este unul dintre cele 

mai vechi și îngrozitoare acte săvârșite de om împotriva omului. Folosirea oamenilor pentru profituri 

și scopuri personale a avut loc din cele mai vechi timpuri, în timp ce legea și puterea se aflau sub 

mandatul unui tiran. Abuzurile, persecuțiile și obținerea de profit de pe urma celor slabi, supuși au 

constituit un corolar al despotismului statal, dar și al comerțului care îl însoțește. Cu toate beneficiile 

statului modern, exercitarea libertății și a drepturilor individuale, stipulate în carte și garantate prin 

tratate și constituții, traficul de persoane, strămutarea forțată și sclavia, în versiunea lor modernă, 

continuă să existe. Anual, milioane de persoane din întreaga lume sunt cumpărate, vândute, ținute în 

captivitate în diverse scopuri, libertatea lor de mișcare este împiedicată, drepturile lor sunt încălcate, 

viețile lor sunt puse în pericol, iar bunăstarea lor este negată. În numeroase cazuri, acești oameni sunt 

de fapt copii sau femei tinere folosite pe piața comerțului sexual, alteori în slujbe mediocre, cum ar fi 

lucrul în fabrici ilegale sau agricultură. Ele sunt supuse diferitelor forme de tratamente rele, inumane 

sau degradante (CID). Tortura este folosită frecvent în cazul victimelor traficului, fie în formă fizică, 

fie psihologică, în scopul descurajării plecării, dar și ca mijloc de a domina și a distruge încrederea în 

oameni. Prin constrângere, violență și supunere mentală, traficantul este asigurat că ceea ce el vede ca 

fiind "proprietate" va continua să-i aducă câștiguri pentru el sau organizația din care face parte. 

Urmărirea unor astfel de indivizi, precum și desființarea grupurilor criminale implicate în TFU este un 

efort transnațional, uneori transcontinental din partea autorităților și a echipelor multidisciplinare. 

Uneori și fără a fi recunoscute cu ușurință de autorități - chiar și în statele cu rezultate bune 

privind respectarea drepturilor omului - tratamentul inuman sau degradant continuă să se aplice 

victimelor traficului de ființe umane după salvarea acestora, din momentul plasării în adăposturi până 

la începerea procesului sau după finalizarea acestuia. De la condițiile de detenție, modul în care 

victimele sunt interogate  de către forțele de poliție, până la tărăgănările justiției, se întâmplă ca 

victimele să suporte traume secundare după ce tocmai au ieșit dintr-o situație dificilă. Posibilitatea de 

deportare, atunci când victima este un migrant ilegal, descurajează divulgarea infracțiunilor și deschide 

comunicarea cu autoritățile sau cu avocații. Frica de repercusiuni și incapacitatea statului de a oferi 

siguranță pe parcursul fazei procesului, dar și în urma acestuia, sunt motive de descurajare. Și, în cele 

din urmă, accesul legal la servicii de sănătate, și în special la servicii de sănătate mintală, este uneori 

negat sau inaccesibil pentru supraviețuitori. În spatele protocoalelor, realitățile cotidiene sunt greu de 

suportat, iar ostilitatea flagrantă se manifestă atunci când actorii statali sunt interogați în legătură cu 

practicile lor. Rușinea, stigmatizarea și neputința sunt adesea raportate atât de victime, cât și de cei 

care le-au eliberat efectiv, doar pentru a-i supune rigorilor legii. 

Această prezentare oferă cunoștințe și o cunoaștere a dificultăților la care sunt supuse victimele 

și supraviețuitorii. Cunoașterea acestor dificultăți va ajuta părțile implicate în furnizarea de servicii fie 

persoanelor expuse riscului de a fi traficate, fie în cazul salvării victimelor sau în cazul urmăririi penale 

a persoanelor acuzate de trafic de persoane, în procesul de obținere a mărturiilor victimelor, dar și de 

asigurare a acestora. Cunoașterea acestui fapt, atât de către profesioniștii din domeniile juridic și 

medical, este obligatorie dacă se impune aplicarea legilor, a politicilor, dar și evitarea traumatizării 

secundare a supraviețuitorilor în faza de colectare a probelor infracțiunii, de urmărire penală și 

condamnare a traficanților.  

Constrângerea este cuvântul cheie! 
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Așadar, cuvântul cheie pentru tot ceea care urmează este, prin urmare, condiția victimelor și 

supraviețuitorilor traficului de a fi fost constrânși în această situație. Constrângerea este precum "o 

ofertă pe care nu o puteți refuza" și se distinge de termenul său înrudit, exploatare. Peste tot, chiar și 

în societățile civile, diverși actori care acționează dintr-o poziție de monopol își pot exploata poziția 

de negociere, pot impune reguli sau legi nedrepte sau condiții de muncă necorespunzătoare, salarii 

mici, conducând astfel la exploatarea indivizilor. Ei nu fac acest lucru din constrângere, deși uneori 

poate fi vorba și de constrângere. Și, în timp ce exploatarea este un fenomen revoltător, aceasta nu este 

reglementată de legea penală, ci de alte canoane. Este amoral, dar nu ilegal, deși de multe ori este la 

fel de abuziv. Și aici se face o notă mentală pentru avocați, procurori, judecători, pentru că  acestea 

sunt poziții de putere și, ca atare, se manifestă cu autoritate în relația cu victimele traficului de 

persoane, fiind percepuți ca persoane puternice, adoptând atitudini care ar putea evoca exploatarea 

trecută a victimei; victima este forțată către o astfel de poziție unde drepturile sau libertăților sale sunt 

îngrădite, situație care se dovedește a fi la fel de traumatizantă ca situația de traficare în sine. Legea 

trebuie să fie justă, nu abuzivă. 

Supraviețuitorii traficului de ființe umane au văzut tot ce poate fi mai rău în oameni. Ei nu au 

fost doar exploatați, ci au fost ademeniți, amenințați, bătuți, înșelați, umiliți, dezumanizați, vânduți, 

uneori transportați pe distanțe foarte mari, alteori ținuți sub ochii vecinilor, sub pretextul ignoranței și 

al ipocriziei semenilor lor. 

O persoană exploatată poate fi, în cadrul exploatării sau din cauza acesteia, forțată de 

amenințări, pedepse sau negare a drepturilor sau libertăților sale. Amenințarea este ingredientul final 

și necesar în traumatizarea și abuzarea victimelor. Dar pentru ca constrângerea să aibă loc, este necesar 

ca victima să acționeze pe baza mandatului de constrângere, adică să respecte cerințele constrângerii. 

Cu excepția cazului în care victima acționează sub constrângere sau nu respectă cerințele explicite ale 

constrângerii, această infracțiune nu poate fi statuată în mod rezonabil. Unii autori au argumentat 

pentru un alt termen, care este coercitivitatea, pentru numirea situațiilor în care astfel de propuneri nu 

sunt îndeplinite cu succes din partea coercitorului, dar indică totuși intenția de a forța, oferind astfel 

legii un argument pentru abuz. 

Când spunem că coercitorul nu lasă persoanei constrânse "nicio șansă de a  alege", fie prin act, 

fie prin intenție, nu înseamnă neapărat că persoana constrânsă nu este capabilă să aleagă, ci că o alegere 

diferită îi pune viața în pericol. 

Cadrul Coerciției lui Biderman 

Mediul stabilit de răpitor, abuzator, "șeful", "kappo", coercitorul (vezi mai sus) este cel al 

orbirii, terorii și dominației sistematice și totale. Acestea se realizează prin crearea unui cadru în jurul 

victimei care are ca scop supunerea, anihilarea și controlarea individului. Cu mai mult de 60 de ani în 

urmă, Albert Biderman a descris acest cadru prin care o persoană poate să constrângă și să înrobească 

o altă persoană, cristalizând astfel un mediu de abuz în care are loc trauma. Acest cadru trebuie să fie 

înțeles ca fiind factorul care stă la baza supunerii viitoare a victimei, având drept consecință prejudicii 

psihice ale minții și sufletului său. De asemenea, îi ajută pe cei neexperimentați să mentalizeze, să 

reflecteze asupra persoanei pe care o interoghează fie în cadrul procedurilor, fie mai târziu în cadrul 

unei instanțe judecătorești, și să rămână în permanență conștienți de acest lucru. Indiferent de alte 

diagnostice medicale sau psihiatrice, acesta este cadrul moral obișnuit de unde victimele sunt salvate:  

Cea mai eficientă modalitate de a câștiga această cooperare este prin manipularea subversivă 

a minții și a sentimentelor victimei, care apoi devine prizonier atât psihic, cât și fizic " (Amnesty 

International, Raport privind tortura) 

1. Izolarea: victima este lipsită de toate formele de sprijin social atât din partea colegilor, cât și 

a familiei sau a prietenilor. Coercitorul îți folosește influența pentru a face victima dependentă. 
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2. Monopolizarea percepției: victima este determinată să-și focalizeze atenția asupra realității 

sale imediate și a sentimentului de sine. Sunt eliminați stimulii externi care pot concura cu cei 

controlați de traficant (adică victimele sunt adăpostite în locuințe slab luminate, departe de orașe sau 

sunt determinate ca pe timpul zilei să stea în casă și cu draperiile trase). Acțiunile care nu sunt în acord 

cu regulile impuse sunt sancționate prin limitarea accesului la mici privilegii sau la nevoi de bază, cum 

ar fi hrana sau igiena. 

3. Debilitate indusă și epuizare: sunt impuse de privarea de somn, îngrijirea necorespunzătoare, 

expunerea la lumină, adăpostul necorespunzător sau stresul din mediu. Se cultivă anxietatea, 

disperarea, neputința și lipsa de valoare. Victima este conștientă de faptul că sentimentul de sine este 

inutil, că și-a pierdut încrederea, iar singura șansă de supraviețuire este legată de coerciție. 

4. Indulgențe ocazionale: cadourile sau privilegiile oferite în mod neașteptat sunt asemeni unor 

dușuri emoționale pentru victimă, acestea fiind interpretate ca semne de recunoștință ce sunt oferite de 

către abuzator pentru asigurarea supunerii. Acestea au rolul de a cimenta în continuare dependența 

totală a victimei față de coercitor, care este privit ca un "maestru al sorții", care ar putea oferi favoruri 

supușilor săi fideli. De obicei, indulgențele sunt folosite atunci când apare un risc (fie prin intervenția 

din exterior a asistenților sociali, a psihologilor, chiar și a forțelor de poliție) și de cele mai multe ori 

sunt eficiente. 

5. Degradarea: Tortura psihologică implică parcelarea preocupării victimei pentru diferite 

trăsături de personalitate, complexe fizice sau probleme de comportament și apoi folosirea acestora 

pentru a pedepsi persoana sau pentru a o supune rușinii și umilirii, fiind tratată asemeni unui "animal". 

Este cea mai gravă formă de abuz, fiind implicată partea profundă a sufletului unei persoane, a 

caracterului său uman și este menită să inducă capitularea totală. 

6. Aplicarea cerințelor triviale: odată ce victima îl percepe pe coercitor/abuzator ca omnipotent, 

aceasta va cultiva un mediu în care va răspunde unor cerințe banale (cum ar fi cerințele pentru săpun, 

perie de dinți, pantofi noi, apă sau pâine). 

Trivialitatea, banalitatea acestor lucruri definesc și consacră cadrul lui Biderman. Este, de 

asemenea, rădăcina traumatismului primar, dar și secundar sau chiar terțiar. Traumatizarea secundară 

se întâmplă atunci când, în cursul interogării sau intervievării victimei, aceasta trebuie să-și 

reamintească și să-și spună povestea traumatizantă, situație care deseori declanșează reacții profunde. 

Traumatizarea terțiară este acea traumatizare produsă victimei de către colegii săi, de copii sau de 

grupul din care face parte, creând astfel o cultură a traumelor6. Această rușine și vinovăție profundă 

pe care supraviețuitorul le are, amintirile legate de mediul său de viață din timpul sclaviei sau a muncii 

forțate, pe parcursul deplasării și în timp ce sunt tratate ca o pradă, sunt elementele care declașează 

amintirile posttraumatice. 

Abilitatea de a supraviețui este extraordinară la toți oamenii, chiar și în fața celor mai mari 

pericole. Ceea ce produce suferință sunt de fapt acele lucruri săvârșite de alte persoane din trecut care 

afectează sufletul și produc suferință psihologică. Acest stres capătă formă și astfel ia naștere 

sindromul de stres posttraumatic. 

Acestea pot varia de la: 

 Mecanisme de adaptare maladaptive: depresie, anxietate, dependență, tulburări de somn, 

comportament de auto-vătămare, gânduri de suicid, la 

 Tulburare de stres posttraumatic acută și cronică: o tulburare în care experiențele individuale 

traumatizante sunt retrăite prin flashback-uri, coșmaruri, gânduri intruzive, la care persoana 

reacționează prin evitare (fie prin evitarea subiectului, fie nu se angajează în diferite sarcini zilnice 

                                                           
6 Traumatizarea terțiară depășește scopul acestui eseu, care se referă în principal la evenimente primare și secundare. 



Page 81 
 

care pot declanșa flashback-uri) în timp ce suferă de hiperexcitabilitate și de stres neuro-

vegetativ persistent: senzație de nervozitate, izbucniri furioase sau reacții exagerate. Acestea se 

întâmplă atunci când persoana manifestă abrutizare afectivă, dezinteres față de problemele 

cotidiene, percepții negative despre propria persoană, autoînvinovățire și probleme care îi 

reamintesc evenimentele trecute, inclusiv cele traumatice. 

De asemenea, starea de sănătate a persoanei este afectată de faptul că a fost victima abuzului. 

Bătăile frecvente lasă cicatrici și schimbă aspectul țesutului. Loviturile la nivelul capului creează 

leziuni neurologice/TBI (leziuni cerebrale traumatice) care pot varia de la forme mai ușoare la forme 

severe (hemoragii/accidente vasculare cerebrale). Membrele fracturate, neîncălzite și neîngrijite se 

recuperează parțial, lăsând individului handicapuri temporare sau permanente. 

Ceea ce este cel mai important este ca toate constatările medicale să fie sistematizate într-un 

mod clar și cuprinzător, respectând standardele internaționale. În ultimii 18 ani, standardul de aur a 

fost Protocolul de la Istanbul pentru evaluarea victimelor torturii și abuzurilor. 

Protocolul de la Istanbul 

Comunicarea cu victimele trebuie să se realizeze în condiții corespunzătoare și de către persoane 

bine instruite. Standardul internațional de aur pentru intervievare - PI (Protocolul de la Istanbul) - oferă 

orientări pentru examinator în efectuarea evaluărilor. Având cea mai mare importanță, aceste linii 

directoare sunt obligatorii pentru medicii profesioniști, psihiatri, psihologi, dar constituie referințe 

inclusiv pentru asistenții sociali, avocați, ofițerii de poliție, procurori sau judecători. Aceleași standarde 

etice ar trebui să se aplice în cursul stabilirii stării actuale a unei victime a TFU. 

Prezentăm aici doar un scurt rezumat al orientărilor generale ale Protocolului de la Istambul, cu 

referire la instruirea viitoare7:  

 "Scopul este de a obține informații într-o manieră umană și eficientă. În timpul evaluării, 

examinatorii ar trebui să acorde atenție istoricului psihosocial al presupusei victime. Istoricul 

psihosocial relevant poate include întrebări despre "viața de zi cu zi a persoanei, relațiile acesteia 

cu prietenii și familia, locul de muncă sau școala, ocupația, interesele, planurile sale de viitor, 

consumul de alcool și droguri". Informațiile referitoare la prescrierea oricăror medicamente este 

importantă deoarece întreruperea oricărui tratament în timpul custodiei ar putea afecta starea de 

sănătate a deținutului. În timpul efectuării evaluărilor medicale, personalul medical trebuie să țină 

cont de următoarele considerații. 

 Consimțământul informat: profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să se asigure că persoanele 

înțeleg beneficiile potențiale și posibilele consecințe negative ale unei evaluări și că persoana are 

dreptul de a refuza evaluarea. 

 Confidențialitatea: Profesioniștii din domeniul sănătății și interpreții au datoria de a păstra 

confidențialitatea informațiilor și de a dezvălui informații doar cu acordul victimei. 

 Locul: Locul în care au loc interviul și examinarea trebuie să fie cât mai sigure și mai confortabile, 

inclusiv accesul la toaletă să fie asigurat. Pentru efectuarea unui interviu detaliat și a examinării 

trebuie să se aloce timp suficient.  

 Controlul: Profesionistul care efectuează interviul/examinarea trebuie să informeze presupusa 

victimă despre faptul că poate lua o pauză în caz de nevoie sau că poate alege să nu răspundă la 

nicio întrebare sau să oprească procesul în orice moment. 

 Câștigarea încrederii: Încrederea este o componentă esențială pentru a determina o descriere 

corectă a abuzului. Câștigarea încrederii unui om care a suferit tortură și alte forme de abuz 

necesită ascultare activă, comunicare meticuloasă, curtoazie, empatie și onestitate. 

 Traducătorii: Interpreții profesioniști și biciculturali sunt adesea preferați, dar este posibil ca 

aceștia să nu fie disponibili. 

                                                           
7 Disponibil la: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf 
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 Pregătirea pentru interviu: Profesioniștii din domeniul sănătății ar trebui să citească materiale 

relevante, să înțeleagă contextul presupusului abuz și să anticipeze practicile regionale de tortură. 

 Tehnicile interviului: Inițial întrebările ar trebui să fie deschise, permițând o narațiune a traumei 

fără prea multe întreruperi. Întrebările închise sunt adesea folosite pentru a adăuga claritate unui 

context narativ sau pentru a redirecționa cu atenție interviul dacă persoana se abate de la subiect. 

 Istoricul medical: Profesionistul din domeniul medical ar trebui să obțină un istoric medical 

complet, care să cuprindă probleme medicale, chirurgicale sau psihiatrice anterioare. Asigurați-

vă că ați notat orice antecedente de vătămări înainte de perioada de detenție sau abuz, precum și 

eventualele efecte secundare. 

 Istoricul traumelor: întrebările principale ar trebui evitate. Anchetele trebuie să fie structurate 

astfel încât să determine o evidență cronologică a evenimentelor înregistrate în timpul detenției. 

Informațiile specifice ale istoricului pot fi utile în coroborare cu situațiile de abuz. De exemplu, o 

prezentare detaliată a observațiilor individului privind leziunile acute - și procesul ulterior de 

vindecare - reprezintă adesea o importantă sursă de dovezi în coroborarea acuzațiilor specifice de 

tortură sau maltratare. De asemenea, informațiile despre istoric pot ajuta la corelarea situațiilor 

individuale de abuz cu practicile regionale stabilite. Informațiile utile pot include descrierea 

dispozitivelor de tortură, pozițiile corpului și metodele de reținere; descrieri ale rănilor și 

disfuncțiilor acute și cronice; informații despre identitatea și locul de detenție ale făptașilor. 

 Revizuirea metodelor de tortură: completează istoricul traumelor pentru a explora abuzurile care 

ar fi putut fi uitate sau evitate de presupusa victimă datorită naturii lor (de exemplu violul). 

Revizuirea nu este o listă de verificare exhaustivă; aceasta ar trebui adaptată individual în funcție 

de istoricul traumelor sau de practicile regionale sau locale relevante. 

 Urmărirea neconcordanțelor: O presupusă mărturie a victimei poate apărea, la început, 

inconsecventă dacă nu se colectează informații suplimentare. Factorii care pot interfera cu o 

relatare exactă a evenimentelor trecute pot include: dezavantajul, dezorientarea, întreruperea 

conștiinței, afectarea creierului organic, sechelele psihologice ale abuzului, teama de risc personal 

sau riscul pentru ceilalți și lipsa de încredere în medicul examinator. 

 Informațiile nonverbale: includerea observațiilor privind informațiile nonverbale, cum ar fi stările 

afective și reacțiile emoționale în timpul povestirii traumelor și notați semnificația acestor 

informații. 

 Reacțiile de transfer și de contra-transfer: profesioniștii din domeniul sănătății care efectuează 

evaluări medicale ar trebui să fie conștienți de potențialele reacții emoționale pe care evaluările 

traumei le pot provoca persoanei intervievate și intervievatorilor. Aceste reacții emoționale sunt 

cunoscute sub numele de transfer și contra-transfer. De exemplu, neîncrederea, teama, rușinea, 

furia și vinovăția se numără printre reacțiile tipice de transfer pe care le trăiesc supraviețuitorii 

torturii, în special atunci când li se cere să rememoreze detalii despre traume. În plus, răspunsurile 

emoționale ale clinicianului în fața supraviețuitorilor torturii sunt cunoscute sub numele de contra-

transfer (de exemplu, groază, necredință, depresie, furie, supraidentificare, coșmaruri, evitare, 

paralizie emoțională și sentimente de neputință și deznădejde) pot afecta calitatea evaluării. Având 

în vedere vulnerabilitatea extremă a supraviețuitorilor și tendința de retrăire a traumei atunci când 

este recunoscută sau tratată, este esențial ca profesioniștii din domeniul sănătății să mențină o 

perspectivă clară în cursul evaluărilor lor". 

 

Comentarii și concluzii:  

Deși la sfârșitul zilei prioritățile pot fi diferite pentru ofițerul de poliție, procurorul, judecătorul, 

medicul, psihologul, justiția este servită atunci când toți lucrează într-o echipă multidisciplinară, 

respectând expertiza fiecăruia. Rolul documentării abuzului și torturii revine medicilor legiști, cu 

accent pe psihiatria și psihologia criminalistică. Intervievarea recursivă este o declanșare frecventă a 

traumatismelor secundare pentru victimă, care este forțată să spună din nou și din nou o poveste pentru 

a îndeplini standardele judiciare, adesea afectate de birocrație. Mărturia supraviețuitorului este 

necesară procurorului. Aceasta trebuie să fie luată într-o manieră clară și firească, așa cum a fost 

propusă de Protocolul de la Istambul. Procurorul trebuie să precizeze motivul pentru luarea mărturiei 

și să nu se angajeze, transferențial, în niciun fel de consiliere sau diagnosticare psihologică. Acest lucru 
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ar trebui lăsat în sarcina profesioniștilor. Același lucru este valabil și în cazul avocatului sau 

judecătorului. Traumatizarea secundară poate fi mult mai dăunătoare, deoarece se pierde din nou 

sentimentul de încredere de cei care ar trebui să ajute și să adăpostească victima, odată salvată. 

Formularea corectă, cu respectarea demnității persoanei și a dreptului la viață privată, trebuie urmărită 

de stat și de avocat în timpul procedurilor și proceselor. Rolul expertului nu poate fi subliniat suficient. 

Ofițerul de poliție trebuie să înțeleagă faptul că medicii nu trebuie să participe la niciun fel de abuz 

față de victimă. Încălcarea drepturilor și exploatarea ulterioară a victimelor trebuie raportate de către 

medici care fie vor trece cu vederea, fie vor fi complici la astfel de practici. În cursul depistării 

abuzului, medicul va observa, de asemenea, comportamentul necorespunzător al polițiștilor în timp ce 

victima se află în detenție, abuzul din partea procurorilor sau comportamentul ilegal al judecătorilor, 

în special în cazurile în care se observă discriminări pe motiv de rasă, etnie, religie sau orientare. 

Datoria medicului profesionist este față de pacientul său, în primul și în primul rând. Aceasta depășește 

jurământul lui Hipocrate care a fost statuat în diverse declarații de către Asociația Medicală Mondială 

(Tokyo, Malta, Madrid). Aceasta respectă dreptul victimei de a nu fi pusă sub acuzare sau de a fi forțată 

să depună mărturie împotriva voinței sale. De asemena, aceasta respectă dreptul victimei de a decide 

dacă solicită despăgubiri sau reparații, după ce a fost informată despre acest drept. Acesta respectă 

dreptul victimei de a decide liber asupra propriei sale vieți. Statul și avocatul nu pot, și nu ar trebui să 

constrângă victimele din punct de vedere juridic. În cazul în care când victimele s-au angajat în 

activități infracționale, traficul de persoane ar trebui să constituie o circumstanță specială în judecarea 

pedepsei și a respectării legii. 

Pentru lectura suplimentară pe acest subiect:  

1. https://plato.stanford.edu/entries/coercion/ 

 

2. https://www.americanbar.org/content/dam/aba/multimedia/trafficking_task_force/resources/T

FHT_Toolkit/HumanTrafficking_Bar.authcheckdam.pdf 

 

3. https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-

crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZ

ED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf 

 

4. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId

=090000168008371d 

 

5. https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/sites/antitrafficking/files/thb_amounting_to_torture_and_other_forms_of_ill-

treatment_0.pdf 

 

6. http://journalofethics.ama-assn.org/2017/01/stas1-1701.html 

 

7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28107156 

 

8. http://journalofethics.ama-assn.org/2017/01/ecas3-1701.html 

 

9. http://bmjopen.bmj.com/content/5/8/e008682.long 

 

Sindromul ”Loverboy”  

 

https://plato.stanford.edu/entries/coercion/
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/multimedia/trafficking_task_force/resources/TFHT_Toolkit/HumanTrafficking_Bar.authcheckdam.pdf
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/multimedia/trafficking_task_force/resources/TFHT_Toolkit/HumanTrafficking_Bar.authcheckdam.pdf
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008371d
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008371d
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/thb_amounting_to_torture_and_other_forms_of_ill-treatment_0.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/thb_amounting_to_torture_and_other_forms_of_ill-treatment_0.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/thb_amounting_to_torture_and_other_forms_of_ill-treatment_0.pdf
http://journalofethics.ama-assn.org/2017/01/stas1-1701.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28107156
http://journalofethics.ama-assn.org/2017/01/ecas3-1701.html
http://bmjopen.bmj.com/content/5/8/e008682.long
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Această secțiune are scopul de a explica pe scurt problema victimelor fenomenului Loverboy, 

din perspectivă psihologică. Sindromul Loverboy este una dintre cele mai comune tactici pe care 

traficanții le folosesc în recrutarea și îngrijirea victimelor. Ei își recrutează victimele prin seducție, 

după care acestea sunt forțate să lucreze în industria sexului, sau să practice servituirea domestică, 

cerșetoria, sau să săvârșească infracțiuni. 

Abuzatorul îi spune partenerei sale că această exploatare este în beneficiul familiei lor, al 

relației sau că reprezintă un sprijin financiar sau o sursă pentru finanțarea unei dependențe. De obicei, 

traficantul este un bărbat și victimele sale sunt fete tinere. Abuzorul își folosește dinamica puterii și 

profită de vulnerabilitățile victimelor în scopul exploatăriia lor. Un traficant știe că odată ce o tânăra 

fată este implicată emoțional, va face tot posibilul pentru a-și păstra afecțiunea. Deoarece  traficantul 

este interesat să-și țină victima în siguranță, există trei etape principale de recrutare de care va ține cont 

înainte de a se asigura că nu va pleca: fazele de căutare, dependență emoțională și exploatare. 

 

Faza de căutare 

 

Procesul de recrutare în industria sexului sau pentru alte forme de exploatare începe cu 

contactul inițial și legătura dintre traficant și victimă. Traficanții sunt experți în recunoașterea 

vulnerabilităților fetelor tinere; apoi, utilizează aceste vulnerabilități pentru a intra în contact cu 

acestea, pentru a le manipula și exploata ca victime. Traficanții sunt capabili să profite de multe 

vulnerabilități pentru a intra în contact cu o victimă; adesea caută fete cu stimă de sine scăzut, care 

sunt izolate de prieteni și familie, care au fost abuzate sexual în trecut, fără adăpost sau în sistemul de 

asistență parentală, care provin de la o casă de orfani, fără tată sau care provin dintr-o familie 

destrămată sau care se află în conflict cu părinții sau tutorii lor. Odată identificate vulnerabilitățile 

victimei, traficantul caută să suplinească acel rol care îi lipsește, cum ar fi rolul de tată, de iubit sau de 

persoană care o îngrijește. 

 

Faza de dependență emoțională 

 

Pe măsură ce victima îi câștigă încrederea și devine apropiată de traficant, legătua dintre ei 

continuă prin dragoste și afecțiune false. De asemenea, cunoscută sub numele de faza de "luna de 

miere", el o va încânta cu daruri scumpe și complimente, ajung inclusiv la raporturi intime și îi va 

promite oportunitatea unei vieți mai bune. Cu cât traficantul îi oferă fetei mai multe lucruri pentru a-i 

spori încrederea în el, cu atât ea se îndepărtează de familie sau de tutorii ei. În curând, ea constată că 

este dependentă de traficantul ei pentru dorințele și nevoile ei fizice și emoționale. 

 

Faza de exploatare 

 

Odată ce traficantul este sigur că victima este complet dependentă de el, o va atrage în industria 

sexului sau o va manipula prin alte forme de exploatare. În general, el îi spune că are dificultăți 

financiare și îi cere să-l ajute să câștige bani ca să trăiască, încurajând-o să doarmă cu “prietenul” său, 

să comită infracțiuni sau să cerșească, toate acestea pentru a face rost de ceva bani în plus. Pentru a-și 

face “prietenul” fericit, ea nu dorește să-și îndeplinească sarcinile, de cele mai multe ori fiind convinsă 

că o iubește și că vrea ceea ce este mai bine pentru ea. 

Prin acest proces de recrutare și manipulare psihologică prin abuz care au loc ulterior, 

traficantul și victima încep să treacă prin procesul de legătură traumatică, care este o legătură puternică 

emoțională între două persoane, dintre care una hărțuiește, bate, amenință, abuzează sau o intimidează 

pe cealalaltă. O formă similară sindromului Stockholm este legătura traumatică care face atât de dificil 

pentru victime să-și părăsească traficanții și le determină să se întoarcă la ei chiar și după ce au scăpat 

cu viață după ce au fost traficate. 

 

Ciclul abuzului: traficanții, de exemplu agresorii, folosesc violența ciclică pentru a controla 

victimele făcându-le declarații de iubire sau promisiuni pentru o viață mai bună și prin folosirea rușinii 

și a manipulării. 
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Amplificarea tensiunii 

 Perioada de amplificare a tensiunilor este marcată de creșterea frustrării și agitației ca 

răspuns la diferiți factori de stres: victima nu a câștigat suficienți bani, nu a vrut să se supună sau a 

încercat să plece sau să ajute pe cineva. 

 El devine iritabil, frustrat, critic, se plânge, învinovățește sau provoacă. De cele mai multe 

ori, fiind găzduită, fata încearcă să atenueze tensiunea făcând lucruri care crede că îi vor fi pe plac sau 

îl vor calma, scuzându-se inclusiv atunci când nu este cazul, astfel incât el să se simtă mai bine. Toate 

aceste comportamente constituie o problemă, deoarece este responsabilă pentru nefericirea ei și își 

ascunde furia. 

 Alteori, ea poate reacționa din cauza acestei tensiuni și a propriilor frustrări și poate spune 

sau face lucruri care duc la escaladarea situației și la o furie nestăpânită din partea lui. Astfel, ea poate 

dezvolta simptome de depresie, anxietate sau dureri fizice cum ar fi dureri de cap, de stomac  sau 

insomnie. 

 Incidentul 

 În cele din urmă furia abuzatorului erupe într-o furtună de abuzuri verbale, violențe sau 

sub forma unui alt incident dureros, amenințând și acuzând victima. 

 Este posibil ca victima să încerce să se retragă, să evadeze sau să ceară ajutor. Unele femei 

sunt pasive și se detașează complet de episodul violent, atât de mult încât totul este perceput ca un vis 

pe care îl poate uita repede și vor încerca să meargă înainte ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Este 

posibil să fie în stare de șoc și să nu fie conștiente de gravitatea traumei sau a rănilor lor. Alte femei 

pot deveni isterice și incoerente. 

 Reconcilierea 

 Imediat după abuz, ea este probabil furioasă, supărată sau hotărâtă să plece, însă, de obicei, 

aceste sentimente sunt depășite prin acceptarea scuzelor făcute cu insistență, a gesturilor de iubire, prin 

daruri și promisiuni că totul va fi mai bune. Temporar, stima ei de sine fragilă este stimulată și se simte 

iubită, iar ideile sale romantice renasc: acest bărbat blând, iubitor este bărbatul ei real, trebuie doar să-

l mențină fericit și sub control pentru a preveni viitoarele episoade de abuz. 

 Calmarea 

 După reconciliere, în cuplu se dezvoltă o puternică legătură de idealism. Această parte a 

ciclului poate părea plăcută. 
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 Perioada de calmare este înșelătoare - este doar de suprafață și nu va dura, deoarece se 

bazează pe negarea problemelor reale. De asemenea, calmarea este distrugătoare, deoarece servește 

drept recompensă pentru violență prin întărirea ciclului, situație care duce apoi la evitarea abordării 

problemelor reale ale cuplului sau la elaborarea de strategii eficiente pentru soluționarea conflictelor. 

 

Pentru lectura suplimentară pe acest subiect:  

1. http://www.myria.be/files/Pages_from_Annual-report-2015-trafficking-and-smuggling-

P1C2.pdf  

2. http://www.cavis.es/sitio/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=147&Itemi

d=46  

3. Walker, E. Lenore The battered woman, Harper & Row, NY (1980). 

 

 

 

CAPITOLUL 9 

 
 

TRAFICUL DE FIINȚE UMANE CA FENOMEN INFRACȚIONAL ÎN BULGARIA 

 
În ultimele decenii, traficul de ființe umane a devenit un fenomen infracțional grav. Mulți 

experți din acest domeniu definesc această infracțiune ca "sclavie modernă". Traficul de persoane este 

un exemplu tipic de infracțiune caracteristică secolului XXI - epoca globalizării. Studiile recente arată 

că între 500.000 și 2 milioane de persoane din întreaga lume sunt traficate anual. La început, victimele 

traficului au fost direcționate mai ales către țările din Uniunea Europeană în scopul exploatării sexuale, 

dar, în realitate, victimele sunt traficate în întreaga lume, de exemplu în America de Nord și de Sud, 

în Asia de Sud-Est și în Orientul Mijlociu. Principalul scop al traficanților până în momentul de față 

rămâne exploatarea sexuală, deoarece le oferă profituri maxime. În fiecare an, aproximativ 500.000 de 

femei și copii oferă servicii sexuale în Uniunea Europeană și aproximativ 200.000 în Europa de Est. 

Potrivit UNICEF, peste 60.000 de copii sunt exploatați prin prostituție. 

 

Ca urmare a activității criminale legate de traficul de ființe umane pentru țările distincte, 

inclusiv Bulgaria, se pot indica următoarele riscuri strategice: 

- destabilizarea demografică - unul dintre cele mai importante riscuri pentru Bulgaria, având în 

vedere creșterea negativă a populației din ultimele decenii; 

- destabilizarea piețelor forței de muncă existente - victimele traficului de persoane sunt 

îndepărtate de pe piețele legale și forțate să muncească pe piețele ilegale pentru sex și alte servicii; 

- creșterea dimensiunii criminalității organizate - traficul organizat de ființe umane nu poate 

exista izolat de celelalte infracțiuni. Poate fi însoțită de traficul de droguri, de comerțul cu arme ilegale 

și, în mod necesar, de spălarea banilor; 

- destabilizarea economică prin "spălare de bani" - acumularea de profituri mari din traficul de 

persoane conduce la crearea unor scheme complexe de spălare a banilor în interiorul și în afara țării, 

care afectează negativ economia. 

 

Veniturile generate de grupurile criminale implicate în traficul de ființe umane se situează 

imediat după cele generate de comerțul cu arme și narcotice. În acest context, la nivel european, în 

2016 accentul a fost pus pe urmărirea fluxurilor financiare provenite din traficul de ființe umane și 

desfășurarea de investigațiilor financiare paralele. 

http://www.myria.be/files/Pages_from_Annual-report-2015-trafficking-and-smuggling-P1C2.pdf
http://www.myria.be/files/Pages_from_Annual-report-2015-trafficking-and-smuggling-P1C2.pdf
http://www.cavis.es/sitio/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=147&Itemid=46
http://www.cavis.es/sitio/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=147&Itemid=46
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Un alt accent în politicile de combatere a traficului de ființe umane la nivel european a fost pus 

pe impactul crizei migrației asupra infracționalității. Pe de o parte, cazul pare a fi inocularea fluxurilor 

migratorii în care se încadrează migranții ilegali, solicitanții de azil și traficul de ființe umane. Pe de 

altă parte, sunt interconectate și rețelele criminale organizate legate de contrabandă și cele de trafic de 

ființe umane. Cu toate acestea, în contextul crizei migrației se remarcă o nouă vulnerabilitate față de 

grupul de traficanți de persoane: migranții care solicită azil și migranții economici - cetățeni din țări 

terțe. Riscurile ridicate în contextul noilor realități ale migrației sunt și copiii neînsoțiți - migranții, 

resortisanții țărilor terțe. Problema este în special o problemă de actualitate pentru Bulgaria, datorită 

frontierei comune a țării cu Turcia. Mii de migranți din Siria, Irak, Afganistan, Pakistan și alții încearcă 

să ajungă în țările Europei Occidentale, trecând ilegal prin granițele Bulgariei. Unul dintre canalele 

existente de trafic de migranți din Bulgaria are ca scop traversarea Dunării și transportarea migranților 

pe teritoriul României, țara vecină de unde își pot continua drumul. 

În cadrul Uniunii Europene, Bulgaria pare să fie principala țară de origine. Studiile arată că 

cele mai frecvente țări de destinație pentru victimele din Bulgaria sunt Germania, Austria, Belgia, 

Italia, Spania, Franța, Elveția, Turcia, Olanda, Norvegia, Suedia, Republica Cehă, Polonia și altele. 

 

Conform datelor GRETA (Grupul de experţi al Consiliului Europei pentru lupta împotriva 

traficului de persoane) în perioada 2013-2015 s-a înregistrat o tendință ascendentă inclusiv a traficului 

intern. În perioada prezentată s-a înregistrate un număr mai mare de cazuri în care Bulgaria pare să fie 

fost țară de tranzit sau un punct de destinație. Raportul precizează că există cetățeni bulgari implicați 

în traficul de persoane, în principal în scopul exploatării sexuale (77%), urmată de traficul în scopul 

exploatării prin muncă (în special în sectoare precum construcții, agricultură și bunuri de producție) - 

12%. Locul următor este ocupat de traficul de femei în scopul vânzării de nou-născuți, deoarece cele 

mai rare sunt cazurile de trafic pentru prelevarea de organe și fluide biologice. 

Rădăcinile problemelor din țările din Europa de Est, inclusiv Bulgaria, sunt: 

• sărăcia și inegalitatea socială; 

• lipsa sau insuficienta educație în rândul anumitor straturi și grupuri ale populației; 

• lipsa de informație; 

• experiența socială insuficientă; 

• încercările de migrare în condiții de siguranță ale altora. 

 

Deși victimele traficului sunt persoane provenind din medii sociale diferite și din diferite 

grupuri etnice, problema Bulgariei este deosebit de frapant exprimată și adesea afectează populația din 

așa-numitul grup etnic de romi/țigani. Prezența populației rome compacte în anumite zone ale țării și 

obiceiurile, cultura, tradițiile și conștiința specifică a acestei populații contribuie la o creștere 

semnificativă a cazurilor de trafic în această categorie de persoane și se manifestă în două direcții: atât 

prin numărul mare de infractori ai unor astfel de infracțiuni, cât și în ceea ce privește gradul  crescut 

de victimizare și proporția foarte mare a victimelor. 

În ceea ce privește traficanții, potrivit celui mai recent raport Eurostat nu sunt deloc puțini cei 

care sunt și cetățeni ai UE (aproximativ 69%); de exemplu, Bulgaria raportează că majoritatea 

suspecților sunt cetățeni bulgari. Acordarea de indicații în acest sens  - și nu numai - fac obiectul unei 

serii de rapoarte și studii elaborate de proiectul TRACE (Traficul ca întreprindere infracțională), 

inclusiv "Tendințele viitoare în traficul de ființe umane în Europa". În ceea ce privește traficanții și 

rețelele infracționale - este de așteptat creșterea excluziunii sociale la care se adaugă condițiile 

economice foarte slabe să motiveze creșterea numărului de persoane implicate în traficul de ființe 

umane. Între timp, traficanții nu constituie un grup omogen, ci mai degrabă implică diferite tipuri și 

grupuri de persoane cu profil diferit. De obicei, ceea ce îi aseamănă este faptul că aceștia doresc să-și 

mențină un stil de viață care necesită exploatarea altor persoane pentru a-și crește profitul. De 

asemenea, traficanții vor funcționa în grupuri individuale mai mici sau ca "afacere de familie". În ceea 

ce privește copiii care cresc în familii și în medii care implică traficul de ființe umane, se poate anticipa 

faptului că există un risc crescut ca ei înșiși să se implice la rândul lor în astfel de infracțiuni. 
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CAPITOLUL 10 

 
 

POLITICA BULGARĂ PRIVIND COMBATEREA TRAFICULUI ÎN FIINȚE 

UMANE 

Comisia Națională pentru Combaterea 

Traficului de Ființe Umane 

Politici, identificare, politici de protecție, 

prevenire, protecția victimelor 

Ministerul Muncii și Politicii Sociale Politici, identificare, protecție 

Ministerul Justiției Politici, prevenire, protecție a victimelor 

Ministerul Sănătății Programe de sănătate și asistență medicală 

Ministerul Afacerilor Externe Cooperare internațională 

Ministerul Educației și Științei Programe educaționale și de prevenire 

Agenția de Stat pentru Protecția Copilului Protecția și îngrijirea copiilor 

Ministerul de Interne Investigații 

Agenția de Stat pentru Securitate Națională Colectarea informațiilor, contracararea riscurilor 

pentru securitatea națională 

Parchet Urmărirea penală 

Tribunal Investigații judiciare și pedepsirea 

ONG-uri Prevenirea, îngrijirea victimelor, training-uri 

 

 Conform Legii privind combaterea traficului de ființe umane, politica generală și interacțiunea 

tuturor instituțiilor și organizațiilor relevante în domeniul combaterii traficului de ființe umane în 

Bulgaria se desfășoară și este coordonată de Comisia Națională pentru Combaterea Traficului de Ființe 

Umane, organism atașat Consiliului de Miniștri al Republicii Bulgaria. 

 Comisia Națională este prezidată de un viceprim-ministru desemnat de Consiliul de Miniștri. 

Componența Comisiei include un ministru adjunct al afacerilor externe, un adjunct al ministrului 

muncii și politicii sociale, un ministru adjunct de interne, un ministru adjunct al justiției, un ministru 

adjunct al sănătății, un ministru adjunct al educației și al științei, un vicepreședinte al Agenției de Stat 

pentru "Securitate Națională", vicepreședintele Agenției de Stat pentru Protecția Copilului, 

vicepreședinte Comisiei Centrale de Aplicare a Comportamentului Anti-Social al Tinerilor și 

Minorilor, desemnată de miniștrii respectivi, președinți. Componența Comisiei Naționale este 

desemnată de către șeful Curții Supreme de Casație, Procurorul General și Directorul Serviciului 

Național de Investigații și adjuncții acestora. La reuniunile Comisiei Naționale pot participa 

reprezentanți ai entităților juridice fără scop lucrativ și ai organizațiilor internaționale prin agențiile 

din țară care activează în domeniul prevenirii traficului de ființe umane și protecției victimelor 
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traficului. 

 

 Comisia Națională pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane: 

- organizează și coordonează interacțiunea dintre agențiile și organizațiile relevante pentru 

implementarea Legii privind combaterea traficului de ființe umane; 

- stabilește și administrează implementarea politicii și strategiei naționale în domeniul combaterii 

traficului de ființe umane; 

- elaborează anual un program național de prevenire și combatere a traficului de ființe umane și de 

protecție a victimelor traficului și îl prezintă Consiliului de Miniștri spre aprobare; 

- promovează organizarea pentru cercetare, analiză și raportarea statistică a datelor privind traficul de 

ființe umane; 

- participă la cooperarea internațională pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane; 

- organizează campanii de informare, sensibilizare și educare a persoanelor din grupurile de risc pentru 

traficul de ființe umane; 

- elaborează programe de training destinate funcționarilor care urmează să ocupe funcții care au legătură 

cu prevenirea și combaterea traficului de ființe umane; 

- gestionează și supraveghează activitățile Comisiilor Locale pentru Combaterea Traficului de Ființe 

Umane și ale Centrelor de protecție și asistență a victimelor traficului de ființe umane; 

- persoane fizice înregistrate și persoane juridice fără scop lucrativ care oferă adăpost victimelor 

traficului de ființe umane. 
 

Pentru realizarea politicii regionale și coordonarea unor municipalități din țară se înființează 

inclusiv Comisii locale pentru combaterea traficului de ființe umane. Astfel de structuri teritoriale 

funcționează în orașele Blagoevgrad, Burgas, Varna, Veliko Tamovo, Montana, Pazardzhik, Plovdiv, 

Rousse, Sliven, deoarece în anul 2017 urmează să fie înființată o comisie locală și în municipiul 

Pleven. 

În Republica Bulgaria sunt construite și funcționează următoarele trei mecanisme de 

coordonare: 

- Mecanismul național de referire și asistență a victimelor traficului de persoane/Coordonator: 

Comisia Națională pentru Combaterea Traficului de Persoane; 

- Mecanismul de coordonare pentru referirea și îngrijirea copiilor neînsoțiți și a copiilor - 

victime ale traficului, întoarcerea din străinătate / Coordonatori: Agenția de Stat pentru Protecția 

Copilului și Ministerul de Interne; 

- Mecanismul transnațional de identificare și referire a victimelor traficului / Punct de contact 

pentru Bulgaria: Comisia Națională pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane. 

 

Pentru combaterea eficientă a traficului de ființe umane nu sunt suficiente numai eforturile 

Poliției, Procuraturii sau ale oricărui alt organism de stat. Singura modalitate de a combate acest 

fenomen neplăcut este efortul comun și coordonat și interacțiunea constantă dintre toate instituțiile mai 

sus menționate și societatea civilă. Într-un sens mai larg, sunt necesare măsuri complexe sociale, 

economice, educaționale și demografice, nu numai la nivel național, dar și la nivel european și 

internațional. 
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CAPITOLUL 11 

 
 

CADRUL JURIDIC DIN BULGARIA 

 
 

Infracțiunea de "trafic de ființe umane" este o infracțiune relativ modernă, reglementată de 

capitolul II, secțiunea IX a Părții Speciale din Codul Penal al Republicii Bulgaria în Art. 159a - Art. 

159d. Corpurile delicte ale infracțiunilor respective au fost incluse în sistemul Codului Penal în anul 

2002 / Monitorul Oficial nr. 92/2002. Incriminarea traficului de ființe umane în dreptul penal bulgar 

este rezultatul implementării angajamentelor privind armonizarea legislației naționale cu instrumentele 

internaționale, ratificate și acceptate de Republica Bulgaria. Aceste acte sunt: Convenția Consiliului 

Europei privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane, ratificată de Republica Bulgaria în 2007, 

Decizia-cadru a UE privind combaterea traficului de ființe umane din 2002 și Decizia-cadru 2001/220. 

Având în vedere angajamentele asumate, în anul 2003 s-a adoptat Actul special de combatere 

a traficului de ființe umane. În prevederile adiționale ale acestei legi sunt prezentate definițiile juridice 

ale termenilor legați de această infracțiune. În general, definițiile acceptate în legislația bulgară sunt 

identice cu cele din actele juridice internaționale. 

 

Deosebit de importante în materie, în special în ceea ce privește protecția drepturilor victimelor 

acestui tip de infracționalitate, rămân următoarele: 

• Codul de procedură penală; 

• Actul de asistență pentru victimele infracțiunilor și de compensare financiară; 

• Legea privind protecția persoanelor amenințate în legătură cu procedurile penale; 

• Legea privind asistența juridică; 

• Legea privind protecția copiilor; 

• Actul privind asistența socială; 

• Legea privind confiscarea bunurilor obţinute ilicit; 

 

De o importanță fundamentală este și jurisprudența, în special cea obligatorie a Curții Supreme 

de Casație a Republicii Bulgaria. De cea mai mare importanță este Decizia Interpretativă Nr. 2/2009 a 

Curții Supreme de Casație. 

 

Potrivit legislației bulgare, "traficul de persoane" reprezintă recrutarea, transportul, transferul, 

ascunderea sau găzduirea persoanelor, indiferent de voința exprimată de aceștia, în scopul exploatării; 
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prin "exploatare" se înțelege folosirea ilegală a persoanelor în acte de depravare, prelevarea de organe, 

țesuturi, celule sau lichide biologice de la victimă, muncă forțată, cerșetorie sau supunere forțată, 

sclavie sau alte practici similare sclaviei / Legea privind combaterea traficului de ființe umane /. 

Legea bulgară penală în materie penală privind traficul de ființe umane este recentă și se 

numără printre cele mai bune legislații din domeniu în Europa. 

 

Potrivit prevederilor Art. 159a alin. (1) din Codul Penal: "Persoana care recrutează, transportă, 

ascunde sau adăpostește persoane sau grupuri de persoane cu scopul de a fi folosite pentru acte de 

depravare, pentru muncă forțată sau cerșetorie, pentru prelevarea de organe, țesuturi, celule sau  lichide 

biologice, sau pentru a fi ținute în supunere forțată, indiferent de consimțământul lor, va fi pedepsită". 
 

Conform acestei prevederi, traficantul va fi pedepsit chiar dacă nu a utilizat metode speciale – 

constrângere, înșelăciune etc., care sunt enumerate în paragraful următor ca elemente speciale ale unui 

corp delict calificat al infracțiunii, conducând la impunerea unei pedepse mai severe. Autorul 

infracțiunii va face obiectul urmăririi penale inclusiv în cazurile în care victima a cunoscut activitățile 

în care urma să fie implicată și și-a dat consimțământul în acest sens - ceea ce în practică se întâmplă 

adesea. 

Infracțiunea se pedepsește chiar dacă scopul traficului nu a fost atins. 

Metodele speciale sunt enumerate în Articolul 159a alineatul (2) din Codul Penal și prevăd 

cazurile de săvârșire a infracțiunii: 

1. privește persoanele cu vârsta sub optsprezece ani; 

2. prin folosirea constrângerii sau prin înșelăciune; 

3. prin răpire sau privare ilegală de libertate; 

4. prin utilizarea unei stări de dependență; 

5. prin deturnarea puterii; 

6. prin promisiuni, furnizarea sau obținerea de beneficii; 

7. de către un funcționar în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale. 

Această dispoziție enumeră forme mai grave de trafic, pentru care pedeapsa este închisoarea 

pentru o perioadă mai lungă, precum și o amendă mai mare. 

Potrivit Art. 159b din Codul penal, traficul transfrontalier este, de asemenea, o infracțiune: 

“Persoana care recrutează, transportă, ascunde sau adăpostește persoane sau grupuri de persoane și le 

transferă peste graniță în scopul prevăzut de Art. 159a alineatul (1), va fi pedepsită”. 

Art. 159d din Codul penal prevede un corp delict mai grav, atunci când infracțiunea constituie 

recidivă periculoasă sau se comite prin ordin sau pentru îndeplinirea deciziei unui grup infracțional 

organizat. 

 

Formele actului traficului de ființe umane sunt: 

- Recrutarea - acțiuni active privind căutarea, găsirea, atragerea, recrutarea, solicitarea, 

pregătirea victimei sau a unui grup de persoane privind adaptarea la situație, creând condiții prealabile 

pentru viitoarea exploatare a acestora. Se consideră "recrutare" inclusiv atunci când partea activă este 

victima infracțiunii și nu făptuitorul. Actul de "recrutare" se poate face inclusiv prin instigarea la 

prostituție. Recrutarea persoanelor poate avea loc folosind, pe lângă mijloacele ilegale, acele mijloace 

perfect legale, cum ar fi: rețele informale; sfera prietenilor sau a familiei; reclame pentru oferte de 

angajare prin agenții care asigură locuri de muncă, training, căsătorie sau călătorie în străinătate; prin 

promovarea pe internet sau în mass-media; utilizarea intermediarilor în pub-uri și multe alte activități; 

- Transportarea - relocarea fizică, transportul victimei sau plata transportului. Conform 

Deciziei Interpretative nr. 2/2009 a Curții Supreme de Casație, "transportul" are loc nu numai atunci 

când victima este transportă efectiv, ci și atunci când sunt întreprinse acțiunile necesare pentru 

transportul acesteia. Este suficient ca făptuitorul să furnizeze transportul prin cumpărarea unui bilet, 

punerea la dispoziție a unui autovehicul cu șofer, transferul la aeroport, furnizarea de documente de 

călătorie sau alte acțiuni similare, fără a fi necesară încălcarea regimului de control la frontieră; 

- Ascunderea - presupune ascunderea locului victimei față de rudele sale sau față de autorități; 

- Acceptarea persoanelor sau a grupurilor de persoane - presupune asigurarea reședinței, a 

locului de muncă sau achiziția de locuințe; 

- Transferul peste granița țării - relocarea fizică, transportul victimei pe teritoriul unui stat 
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străin. 

Pedepsirea tuturor corpurilor delicte ale traficului, reglementate de Codul Penal bulgar și pe 

care le definește drept infracțiuni grave. Sunt prevăzute sancțiuni în funcție de ipotezele diferite - 

închisoare de la doi la cincisprezece ani, amenzi foarte mari care pornesc de la trei mii până la o sută 

de mii de leva, precum și confiscarea unei părți sau a întregii proprietăți a făptuitorului. 

Legea bulgară face distincție între infracțiunea internă a traficului de persoane (Articolul 159a 

din Codul penal) și traficul care implică trecerea frontierelor naționale (traficul transfrontalier) 

(Articolul 159b din Codul penal). Spre deosebire de infracțiunea de contrabandă, unde trebuie să existe 

o încălcare a regimului de trecere a frontierei, în acest caz este suficientă trecerea legală a frontierelor 

naționale. 

De asemenea, constituie infracțiune angajarea unei persoane străine care se află ilegal pe 

teritoriul Republicii Bulgaria, cunoscând deja faptul că această persoană străină este o victimă a 

traficului de ființe umane. 
 

Există îngrijorări cu privire la faptul că traficul de persoane în legislația națională creează 

ambiguități în definiția acestuia și nu este compatibil cu definiția din Protocolul de la Palermo (ONU 

2000). Interpretarea națională exclude dimensiunea "mijloacelor" din definiția internațională și care 

reprezintă unul dintre cele trei elemente considerate ca alcătuind în general infracțiunea de trafic de 

ființe umane. Acest lucru este bine văzut de Curtea de Casație, deoarece numărul de urmăriri penale și 

de condamnări poate fi ușor crescut și, astfel, există o "tendință favorabilă unei interpretări expansive 

a infracțiunii de trafic de ființe umane" (Stoyanova, 2013a). Această tendință se aplică și înțelegerii 

juridice incluse în legislația bulgară în ceea ce privește "exploatarea sexuală" și "munca forțată", care 

ambele par a avea un sens mai larg decât interpretările standard convenite de comun acord. 

Mai mult, o particularitate a dreptului național în acest domeniu este includerea "vânzării 

copilului unei femei însărcinate", care este interpretată ca o formă de exploatare indiferent de 

consimțământul femeii. Totuși, din cauza ambiguităților, conceptul de exploatare nu exclude 

victimizarea femeilor care participă și beneficiază în mod activ de întreaga tranzacție (Stoyanova, 

2013a). 

GRETA (2011) se pronunță diferit asupra acestei probleme de definire deoarece consideră că 

prin includerea în definiția traficului de ființe umane a "irelevanței acordului victimei", legislația 

bulgară oferă o mai mare oportunitate de abordare a drepturilor victimei și la o dimensiune mai mare 

inclusiv a serviciilor și a drepturilor, în plus față de perspective mai largi pentru investigații. Unii 

experți nu sunt de acord cu faptul că, în timp ce definiția în scopurile investigației este neobișnuit de 

extinsă, definiția victimei în traficul de ființe umane, așa acum este dată de Legea Traficului, este mai 

restrânsă, inclusiv materia "mijloacelor", așa cum se va explica ulterior în lucrare.  
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CAPITOLUL 12 

 
 

STATUTUL JURIDIC AL VICTIMELOR TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE ÎN 

BULGARIA 
 

 

  12.1. Profilul victimelor traficului de ființe umane în Bulgaria  

 

În contextul sistemului de drept internațional, infracțiunea traficului de ființe umane este 

analizată în două moduri și din două puncte de vedere. Pe de o parte se află perspectiva făptuitorului 

și dorința de a le detecta, reține și pedepsi victima, subliniind metodele și mijloacele represiunii penale. 

De cealaltă parte se află perspectiva victimei/a persoanelor rănite și efortul pentru îngrijire, protecție 

și despăgubire. Acest al doilea aspect necesită metode și soluții mult mai complexe și interdisciplinare 

și necesită punerea în aplicare a unei întregi game de măsuri care se completează reciproc. În special 

cel de-al doilea aspect este expresia cea mai vie a abordării problemei, bazată și privită prin prisma 

drepturilor universale ale omului. 

Standardele internaționale de protecție a drepturilor victimelor traficului sunt definite în diverse 

instrumente internaționale, cele mai importante dintre acestea fiind: 

- Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al 

femeilor și copiilor, adițional Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității organizate 

transnaționale  - așa-numitul Protocol de la Palermo - ratificat prin legea adoptată de cea de-a 38-a 

Adunare Națională a Republicii Bulgaria la data de 12.04.2001; 

- Convenția Consiliului Europei privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane, ratificată 

prin lege, adoptată de cea de-a 40-a Adunare Națională a Republicii Bulgaria la data de 07.03.2007; 

- Directiva 2011/36 a Uniunii Europene privind prevenirea și combaterea traficului de persoane 

și protejarea victimelor acestuia; 

- Directiva 2012/29 a Uniunii Europene de stabilire a unor standarde minime privind drepturile, 

sprijinul și protecția victimelor criminalității. 

Definiția victimei în temeiul dreptului internațional este introdusă în legislația bulgară și se 

regăsește în Legea privind combaterea traficului de ființe umane: "Victimă înseamnă orice persoană 

care a devenit subiect de trafic de ființe umane". Legea definește femeile și copiii ca fiind cei mai 

expuși riscului de a fi implicați în trafic: "Această lege va prevedea ... măsurile menite să protejeze și 

să sprijine victimele traficului de ființe umane, în special femeile și copiii". Într-o abordare mai 

restrânsă,  Art. 74 din Codul de procedură penală definește victima ca fiind "persoana care a suferit 

daune materiale sau morale ca urmare a infracțiunii". O persoană poate fi considerată victimă a 

traficului de ființe umane, indiferent dacă făptuitorul a fost identificat, arestat, judecat sau găsit vinovat 

și indiferent de relația de familie dintre victimă și făptuitor. 
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Statutul de "victimă a traficului" oferă drepturi specifice. În primul rând, victima identificată 

are dreptul la o perioadă de reflecție, dreptul la  (cel puțin)  o lună de cazare într-un adăpost pe durata 

perioadei de reflecție, dreptul la asistență psihologică și juridică gratuită și dreptul de a decide dacă 

dorește sau nu să coopereze cu autoritățile. De asemenea, victima are dreptul de a primi despăgubiri 

financiare unice de la bugetul de stat pentru prejudiciul material suferit. Victimele care sunt de acord 

să aducă dovezi autorităților au, de asemenea, dreptul de a prelungi șederea în adăpost până la 

finalizarea procedurilor penale. 

Victimele care sunt de acord să participe la procedurile penale ca "persoane vătămate" au 

următoarele drepturi: să fie informate cu privire la drepturile lor în procedurile penale; să obțină 

protecție pentru securitatea lor și a rudelor acestora; să fie informate cu privire la desfășurarea 

procedurilor penale; să participe la procedurile penale; să formuleze cereri (inclusiv cu privire la 

dovezi), note și obiecții; să conteste actele care conduc la încetarea și suspendarea procedurilor penale; 

să aibă un mandatar (de exemplu, pentru a fi reprezentate de un avocat profesionist). 

În cele din urmă, victima care a ajuns în faza de judecată a procedurilor penale poate fi 

constituită ca acuzator privat și reclamant civil, adică aceasta are dreptul de a înainta o acțiune civilă 

împotriva inculpatului pentru despăgubirea prejudiciului cauzat. 

 În concluzie, victimele traficului de persoane au la dispoziție următoarele grupuri de drepturi: 

1. Drepturile unei victime în cadrul Legii privind combaterea traficului de ființe umane - 

perioada de reflecție, cazarea într-un adăpost, dreptul de ședere, dreptul de a fi informată de către 

procuror cu privire la drepturile sale. 

2. Drepturile unei victime "identificate" în sensul Mecanismului Național de Referire și 

Asistență a victimelor traficului, care include asistență psihologică și socială pe termen scurt și lung. 

3. Dreptul la asistență juridică finanțată de stat.  

4. Dreptul la o despăgubire pecuniară finanțată de stat. 

5. Drepturile în calitate de "persoană vătămată" și "martor" în sensul Codului de procedură 

penală. 

6. Dreptul de a înainta o cerere de despăgubire pentru daunele materiale și morale împotriva 

traficantului. 

 

De fapt, autoidentificarea ca victimă pentru a avea acces la drepturile superioare nu este 

posibilă. Deși infracțiunea poate fi pusă sub semnul întrebării, în practică persoana va fi recunoscută 

ca victimă numai după ce se iau în considerare indicatorii de identificare - Mecanismul Național de 

Referire. Potrivit acestui mecanism, ONG-urile realizează o identificare neoficială care include 

asigurarea suportului psihologic și a cazării într-un centru de adăpost/criză, însă identificarea formală 

se realizează de către organele competente în acest domeniu - poliția și procuratura. În plus, conform 

standardelor internaționale de protecție a drepturilor victimelor traficului, statele au obligația de a 

identifica în mod corespunzător victimele traficului, deoarece nerespectarea acestei obligații poate 

conduce la o încălcare a drepturilor persoanelor în cauză prin împiedicarea accesului la programele de 

protecție și reintegrare. 

 

  12.1. Profilul victimelor traficului de ființe umane în Bulgaria 
Potrivit datelor statistice oficiale ale Procuraturii din Republicii Bulgaria, NUMĂRUL TOTAL DE 

VICTIME ALE TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE din ultimii ani este următorul: 

2012 578 

2013 540 

2014 495 

2015 409 

 

În funcție de TIPUL DE EXPLOATARE A VICTIMELOR TRAFICULUI în anul 2015:  

Exploatare sexuală 314 

Muncă forțată 26 

Supunere forțată 6 

Femei însărcinate care urmează să-și vândă 

bebelușii 

17 
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În funcție de GENUL VICTIMELOR TRAFICULUI în anul 2015 sunt: 

Femei 380 

Bărbați 29 

 

 

În ceea ce privește traficul de ființe umane, Bulgaria se înscrie în profilul general al statelor 

Uniunii Europene, în care sunt specificate următoarele alocări: 

• 80% dintre victimele înregistrate sunt femei; 

 

• Peste 1000 de copii din Uniunea Europeană (aproximativ 3% din totalul victimelor) au fost 

traficați în scopul exploatării sexuale; 

 

• 69% din totalul victimelor înregistrate au fost traficate în scopul exploatării sexuale; 

 

• 95% dintre victimele exploatării sexuale sunt femei; 

 

Bulgaria se numără printre țările cu cel mai mare procent relativ de victime ale traficului, 

raportat la întreaga populație dintr-o țară dată, deoarece această proporție este extrem de ridicată, în 

special în rândul persoanelor de sex feminin: 13,1 din 100.000 de persoane, adică de 5 ori mai mult în 

raport cu valoarea medie pentru UE-28. 

Potrivit datelor rapoartelor anuale ale Comisiei Naționale pentru Combaterea Traficului de 

Ființe Umane și analizei studiilor periodice, în perioada 2012-2016 se înregistrează din ce în ce mai 

multe cazuri de victime ale traficului de ființe umane (femei și bărbați) cu nevoi specifice cum ar fi: 

- Probleme de sănătate permanente și/sau boli cronice; 

- Tulburări și/sau leziuni fizice de durată /permanente; 

- Victime cu tulburări psihice și/sau tulburări psihice/psihiatrice de durată. 

 Rămâne totuși o tendință constantă ca din ce în ce mai mulți bărbați și băieți să fie identificați 

ca victime ale traficului, solicitând asistență și sprijin specializat. De asemenea, se raportează un număr 

tot mai mare de cazuri înregistrate de bărbați cu orientare sexuală diferită și/sau autoidentificați, 

implicați în special în traficul de persoane având ca scop exploatarea sexuală. 

 

Principala provocare rămâne problema victimelor traficului de persoane cu un tip diferit de 

dependență (alcool sau droguri), precum și a celor care au folosit intoxicanți și care au ajuns la stadiul 

de dependență. 

 

Găsirea soluțiilor și a unui model de lucru rămân o provocare și în ceea ce privește cazurile de 

victime ale traficului (identificate oficial sau nu) care sunt cetățeni ai unor țări terțe, inclusiv migranți; 

persoanele care solicită protecție, inclusiv cele care au primit deja un statut oficial; de asemenea 

provocările au o natură pur juridică și sunt legate de coordonarea reglementărilor naționale și a 

diferitelor reglementări internaționale. 

 

12.2. Neimputabilitatea victimelor traficului de ființe umane 
În 2013, în procesul de transpunere a Directivei privind traficul de persoane, Codul penal bulgar 

a fost modificat pentru a introduce o nouă dispoziție privind nepedepsirea victimelor (Articolul 16a). 

 "Un act nu va fi considerat a fi săvârșit din culpă dacă este comis de o persoană care este 

victimă a traficului de ființe umane și a fost forțată să comită un astfel de act ca urmare directă a 

statutului său de victimă". 

 Totuși, există mai multe prevederi în care victimele traficului, dacă nu sunt identificate în mod 

corespunzător, pot fi urmărite penal și pedepsite: 
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- Constituie o infracțiune dacă "un adult capabil să muncească, care nu se implică pe o perioadă 

mai mare de timp într-o muncă socială utilă, dar primește venituri (pentru care nu a muncit) într-un 

mod ilegal sau imoral, se pedepsește cu închisoare de până la doi ani sau probațiune." Conform acestei 

prevederi, prostituția face obiectul urmăririi penale în Bulgaria. 

- Trecerea ilegală a frontierei este, de asemenea, o infracțiune care, datorită faptului că este 

ușor de dovedit (este suficientă trecerea frontierei bulgare fără documentele necesare) poate constitui 

un motiv pentru pedepsirea victimelor traficului; 

Legea privind controlul comportamentului antisocial în rândul tinerilor permite pedepsirea 

copiilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 18 ani prin trimiterea lor la instituții de corecție pe o perioadă de 

până la trei ani pentru săvârșirea unor fapte antisociale. Faptele antisociale ar putea fi orice "act care 

reprezintă o amenințare pentru societate și contravine legii, moralității și bunelor maniere". Conform 

acestei definiții vagi și învechite, aici se încadrează prostituția, cerșetoria, vagabondajul și alte acte 

care ar putea decurge din infracțiunea de trafic de ființe umane. 

Recomandările și bunele practici în acest sens ar putea fi: 

- Revocarea Legii privind controlul comportamentului antisocial în rândul tinerilor și adoptarea 

unei abordări care protejează pe deplin copiii victime ale traficului; 

- În ceea ce privește copiii și femeile implicate în prostituție, Guvernul ar trebui să ia în 

considerare Rezoluția Parlamentului European din 26 februarie 2014 privind exploatarea sexuală și 

prostituția și impactul acesteia asupra egalității de gen, în special în ceea ce privește: (i) "abordarea 

de toleranță zero pe baza prevenirii, protecției victimelor și urmăririi penale a clienților"; (ii) 

asigurarea "desfășurării unor campanii speciale de sensibilizare educațională și de prevenire în școli 

și colegii"; (iii) finanțarea "organizațiilor care lucrează pe teren prin strategii de sprijin și ieșire, în 

scopul furnizării de servicii sociale inovatoare victimelor traficului sau exploatării sexuale (...), menite 

să ajute femeile și minorii vulnerabili să părăsească prostituția".  

 

12.3. Protecția specială a victimelor în temeiul Legii privind combaterea 

traficului de ființe umane  

 
Protecția specială se acordă victimelor care și-au declarat disponibilitatea de a coopera cu autoritățile 

pe parcursul procedurilor penale, inclusiv: 

- permisiunea acordată cetățenilor străini pentru șederea pe termen lung în țară; 

- prelungirea perioadei de cazare în adăposturi. 

Victimele au dreptul la o perioadă de reflecție de o lună pentru a decide dacă doresc să coopereze 

sau nu.  O obligație a autorităților de investigare este aceea de informa victimele cu privire la 

identificarea lor și despre posibilitatea de a beneficia de protecție specială. Actul de acordare a 

statutului de protecție specială se eliberează de către procuror. 

Statutul de protecție specială poate fi reziliat înainte de finalizarea procesului penal dacă: 

- victima și-a reînnoit contactele cu infractorii; 

- se stabilește că acordul de cooperare oferit de victimă a fost fictiv; 

- există un pericol pentru ordinea publică și securitatea națională. 

 

12.4. Protecția specială a copiilor 
Legea bulgară prevede măsuri speciale de protecție în cazul în care victima este copil. Aceste măsuri 

includ: 

- informarea Agenției de Stat pentru Protecția Copilului; 

- asigurarea unei protecții și sprijin corespunzătoare; 

- cazarea copiilor victime în locații separate de victimele adulte; 

- asigurarea educației în școlile publice; 

- luarea de măsuri imediate pentru găsirea părinților și asigurarea tutelei; 
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- de asemenea, copiii au dreptul la o perioadă mai lungă de reflecție, și anume o perioadă de 2 

luni din momentul  propunerii din partea Agenției de Stat pentru Protecția Copilului. 

 

 

12.5. Documentele de identificare și permisele de ședere 
Victimele traficului au dreptul la asistență pentru repatriere, inclusiv pentru obținerea 

documentelor personale de identificare de către birourile diplomatice și consulare bulgare din 

străinătate și de către Ministerul de Interne din Bulgaria. 

Permisele de ședere pe termen lung pentru victimele de cetățenie străină pot fi acordate numai 

dacă și-au declarat disponibilitatea de a coopera cu autoritățile de aplicare a legii. 

Durata maximă a permiselor de ședere temporară este perioada de urmărire penală. Pentru 

această perioadă, victimele beneficiază de o serie de drepturi, similare străinilor cu reședință 

permanentă în Bulgaria. 

 

 

12.6. Drepturile în cadrul procedurilor penale 

 
Conform Codului de procedură penală din Bulgaria, victimele, inclusiv victimele traficului de 

ființe umane beneficiază de o serie de drepturi. 

5.1. Dreptul de a participa la procedurile penale 

O victimă a traficului de persoane poate lua parte la procedurile penale în mai multe calități: 

-  ca "parte vătămată"; 

-  "reclamant civil"; 

-  "acuzator privat", inclusiv în cele trei calități simultan. 

a. Ca parte vătămată (victima) 

În calitate de parte vătămată, în procedurile penale bulgare victima are următoarele drepturi 

principale: 

- să fie informată cu privire la drepturile sale în cadrul procedurilor penale, inclusiv cu privire 

la  dreptul de a introduce o acțiune civilă; 

- să obțină protecție în ceea ce privește siguranța personală și siguranța rudelor sale; 

- să fie informată cu privire la evoluția procedurilor penale; 

- să solicite strângerea de probe sau să conteste probele; 

- să atace acțiunile care au ca rezultat încetarea sau suspendarea procedurilor penale; 

- să aibă un avocat. 

Ca aceste drepturi ale victimei să existe, aceasta trebuie să solicite participarea la procedurile 

precontencioase și să specifice o adresă e e-mail din țară. 

b. Reclamantul civil 

Victima are dreptul de a introduce o acțiune civilă pentru despăgubiri pentru a fi revizuită de 

către instanță în cursul procedurilor penale. Dreptul victimei ca reclamant civil este analizat în detaliu 

mai jos. 

c. Acuzatorul privat 
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O victimă poate participa la procedură ca acuzator privat menținând urmărirea penală împreună 

cu procurorul. În cursul procesului, procurorul privat poate să prezinte dovezi, să formuleze cereri și 

să aducă argumente pentru susținerea vinovăției acuzatului și stabilirea pedepsei. Aceste drepturi sunt 

specifice procurorului privat și diferă de drepturile reclamantului civil care nu poate participa decât în 

chestiuni legate de despăgubiri. 

 5.2. Dreptul de a nu coopera 

Legea bulgară nu face o mențiune clară privind dreptul victimelor traficului de a refuza 

cooperarea în cadrul procedurilor penale. În același timp, nu există o obligație specifică obligatorie a 

victimelor de a coopera, în schimb există prevederi explicite privind acordarea de privilegii speciale 

victimelor care cooperează.  

  

“Autoritățile de cercetare preliminară vor informa cu promptitudine persoanele care au devenit 

victime ale traficului de ființe umane, după identificarea lor, cu privire la posibilitatea de a beneficia 

de protecție specială, dacă în decurs de o lună își dau consimțământul de a colabora în cadrul 

anchetei.” 

Astfel, victimelor li se oferă posibilitatea de a alege să facă un raport și să prezinte declarațiile 

în calitate de martori în cadrul procedurii. Cu toate acestea, doar victimele care au ales să coopereze 

au acces la alte drepturi de bază, cum ar fi cazare prelungită în adăposturi, ședere pe termen lung în 

țară, compensații financiare: 

Persoanele care au devenit victime ale traficului și și-au declarat disponibilitatea de a colabora 

pentru dezvăluirea infractorilor de trafic beneficiază de statutul de protecție specială pe parcursul 

desfășurării procesului penal, incluzând: 

- permisiunea acordată cetățenilor străini pentru șederea pe termen lung în țară; 

- extinderea perioadei de cazare în adăposturi. 

Dacă victima nu a realizat un raport privind infracțiunea, aceasta nu poate beneficia de 

compensații financiare și asistență psihologică gratuită. 

Printre aceste motive ar putea fi situația în care declarațiile sale în calitate de martor nu pot fi 

furnizate din cauza riscului de autoincriminare sau pe motiv că va incrimina membri apropiați ai 

familiei. 

Victima alege să nu coopereze 

Trebuie totuși remarcat faptul că, în cursul procedurii penale, eventualul refuz al victimei de a 

se întâlni cu investigatorul sau de a se prezenta în fața instanței fără un motiv legitim pot fi sancționate 

cu amendă și arest preventiv pentru interogatoriu. Dacă victima nu dorește să participe la procedurile 

penale, va fi totuși obligată să dea declarații în calitate de martor. Conform Codul de procedură penală 

bulgar, martorii sunt obligați: 

- să se prezinte în fața autorităților în cauză; 

- să declare tot ce știu despre caz și să răspundă la întrebările care le sunt adresate; 

- să rămână la dispoziția autorităților competente atât timp cât acest lucru poate fi necesar. 

În cazul nerespectării obligației de a se prezenta ca martor, victima va fi amendată și obligată 

să se prezinte în vederea interogării. Victima poate refuza să răspundă la întrebări, deoarece 

răspunsurile ar putea să o incrimineze și are dreptul să se consulte cu un avocat. 

5.3. Dreptul la protecția vieții private și a siguranței 

Dispoziția generală care garantează protecția vieții private este prevăzută în Constituția 

Republicii Bulgaria: 
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"Nicio persoană nu poate fi urmărită, fotografiată, filmată, înregistrată sau supusă altor 

acțiuni similare fără consimțământul său sau în ciuda dezacordului său explicit". 

Această prevedere permite restricționarea înregistrărilor fotografice și video în sala de judecată. 

În procedurile penale din Bulgaria, una dintre principalele garanții procedurale de confidențialitate este 

opțiunea privind desfășurarea audierilor în spatele ușilor închise. Acest lucru este posibil, printre altele, 

în cazurile în care: 

- acest lucru este necesar pentru a proteja moralitatea; 

- în cazul în care acest lucru este necesar pentru a împiedica divulgarea faptelor referitoare la 

viața intimă a cetățenilor; 

- unui martor i se acordă măsuri speciale de protecție. 

Instanța poate decide să organizeze audierea în spatele ușilor închise din proprie inițiativă sau 

la cererea victimei. Ori de câte ori urmează a fi interogat un copil în calitate de victimă, instanța poate, 

de asemenea, să decidă închiderea sălii de judecată pentru public și presă. 

O bună practică aplicată de instanțele bulgare exclude publicul larg din sala de judecată ca 

principiu general în cazurile de trafic. 

O altă bună practică este introducerea așa-numitelor "camere albastre" - facilități specializate, 

dotate cu oglinzi unidirecționale, utilizate pentru interogarea martorilor și victimelor infracțiunilor. 

Aceasta este o inițiativă introdusă de organizațiile societății civile. Scopul camerelor albastre este acela 

de a asigura o experiență mai puțin traumatizantă și periculoasă pentru copii în cadrul procedurilor 

penale, evitând contactul direct cu infractorii acuzați și interogările repetate din sala de judecată 

obișnuită.  

5.4. Protecția fizică a victimei 

Martorului în calitate de victimă i se poate asigura, la cerere, protecția fizică personală, inclusiv 

escortarea de către poliție la audieri. 

5.5. Ascunderea identității victimei 

O bună practică aplicată de autoritățile bulgare este utilizarea frecventă a identității ascunse în 

cazul în care victima și-a manifestat temerea că traficantul ar putea să o intimideze sau să recurgă la 

răzbunare. Măsura este aplicată de procuror sau de instanță la cererea victimei. 

În aceste cazuri, victima primește un cod de identificare și trebuie să fie interogată într-un mod 

care să-i păstreze identitatea secretă. Trebuie remarcat faptul că una din regulile procedurilor penale 

din Bulgaria prevede că rechizitoriul și condamnarea nu se pot baza numai pe mărturii ale martorilor 

cu identitate secretă, având în vedere drepturile acuzatului la un proces echitabil. 

5.6. Interogarea prin videoconferință 

Victimele pot fi interogate printr-o conexiune audio sau video. În cazul victimelor cu identitate 

secretă, vocea și imaginea sunt distorsionate și orice interogare prin videoconferință se realizează cu 

modificarea imaginii martorului. Înainte de a începe interogarea, judecătorul verifică corespondența 

dintre identitatea reală și identitatea secretă a victimei. Având în vedere dreptul la apărare, necesitatea 

unei videoconferințe trebuie să fie bine justificată pentru a fi admisă de instanță. 

5.7. Schimbarea completă a identității 

Alternativa legală existentă este schimbarea completă a identității conform Legii privind 

protecția persoanelor aflate în situație de risc în legătură cu procedurile penale. Aceasta se aplică dacă 

celelalte mecanisme disponibile pentru protecția siguranței victimelor nu sunt suficiente, atunci când 

mărturia victimei în calitatea sa de martor are o importanță deosebită în speță și în special în cazurile 

de crime organizate. Alte măsuri speciale de protecție în temeiul acestui act includ cazarea temporară 

într-un loc sigur, schimbarea domiciliului, a locului de muncă sau a școlii. 
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5.8. Interzicerea abordării victimei 

La propunerea procurorului, cu acordul victimei sau la cererea acesteia, instanța poate interzice 

acuzatului să se apropie direct de victimă. 

 

12.7. Studiu de caz (drepturile victimelor în procesul penal) 

 
S.N. a fost abandonată de părinții ei și a crescut într-un cămin pentru copii, fără ocrotirea 

părinților. În toamna anului 2008 S.N. a devenit majoră și a părăsit căminul. În Sofia a cunoscut un 

tânăr pe nume B.I.. Au început să se întâlnească. Într-o zi din noiembrie 2008, B.I. a dus-o pe S.N. în 

orașul Pleven, acasă la "rudele" sale K.K. și fiul său S.S.. Apoi, B.I. a plecat și S.N. a rămas singură în 

casa lui K.K. și S.S.. 

K.K. și S. S. au forțat-o pe S.N. să se prostitueze în beneficiul acestora, câștigând astfel bani. 

Inițial, ambii au indus-o în eroare pe S.N. spunându-i că vor avea grijă de ea, că îi vor cumpăra haine 

și că nu îi va lipsi nimic. Pentru că S.N. era ca într-o închisoare, nu avea nicio casă, nicio slujbă, a fost 

de acord cu această situație. 

În fiecare zi K.K. și S.S. au forțat-o pe S.N. să se prostitueze pe drumul spre Sofia și în fiecare 

seară în fața spitalului regional din Pleven. Tariful martorului a fost de 15 BGN pentru sex oral și 20 

BGN pentru sexul standard. 

Indiferent de promisiunea că vor fi corecți cu ea și că nu-i va lipsi nimic, K.K. și S.S. au început 

să-i impună această tortură permanentă și regulată. K.K. i-a reținut cartea de identitate a lui S.N. și a 

înregistrat-o la adresa: orașul Pleven, cartierul Plevna, str. "Layka" nr. 5, unde a locuit fratele acestuia 

- S.B.. K.K. și S.S. luau toți banii câștigați de S.N., lăsându-i acesteia numai bani de buzunar pentru 

țigări. Amândoi au amenințat-o și au bătut-o pe S.N., forțând-o să se prostitueze, chiar și atunci când 

nu dorea sau era în perioada de mentruație. 

K.K. iar S. S. au ținut-o pe martora S.N. în casa lor și au forțat-o să se prostitueze până în 

primăvara anului 2010. În acel moment, ambii au decis să o ducă pe S.N. în afara granițelor Republicii 

Bulgaria pentru a se prostitua în beneficiul lor. Și-au contactat cunoștințele din Republica Austria și 

au aranjat șederea din S.N. acolo. În primăvara anului 2010, K.K. și S. S. au mers la Sofia cu mașina, 

luându-le cu ei pe S.N. și încă o fată. Acolo au îmbarcat ambele fete într-un avion către Viena. 

În capitala Republicii Austria - Viena, S.N. împreună cu cealaltă fată au fost întâmpinate de o 

cunoștință a lui K.K. și S.S., care le-au transportat în orașul Gratz. Acolo, S.N. a fost plasată într-un 

local unde a început să lucreze ca prostituată. Timpul de lucru a fost de la ora 12.00 la prânz până la 

ora 6.00 a doua zi dimineața, în funcție de prezența clienților. Tariful a fost de 63 Euro pentru o 

jumătate de oră și 100 Euro pentru o oră, tarif care includea "servicii" sexuale în funcție de dorințele 

clientului. Toți banii câștigați au fost trimiși de S.N. prin sistemul de transferuri de bani "WESTERN 

UNION" către K.K. și S.S.. Cea mai mare parte a transferurilor au fost trimise pe numele lui K.K., dar 

s-au efectuat anumite transferuri și pe numele lui S.S. și a soției lui K.K. - T.K.. 

În Republica Austria S.N. a lucrat ca prostituată până în vara anului 2012. Pe durata șederii,  

S.N. a revenit în Republica Bulgaria de mai multe ori și a rămas în casa lui K.K. și S.S. din Pleven. În 

aceste cazuri S.N. a predat banii câștigați și păstrați în numerar lui K.K. și lui S.S.. De mai multe ori 

S.N. a încercat să ascundă diferite sume de bani pe care să-i păstreze pentru ea, dar K.K. și S.S au aflat 

de acest lucru și au forțat-o să le dea banii. Lui S.N. i-a fost în permanență teamă de cei doi, pentru că 

aceștia s-au manifestat în mod repetat prin violență fizică și psihică asupra ei, prin bătăi și amenințări. 

În vara anului 2012, S.N. a revenit în Bulgaria. Atunci l-a cunoscut pe K.N. în Pleven. S.N. a 

scăpat de K.K. și S.S. și a început să locuiască împreună cu K.N. în casa acestuia din orașul Nikopol. 

Ulterior, S.N. și K.N. s-au căsătorit civil. 

Fără să țină cont de dorința lui S.N. de a nu se mai prostitua în favoarea lui K.K. și S.S., aceștia 

din urmă nu au renunțat la ea. În data de 23.11.2013, S.S. a mers în orașul Nikopol, unde s-a întâlnit 

cu S.N.. S.S. a forțat-o pe S.N. să în mașina cu care au dus-o în Pleven, unde K.K. îi aștepta. K.K. și 

S.S. i-a luat lui S.N. cartea de identitate și telefonul mobil. În Pleven K.K. și S.S. au fost opriți de 

ofițerii de poliție și au fost duși la Primul Oficiu Regional al Ministerului de Interne din Pleven. K.K. 

și S. S. au amenințat-o pe S.N. și i-au cerut să declare că a fugit de la soțul ei, pentru că o bătuse. 

Deoarece îi era frică de ei, S.N. a explicat că într-adevăr a fugit din Nikopol și s-a alăturat voluntar lui 

K.K. și S.S.. 
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După ce au fost eliberați de poliție, K.K. și S. S. au luat-o pe S.N. în casa lor din Pleven. Acolo 

i-a spus că urmează "să muncească" din nou pentru ei, adică să se prostitueze, iar a doua zi va pleca în 

Germania. S.N. a refuzat. Le-a spus că a fost însărcinată, că a avortat, că ia medicamente și  dorește să 

se întoarcă la soțul ei, în Nikopol. Totuși, inculpații i-au aplicat câteva lovituri și i-au spus că nu are 

dreptul să facă alegeri sau să ridice pretenții. 

În data de 24.11.2013 K.K. și S. S. a luat-o pe S.N. cu mașina și au mers la Sofia. În Sofia S.N. 

și S.S. au luat un autobuz și a părăsit teritoriul Bulgariei, îndreptându-se spre Germania. În Germania, 

S.S. a dus-o pe S.N. într-un apartament din orașul Horn-Bad Meinberg. Câteva zile mai târziu a venit 

și K.K.. 

În Germania, în Horn-Bad Meinberg K.K. și S.S. au forțat-o pe S.N. să se prostitueze pentru 

ei. S.N. a lucrat într-un bar unde își aborda potențialii clienți, oferindu-le servicii sexuale. Tariful ei 

era de 50 de Euro pentru o jumătate de oră și 100 de Euro pentru o oră, care includea "servicii" sexuale, 

în funcție de dorințele clientului. K.K. și S.S. au controlat-o în mod constant pe S.N., luându-i toți 

banii câștigați. Ambii i-au impus această tortură permanentă și regulată, obligând-o să lucreze în 

fiecare zi, aproape fără zile libere. 

Cu banii obținuți din prostituție K.K. și S.S. și-au achiziționat proprietăți imobiliare în 

Bulgaria, au cumpărat o serie de autovehicule de lux și o mare cantitate de bijuterii de aur. 

Cu puțin timp înainte de Crăciun K.K. a fost căutat la telefon de către poliție. K.K. și S.S. s-au 

speriat că pot fi urmăriți și pe 24.12.2013, împreună cu S.N. s-au întors în Bulgaria la casa lor din 

Pleven, districtul Pleven. În Pleven S.N. a reușit să scape și s-a întors la soțul ei K.N. din Nikopol, 

districtul Pleven. În Nikopol S.N. a continuat să prostitueze, dar pentru soțul ei, K.N.. 

Deoarece K.N. a primit amenințări din partea lui K.K. și S.S., acesta a anunțat poliția. 

Întrebări legate de cauză: 

1. Există infracțiuni comise? Dacă da, care este încadrarea lor juridică? 

2. Care este Procuratura competentă pentru efectuarea investigației în speță? 

3. Ce măsuri ar trebui să ia poliția și procuratura pentru a proteja drepturile victimei S.N.? 

4. Poate fi S.N. obligată să coopereze și să depună mărturie? 

5. Partea vătămată a avut dreptul la asistență juridică gratuită? Cum putea fi garantat accesul la această 

asistență? 

6. Care sunt mecanismele și procedurile legale de care poate profita S.N. pentru a beneficia de protecția 

personalității, a identității și a onoarei sale? 
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CAPITOLUL 13 

 
 

LEGISLAȚIA ȘI PRACTICILE PRIVIND ASISTENȚA JURIDICĂ ȘI 

CONSILIEREA  JURIDICĂ PENTRU VICTIMELE TRAFICULUI DE FIINȚE 

UMANE ÎN BULGARIA 
 

  “Asistența juridică este un serviciu pe care statul modern îl datorează cetățenilor săi din principiu. 

Face parte din protecția individualității cetățenilor care, în concepția noastră modernă a relației 

dintre cetățean și stat, poate fi solicitată de acei cetățeni care sunt prea slabi pentru a se proteja 

singuri…” 

 

 13.1. Asistența juridică primară 

 Când apar drepturile 

Dreptul la consiliere juridică gratuită a victimelor apare din momentul identificării acestora. 

Acesta este momentul în care autoritățile statului sunt obligate să le informeze cu privire la dreptul de 

a beneficia de asistență juridică, de serviciile la care pot apela pentru a-și exercita acest drept, precum 

și cu privire la modalitățile și procedurile de obținere gratuită a asistenței juridice. 

      Procedura și autoritatea competentă 

Autoritățile competente care asigură acordarea asistenței juridice sunt Biroul Național de 

Asistență Juridică și Barourile Regionale. Biroul Național de Asistență Juridică deține un Registru 

Național de Asistență Juridică privind avocații desemnați pentru a oferi asistență juridică în aria de 

competență a fiecărui tribunal regional. 

Pentru a beneficia de asistență juridică gratuită, victima trebuie să depună o cerere la acest 

Birou împreună cu documentele justificative necesare. 

Decizia de a acorda asistență juridică este luată de președintele Biroului în termen de 14 zile 

de la depunerea tuturor documentelor necesare. Această decizie este ulterior trimisă pentru numirea 

unui avocat din cadrul Asociației Barourilor competente, în funcție de circumscripția în care se 

desfășoară procedurile legale. 

      Criterii de eligibilitate pentru acordarea asistenței juridice primare 

Conform Legii privind asistența juridică, victimele traficului de ființe umane au dreptul la 

asistență juridică gratuită dacă "nu dispun de resurse financiare pentru a plăti și doresc să beneficieze 
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de asistența unui avocat". Totuși, legea nu oferă instrucțiuni speciale cu privire la modalitatea prin 

care se face dovada lipsei mijloacelor de plată a asistenței juridice. 

Pe baza informațiilor furnizate de Biroul Național de Asistență Juridică, "documentele pe baza 

cărora se acordă asistența juridică primară sunt: hotărârile judecătorești, declarația privind statutul 

de familie și de proprietate al persoanei; datele și circumstanțele prevăzute de Articolul 23 alineatul 

(3) și Articolul 22 alineatul (1) din Legea privind asistența juridică se stabilesc prin documente 

eliberate de autoritățile competente de stat și autorităților municipale". 

Articolul 22 alineatul (1) din Legea privind asistența juridică face trimitere la cerințele de 

eligibilitate pentru acordarea sprijinului lunar de asistență socială conform procedurii stabilite la Art. 

9 și Art. 10 din Regulamentul de aplicare a Legii privind asistența socială. 

Potrivit Art. 9 alineatul (1), persoanele care în luna precedentă au obținut venituri mai mici 

decât venitul minim garantat de stat au dreptul la beneficii de asistență socială. În plus, este necesar ca 

victima sau familia sa  să nu dețină niciun fel de proprietate imobiliară, iar la  Biroul de Șomaj de care 

aparțin să fie înregistrați ca șomeri. În cazul victimelor traficului, există condiții mai puțin stricte pentru 

înregistrarea ca șomeri: victimele traficului trebuie să se înregistreze ca șomeri în termen de trei luni 

de la întoarcerea lor în țară sau la sfârșitul șederii lor în adăposturi temporare sau după încheierea 

procedurii penale în cazul în care victima cooperează. 

  13.2. Reprezentarea juridică în faza precontencioasă a procesului penal 

Faza precontencioasă a procedurilor penale include activitățile precontencioase ale 

procurorului și ale organelor de urmărire penală (anchetatorii și organele de anchetă ale poliției). 

Obiectivul său îl constituie stabilirea unui adevăr obiectiv al circumstanțelor speței, colectarea și 

asigurarea probelor necesare pentru luarea deciziei de prezentare a suspectului în fața instanței, precum 

și pentru finaliza procedurile judiciare în faza de judecată printr-o sentință justă. 

Codul bulgar de procedură penală și Legea privind asistența judiciară nu reglementează în mod 

explicit dreptul victimei de a fi reprezentată legal în timpul fazei de judecată. În practică, totuși, 

procurorii revizuiesc cerințele de calificare privind acordarea asistenței juridice gratuite și stabilesc 

acordarea asistenței juridice victimelor infracțiunilor în mod similar cu acordarea asistenței juridice 

gratuite învinuitului. Motivul legal utilizat în acest scop este prevederea Articolului 75 din Codul de 

procedură penală privind drepturile victimei care cuprinde, printre altele, dreptul la un avocat. 

 

13.3. Reprezentarea juridică în fața instanței 

Procedura și autoritatea competentă 

În cadrul procesului penal, instanța este autoritatea competentă să se pronunțe cu privire la 

acordarea asistenței juridice gratuite victimei în calitate de "persoană vătămată", "acuzator privat" și / 

sau "reclamant civil". 

Condițiile legale pentru numirea unui avocat de către instanță sunt: (i) prezentarea dovezilor 

de a nu dispune de fonduri suficiente pentru a angaja un avocat și (ii) în cazul în care interesele justiției 

o impun. 

Legea privind asistența juridică detaliază în continuare condițiile de acordare a asistenței 

judiciare, stabilind următoarele circumstanțe care trebuie luate în considerare de instanța de judecată: 

- veniturile acumulate ale victimei sau familiei acesteia; 

- statutul proprietăților, certificat printr-o declarație; 

- starea civilă; 

- starea de sănătate; 

- ocupația; 

- vârsta; 

- alte circumstanțe. 
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După ce instanța se pronunță cu privire la acordarea asistenței judiciare, hotărârea este trimisă 

imediat la Asociația Baroului din circumscripția instanței pentru numirea unui avocat. 

13.4. Asistența juridică acordată copiilor 

Reprezentarea juridică a copiilor face subiectul unei reglementări speciale. Asigurarea 

asistenței juridice de către stat este una dintre principalele forme de protecție a copilului cuprinse în 

Legea privind protecția copilului. Copiii au dreptul la asistență juridică și la recurs în toate procedurile 

care le afectează drepturile sau interesele. 

Reprezentantul legal al copilului (părintele sau tutorele) trebuie să însoțească copilul în 

procedurile legale și este împuternicit să solicite asistență juridică în numele copilului. Dacă părinții 

copilului nu sunt cunoscuți, reprezentantul legal al copilului este directorul centrului de criză, al 

adăpostului sau al casei unde este plasat copilul. Direcția de asistență socială este împuternicită să 

înainteze cereri în instanță pentru privarea sau limitarea drepturilor părintești în interesul copilului sau 

să să constituie parte într-o astfel de procedură. În procesul penal împotriva părinților traficanți, pentru 

copilul ale cărui interese sunt în conflict cu ale părinților sau cu ale tutorelui acestuia, este numit un 

reprezentant special  (un avocat). 

Copiii victime ale traficului de ființe umane pot fi examinați în sesiuni la intervale scurte de 

timp și, dacă este necesar, prin videoconferință. După ce au depus mărturie, martorii minori vor fi scoși 

din sala de judecată, cu excepția cazului în care instanța dispune altfel. 

O analiză critică a statutului victimelor și identificarea victimei traficului constată că problema 

identificării victimelor în Bulgaria este strâns legată de problemele definiției acesteia. Se pare că există 

două definiții ale traficului de ființe umane; pe de o parte o definiție în scopul criminalizării, și pe de 

altă parte o definiție în scopul identificării persoanelor ca victime pentru acordarea protecției și 

asistenței acestora. Aceste două definiții au scopuri diferite, ducând la o situație în care individul 

simultan poate fi considerat victimă și nu poate fi considerat victimă în scopul urmăririi penale și 

asigurării asistenței pentru victime. Acest lucru ridică întrebarea serioasă dacă victimele, din 

perspectiva procesului penal, vor beneficia sau nu de asistență corespunzătoare în calitate de victime 

ale traficului de ființe umane (Stoyanova, 2013b). 

Procedura de identificare în Bulgaria cuprinde două etape: identificarea informală, care ar putea 

implica o autosesizare a unei potențiale victime traficate; identificarea oficială, care necesită aprobarea 

autorităților de cercetare preliminară și a procurorului sau a Ministerului de Interne în cazul 

resortisanților țărilor terțe (RTT). Identificarea informală, care poate fi de asemenea efectuată de un 

polițist sau de o instituție de fapt, permite accesul la un adăpost specializat pentru o perioadă de 10 

zile, care poate fi extinsă până la 40 de zile, cu permisiunea locală a filialei NCCTHB (Dottridge 2010). 

Procedura oficială de identificare se încheie cu acordarea unui "statut de protecție specială". 

Autoritățile bulgare au indicat faptul că statutul de victimă a traficului de ființe umane emis de un alt 

stat membru este recunoscut în Bulgaria sub rezerva unei proceduri. O victimă a traficului poate 

solicita un statut special de protecție, dar nu poate să o primească automat doar pe baza faptului că a 

primit statutul de victimă a traficului într-o altă țară. Niciuna dintre autoritățile care iau decizii cu 

privire la motivele întemeiate nu sunt organizații independente, ci mai degrabă sunt legate de interesul 

statului în urmărirea penală. 

Raportul GRETA (2011) subliniază faptul că sistemul de identificare din Bulgaria nu este 

suficient de eficient, deoarece riscă să îi excludă pe cei care nu doresc să coopereze cu autoritățile și 

să participe la procedurile judiciare împotriva presupușilor traficanți. După Stoyanova (2013b), 

identificarea victimei este reglementată la nivel național ținând cont de un singur obiectiv, și anume 

ancheta penală și urmărirea penală. 

Actualul sistem de identificare exclude posibilitatea victimelor traficului de a fi identificate pe 

motive de circumstanțe sau vulnerabilități personale și acest lucru are implicații directe privind punerea 

în aplicare a prevederilor Directivei 2011/36/UE referitoare la atenția acordată victimelor cu "nevoi 

speciale". În acest sens, TIP (2015) arată că poliția nu a căutat în mod proactiv semne ale traficului în 

cazul femeilor reținute pentru prostituție, care este legată de cea mai întâlnită formă de infracțiune 

asociată traficului în context național. 
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Problema identificării victimelor în Bulgaria este strâns legată de problema definiției acesteia. 

Se pare că există două definiții ale traficului de ființe umane; pe de o parte o definiție în scopul 

incriminării, și pe de altă parte o definiție în scopul identificării persoanelor ca victime pentru 

acordarea protecției și asistenței acestora. Aceste două definiții au scopuri diferite, ducând la o situație 

în care individul simultan poate fi considerat victimă și nu poate fi considerat victimă în scopul 

urmăririi penale și asigurării asistenței pentru victime. Acest lucru ridică întrebarea serioasă dacă 

victimele, din perspectiva procesului penal, vor beneficia sau nu de asistență corespunzătoare în 

calitate de victime ale traficului de ființe umane (Stoyanova, 2013b). 

Procedura de identificare în Bulgaria cuprinde două etape: identificarea informală, care ar putea 

implica o autosesizare a unei potențiale victime traficate; identificarea oficială, care necesită aprobarea 

autorităților de cercetare preliminară și a procurorului sau a Ministerului de Interne în cazul 

resortisanților țărilor terțe (RTT). Identificarea informală, care poate fi de asemenea efectuată de un 

polițist sau de o instituție de fapt, permite accesul la un adăpost specializat pentru o perioadă de 10 

zile, care poate fi extinsă până la 40 de zile, cu permisiunea locală a filialei NCCTHB (Dottridge 2010). 

Procedura oficială de identificare se încheie cu acordarea unui "statut de protecție specială". 

Autoritățile bulgare au indicat faptul că statutul de victimă a traficului de ființe umane emis de un alt 

stat membru este recunoscut în Bulgaria sub rezerva unei proceduri. O victimă a traficului poate 

solicita un statut special de protecție, dar nu poate să o primească automat doar pe baza faptului că a 

primit statutul de victimă a traficului într-o altă țară. Niciuna dintre autoritățile care iau decizii cu 

privire la motivele întemeiate nu sunt organizații independente, ci mai degrabă sunt legate de interesul 

statului în urmărirea penală. 

Raportul GRETA (2011) subliniază faptul că sistemul de identificare din Bulgaria nu este 

suficient de eficient, deoarece riscă să îi excludă pe cei care nu doresc să coopereze cu autoritățile și 

să participe la procedurile judiciare împotriva presupușilor traficanți. După Stoyanova (2013b), 

identificarea victimei este reglementată la nivel național ținând cont de un singur obiectiv, și anume 

ancheta penală și urmărirea penală. 

Mai mult decât atât, potrivit organismelor internaționale de monitorizare, nu există suficiente 

măsuri care să protejeze victimele împotriva victimizării secundare. Conform rapoartelor TIP 2015 din 

SUA, procurorii și judecătorii nu manifestau sensibilitate în momentul interacțiunii cu victimele 

traficate pentru exploatare sexuală: 

Deseori victimele au fost obligate să depună mărturie în prezența presupusului traficant, iar 

presupușilor traficanți li s-a permis ca în instanță să stea față în față cu victimele care au fost 

chestionate prin judecător, inclusiv cu privire la relațiile sexuale anterioare ale victimelor.  

Acest lucru încalcă în mod direct standardele UE (Directiva privind combaterea traficului de 

ființe umane), care prevăd faptul că părțile trebuie să asigure protecția victimelor împotriva victimizării 

secundare prin contact vizual cu acuzatul, divulgări în ședință publică și adresarea de întrebări inutile 

privind viața privată. Un alt organism internațional recomandă Bulgariei să asigure, printre altele, 

cursuri de sensibilizare procurorilor și judecătorilor care lucrează cu victimele traficate pentru 

exploatare sexuală (GRETA 2011).  
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CAPITOLUL 14 

 
 

SERVICIILE SPECIALIZATE PENTRU VICTIMELE TRAFICULUI DE  

FIINȚE UMANE DIN BULGARIA 

 

La sfârșitul anului 2016, în cadrul Comisiei Naționale pentru Combaterea Traficului de Ființe 

Umane funcționează 5 servicii specializate pentru victimele traficului de ființe umane; pentru o mai 

bună susținere a serviciilor, acestea funcționează complementar: 3 servicii se ocupă de domeniul 

locuințelor (adăposturi) și 2 sunt servicii (centre) de consultanță în regiunile Varna și Burgas. Ținând 

cont de nevoile specifice ale victimei și caracterul specific al fiecărui caz, prin deschiderea acestor 

servicii statul finanțează cea mai mare parte a serviciilor specializate (destinate exclusiv victimelor 

traficului de ființe umane) de la adoptarea Strategiei de Combatere Traficul de ființe umane (care 

reglementează angajamentul statului privind prestarea de servicii pentru victimele traficului de ființe 

umane) din 2003. 

Capacitatea totală a serviciilor este de 14 persoane; de la începutul anului în total 15 femei au 

fost plasate sub îngrijire în regiunea Varna și 6 în regiunea Burgas, dintre care una în serviciul 

reintegrării ulterioare. 

De asemenea, trebuie să se țină seama și de rolul incontestabil al ONG-urilor care asigură 

servicii finanțate dintr-un buget de stat autorizat și, de obicei, grupul/clienții țintă al centrelor sunt 

femei și/sau copii, victime ale diferitelor forme de violență și ale infracțiunii de "trafic de persoane". 

Persoanele rănite care au suferit astfel de violențe pot primi ajutor și sprijin în diferite centre de criză 

din țară; aceste centre care sunt administrate de structurile de stat din municipalități, precum și de 

ONG-uri, deoarece "centrul de criză" integrează un ansamblu de servicii sociale care abordează nevoile 

acestui grup țintă. Numărul total al centrelor de criză care funcționa pe teritoriul Bulgariei la mijlocul 

anului 2016 era de 22. Dintre acestea, 14 sunt destinate minorilor care sunt victime ale violenței și/sau 

traficului de ființe umane, iar capacitatea acestora atinge 145 de locuri. Celelalte 8 centre de criză sunt 

destinate adulților victime ale violenței și/sau traficului și dispun în total de 66 de locuri. 
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CAPITOLUL 15  

 
 

COMPENSAREA FINANCIARĂ PENTRU VICTIMELE DIN BULGARIA 

 

 15.1. Cadrul legal 

Legea privind asistența și compensarea financiară a victimelor infracționalității (LAFCVC) a 

intrat în vigoare începând cu 01.01.2007. A fost adoptată în baza Directivei 2004/80/CE din 29 aprilie 

2004 și se aplică infracțiunilor săvârșite după 30 iunie 2005. Legea permite victimelor infracțiunilor 

să obțină despăgubiri financiare pentru pagube materiale sau pentru daunele suferite în mod direct ca 

urmare a infracțiunii. Legea nu prevede despăgubiri pentru daunele morale suferite de victimele 

infracțiunilor. De asemenea, Legea nu prevede repararea integrală a tuturor daunelor produse victimei. 

Conform prevederilor Art. 3 din această lege este îndreptățită să primească despăgubiri 

financiare: victima care au suferit pagube materiale ca urmare a infracțiunii și, în cazul în care a decedat 

- moștenitorii săi sau persoana cu care victima conviețuia. Daunele materiale care trebuie compensate 

trebuie să fie o consecință directă a infracțiunii și constau în: costuri de tratament, mai puțin costurile 

suportate de bugetul Fondului Național de Asigurări Sociale de Sănătate; venituri pierdute; costurile 

și cheltuielile de judecată; pierderea mijloacelor de subzistență; funeralii; alte daune pecuniare. 

Cuantumul despăgubirii este stabilit de către organismul aflat în subordinea Ministerului 

Justiției, și anume Consiliul Național pentru Asistență și Compensare a Victimelor Criminalității. 

Acest tip de compensație financiară se caracterizează prin faptul că este limitată ca valoare. Conform 

Art. 13 alineatul (1) din Legea privind asistența și compensarea financiară a victimelor 

infracționalității, valoarea maximă a compensației financiare nu poate depăși 10.000 de Leva, 

indiferent de prejudiciul material pecunar suferit ca urmare a infracțiunii. Compensația financiară 

pentru daunele materiale va fi plătită o singură dată. 

Pentru obținerea despăgubirii financiare pentru daune materiale, victima trebuie să depună o 

cerere la Consiliul Național în termen de un an de la intrarea în vigoare a următoarelor acte: actul de 

condamnare, inclusiv în situația în care cauza a fost soluționată în absență; acordul de soluționare a 

cauzei în cadrul procedurilor precontencioase; instrumentul de anchetă sau judecătoresc de încheiere 

a procedurilor penale, cu excepția cazului în care rezilierea se face în temeiul Art. 24 alineatul (1), p. 

1, 7 și 9 din Codul de procedură penală (adică fapta nu a fost săvârșită sau nu constituie o infracțiune; 

lipsa contestației victimei înaintate procurorului, așa cum este prevăzut în partea specială a Codului 

Penal privind cauzele cu caracter privat; în cauzele prevăzute în partea specială a Codului penal; 

victima sau persoana juridică prejudiciată anterior începerii procesului și înainte ca instanța de judecată 

să depună o cerere de încetare a procedurii penale); instrumentul de anchetă sau judecătoresc prin care 

au fost suspendate procedurile penale din cauza neprezentării infractorului. 
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Modificările la legea din iulie 2016 au extins domeniul de aplicare al infracțiunilor premeditate 

și violente pentru care Legea privind asistența și compensarea financiară a victimelor infracționalității 

acordă despăgubiri. S-a adăugat tentativa de crimă, iar pentru infracțiuile de molestare și viol a fost 

eliminată cerința suplimentară, și anume provocarea de prejudicii grave aduse sănătății. Versiunea 

finală a legii a vizat terorismul infracțiunilor; infracțiunea; tentativa de omor; tentativa de vătămare 

corporală gravă; adulter; viol; trafic de persoane; infracțiunile comise în nume personal sau în baza 

unei decizii a unui grup criminal organizat; alte infracțiuni premeditate violente care au condus la deces 

sau vătămări grave. 

În acordarea de despăgubiri financiare în cazurile acordurilor încheiate în faza de precontencios 

se iau în calcul atunci când încheiați un astfel de acord, vătămările corporale și daunele materiale 

cauzate direct, fără a fi examinate, deoarece aceste infracțiuni nu includ astfel de daune ca o 

caracteristică intrinsecă, iar astfel de probe nu se strâng în cadrul procedurilor precontencioase. Natura 

acestor infracțiuni cauzează în principal daune morale, iar Codul de procedură penală prevede 

notificarea victimelor privind acordul avut în vedere în legătură cu posibilitatea introducerii unei 

acțiuni în scopul obținerii de despăgubiri morale împotriva infractorului. În cazul în care în ordinul 

instanței prin care se aprobă acordul se înregistrează faptul că nu au rezultat daune materiale ca urmare 

a infracțiunii, aceasta nu înseamnă că victima nu a suportat costuri de tratament, dar valoarea acestora 

nu s-a stabilit pentru că nu s-au strâns dovezi în acest sens. În cazurile de vătămări grave, prejudiciul 

material sub forma costurilor de tratament ar putea fi suportat înainte, în timpul și după aprobarea 

acordului, iar victima nu ar trebui să sufere prejudicii din cauza unor lacune semnificative în regulile 

procedurale. 

Compensația nu poate fi acordată, așa cum este stipulat cu privire la restricțiile prevăzute la 

Art. 15 din lege, adică atunci când victima a fost condamnată pentru o infracțiune prevăzută la Art. 3, 

alineatul (3) cu cinci ani înainte de depunerea cererii de compensare financiară; infracțiunea a fost 

comisă într-o stare de iritare puternică cauzată de victimă; fapta este comisă prin depășirea limitelor 

de autoapărare; victima a primit despăgubiri în alt mod; victima nu a informat autoritățile competente 

despre săvârșirea infracțiunii. Când victima contribuie la producerea rezultatului infracțional, acest 

fapt duce la o reducere a compensației financiare pe care ar fi primit-o. Imediat după plata despăgubirii 

financiare Ministerul Justiției face recurs împotriva reclamantului sau a moștenitorilor săi pentru 

rambursarea banilor. 

Conform rapoartelor TIP (2015), nicio victimă nu a primit despăgubiri în anul 2014; așadar, s-

au exprimat opinii conform cărora procedura continuă să fie prea birocratică și autoritățile nu 

informează întotdeauna victimele cu privire la dreptul lor de a solicita despăgubiri și asistență juridică. 

Problema lipsei compensațiilor efective a fost pusă în centrul atenției în cadrul celei de-a doua runde 

de evaluare de către GRETA (2016). 

Consiliul propune posibilitatea introducerii unei compensații financiare anterioare acordate 

victimei, inclusiv înainte de încheierea procesului penal. O altă practică care ar putea îmbunătăți 

accesul la compensație este reglementarea posibilității ca victimele să se adreseze pe cale electronică. 

O deficiență importantă a sistemului este aceea că durerea și suferința victimelor nu sunt încă 

compensate, iar asistența juridică gratuită în scopul solicitării de despăgubiri din partea statului nu este 

permisă. 

15.2. Studiu de caz 

La Tribunalul din Sofia, în temeiul Articolelor 622 și 623 din CPC se formează trei cauze 

pentru recunoașterea unei hotărâri străine care autorizează aplicarea legii în cazurile de trafic; hotărârea 

a fost examinată și adoptată de către District pentru cazurile penale din Viena, Austria, cu emiterea 

actelor de executare pentru sumele acordate. 
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Prin hotărârea din 21.03.2012 a Tribunalului Regional din Viena, Austria, în cauză penală nr. 

142 Hv8-12 f, intrată în vigoare la data de 21.03.2012, se recunoaște faptul că cinci femei din Bulgaria 

au suferit ca urmare a traficării de către un grup infracțional, fiind forțate prin recurgerea la violență 

fizică să se angajeze în prostituție. 

În calitate de reclamanți civili în cadrul procedurilor penale, femeile victime au fost 

despăgubite de către pârâți cu diferite sume de bani, astfel: 

        - B.P. - suma de 1.000 de Euro; 

        - G.Y. - suma de 10.000 de Euro; 

        - K.G. - suma de 10.000 de Euro; 

        - M.A. - suma de 5.000 de Euro; 

        - T.T. - suma de 10.000 de Euro. 

        Doar trei dintre femeile rănite au solicitat Tribunalului de Stat din Sofia recunoașterea 

hotărârii străine și permiterea punerii în aplicare a acesteia, după cum urmează: 

- La cererea lui B.P., pe rolul Tribunalului din Sofia s-a deschis dosarul nr. 14893/2015; 

- La cererea lui M.A., pe rolul Tribunalului din Sofia s-a deschis dosarul nr. 14894/2015; 

- La cererea lui G.Y.,  pe rolul Tribunalului din Sofia s-a deschis dosarul nr. 14895/2015. 

Cazurile au evoluat diferit datorită unor circumstanțe diferite ale victimelor, precum și datorită 

examinării realizate de către judecători diferiți. 

În Dosarul nr. 14895/2015 de pe rolul Tribunalul din Sofia – s-a emis ordinul din 12.17.2015 

privind recunoașterea hotărârii străine și admiterea executării verdictului în cauza penală, în măsura în 

care inculpaților li s-a ordonat să-i plătească lui G.Y. cheltuielile de judecată în cuantum de 10.000 de 

Euro. Acest ordin poate face obiectul unei căi de atac în fața Curții de Apel din Sofia în termen de 

două săptămâni de la primirea notificării privind emiterea acesteia, deci acum așteptăm răspunsul 

inculpaților - dacă contestă hotărârea sau nu, pentru a urmări intrarea sa în vigoare și  emiterea 

ulterioară a dispoziției judecătorești și adoptarea măsurilor de executare în scopul obținerii sumei 

acordate. 

       Dosarul nr. 14894/2015 de pe rolul Tribunalul din Sofia - deschis la cererea lui M.A. - 

așteptăm decizia Tribunalului. 

       Dosarul nr. 14893/2015 de pe rolul Tribunalul din Sofia - deschis la cererea lui B.P. prin 

Ordinul din 01.12.2015; instanța a cerut justificarea interesului legal din cerere, conform prevederilor 

noului Art. 622a din Codul de procedură penală adoptat cu modificări în CPP / SG 50 / 03.07.2015 / 

conform căruia modificările aduse unei hotărâri pronunțate într-un alt stat membru al Uniunii Europene 

sunt executorii fără a fi necesar să se emită o notă de executare; astfel, executorul judecătoresc 

procedează la punerea în aplicare a hotărârii judecătorești la cererea unei părți interesate, precum și în 

baza unei copii a hotărârii judecătorești certificate de o instanță și a certificatului eliberat conform 

Articolul 53 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012, care a abrogat Regulamentul (UE) nr. 44/2001, și 

anume – simplificarea procedurii fără a fi nevoie să se solicite  instanței bulgare recunoașterea și 

executarea hotărârii judecătorești străine. 

În această privință, am depus o cerere prin care interesul legal motivat prin prezentarea acestei 

cereri de recunoaștere a unei hotărâri străine și permiterea punerii în aplicare a prevederilor Secțiunii 

16 din Prevederile tranzitorii și finale ale Amendamentului Codului de procedură civilă - SG 

50/03.07.2015, potrivit căruia hotărârile pronunțate în cadrul procedurilor inițiate înainte de 10 

ianuarie 2015, incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1215/2012, să fie 
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recunoscute și executate prin hotărârea judecătorească precedentă, și anume în temeiul 

Regulamentului/UE/Nr. 44/2001. 

În acest sens, prevederile Art. 66 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012, publicat 

în limba bulgară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.12.2012, secțiunea "Legislație" - L 351 

conform căruia prezentul Regulament se aplică numai procedurilor judiciare instituite după data de 10 

ianuarie 2015. De asemenea, Articolul 66 alineatul (2) al Regulamentului UE/ nr. 1215/2012 prevede 

faptul că, în ciuda Art. 80, Regulamentul (CE) nr. 44/2001 va continua să se aplice hotărârilor din 

cadrul procedurilor judiciare instituite înainte de 10 ianuarie 2015, incluse în domeniul de aplicare al 

Regulamentului. 

Prin urmare, cererile se referă la Regulamentul (CE) nr. 44/2001 și prezentăm un certificat în 

conformitate cu prevederile Articolului 54 din prezentul Regulament tradus în limba bulgară; noi 

credem că, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 44/2001, cererea noastră ar trebui să fie luată în 

considerare. 

Prin Ordinul din 22.12.2015, instanța a decis că ar trebui să se aplice de fapt dispozițiile 

Regulamentului (CE) nr. 44/2001, oferindu-ne o posibilitate finală de a prezenta un certificat în temeiul 

Art. 54 din prezentul Regulament. 

        În prezentul certificat, în temeiul Art. 54 din Regulamentul 44/2001, B.P. a fost înregistrată în 

mod eronat ca E.P., în timpul înregistrării acesteia în timpul prelucrării cazului, unde pe pagina 5 din 

teza originală prezentată / dar în traducerea bulgară este p. 4/t.3.f înregistrată ca E.P.. Sub acest nume 

ea a fost luată de către proxeneții acuzați care acționau în Viena, motiv pentru care acest nume apare 

în verdictul instanței. 

Diferența dintre numele B.P., care a depus cererea de recunoaștere a unei hotărâri străine, și 

E.P., care este victima, potrivit sentinței, poate constitui un obstacol în calea emiterii unui act de 

executare, deoarece nu există o identitate. 

Noi am explicat acest fapt instanței prin cererea din data de 01.08.2016 și așteptăm în prezent 

decizia instanței. 

- Practica obligatorie pentru Tribunalul din Sofia: abrogarea Regulamentului (CE) nr. 44/2001: 

- Decizia nr. 294 din 11.13.2012, declarată în Dosarul Nr. 33/2012, Tribunalul din Sofia. 

- Decizia nr. 33 din 17.02.2012, declarată în Dosarul Nr. 601/2011, Tribunalul din Sofia. 
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CAPITOLUL 16 

 
 

REZULTATE ȘI CIFRE PRIVIND TRAFICUL DE FIINȚE UMANE  

ÎN GERMANIA 

 

Guvernul Federal al Germaniei susține că va proceda activ împotriva traficului de persoane în 

Germania. Din lucrul în domeniul traficului de ființe umane de-a lungul anilor se știe faptul că vor 

exista doar proceduri de investigație politică, urmăriri penale, urmărirea tranzacțiilor și, într-un final, 

condamnări și închisoare, dacă mijloacele financiare sunt suficient pentru a construi un sistem de 

control. Fără sisteme de control, nu există cazuri. În ultimul timp a existat o scădere a cazurilor, dar nu 

din cauza unei rate mai scăzute a infracționalității, ci din cauza controalelor mai puține. 

În perioada 2011-20158 s-au desfășurat proceduri de investigare. 

 

 Scăderea procedurilor de investigație încheiate din 

anul 2014, în comparație cu anul 2015, se ridică la 

minus 7%. Cifra medie în ultimii 5 ani a fost de 431 de 

proceduri. Acest număr a scăzut față de 2013. Mai 

puțin de un sfert dintre victime sunt cetățeni germani. 

Cele mai multe proceduri s-au desfășurat în țară: în 

Berlin (84), urmat de Nordrhein-Westfalen (78), apoi 

Hamburg (46), Niedersachsen (32), Bayern (25), 

Baden-Württemberg (17), Hessen (17), Rheinland-

Pfalz (15), Sachsen (15), Bremen (10), Sachsen-Anhalt 

(7), Saarland (5), Schleswig-Holstein (5) 

Mecklenburg-Vorpommern (4) Brandenburg (2) și 

Thüringen (2). 

Traficul de persoane este însoțit și de alte infracțiuni. În Germania s-a înregistrat o creștere de 

peste 20% a altor infracțiuni în anul 2015 în comparație cu perioada anterioară în cadrul procedurilor 

privind traficul de ființe umane. În 217 din totalul de 364 de proceduri de investigație (echivalentul a 

60%), au fost identificate 307 alte tipuri de infracțiuni. Majoritatea infracțiunilor care însoțesc traficul 

de persoane sunt infracțiuni împotriva autodeterminării sexuale (118 cazuri), urmate de infracțiuni 

violente (94), cum ar fi infracțiunile împotriva unei persoane (vătămare corporală). De asemenea, au 

fost înregistrate cazuri ilegale de privare de libertate (24), abuz de droguri (21), contrabandă (17), 

săvârșirea de infracțiuni prin utilizarea de arme (13), infracțiuni contra patrimoniului (10) și fals (10).  

 

                                                           
8 Bundeslagebild Menschenhandel 2015, BKA 

https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/Menschenhandel/menschenhandel_nod

e.html 
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Majoritatea cazurilor au fost inițiate ca urmare a controalelor poliției. Se poate spune că este 

foarte important ca forțele de poliție să fie prezente în cartierele cu “cod roșu”. Prostituatele cer  ajutor 

și sunt dispuse să coopereze dacă îi cunosc pe polițiști. Este meritul poliției pentru faptul că în mai 

mult de 44% din cazurile înregistrate în anul 2015, prostituatele însene sau însoțite de un reprezentant 

al unui ONG au contactat poliția. În 56% din cazuri, poliția a controlat zonele lăturalnice, sex club-

urile, bordelurile, apartamentele pentru prostituție, etc. unde a descoperit victime ale traficului de ființe 

umane. Aceste rezultate și cifre arată cât de important este rolul poliției. Dacă poliția nu reușește din 

cauza lipsei mijloacelor financiare sau a forței de muncă, nu va exista nicio redresare juridică. 

În 2015 s-au desfășurat proceduri împotriva a 573 de suspecți. Aceasta reprezintă o creștere de 

13% față de anul precedent. Majoritatea suspecților sunt germani, urmați de români. 

Naționalitățile suspecților și victimelor9 

 

 

 

 

Dintre toți suspecții împotriva cărora s-au desfășurat investigații, 83,6% au fost europeni, 4,5% 

asiatici, 2,8% africani, 0,5% americani și 8,6% de origine necunoscută. Grupurile majore de suspecți 

provin din Germania (142) și din România (118), urmate de suspecți bulgari (76), maghiari (54) turci 

(30), sârbi (14) și albanezi (10). Mai mult de trei sferturi dintre suspecți erau bărbați (422), în timp ce 

22% erau femei (126). Mulți dintre suspecții de sex feminin ar fi putut fi victime ale traficului de ființe 

umane. Mai ales femeile și fetele nigeriene devin așa-numite Madams după ce au fost traficate în 

Germania, ținute o vreme în sex club-uri și după ce și-au plătit datoriile au fost eliberate de stăpâna lor 

doar pentru a începe să organizeze alte grupuri de femei și fete nigeriene pentru a fi traficate în 

Germania de concetățeni bărbați și exploatate în cluburile de sex. 

Reprezentarea în cifre a suspecților în funcție de originea victimelor. 

                                                           
9 Bundeslagebild Menschenhandel 2015, BKA 
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Majoritatea victimelor europene în 2015 erau de naționalitate română (98), urmate de cele de 

naționalitate germană (97), bulgară (71), ungară (44), albaneză (7), turcă (5) și sârbă (5). 

Dacă ne gândim la victimele traficului de ființe umane, ne imaginăm că în această situație ar 

putea fi o tânără sau o fată. Cu toate acestea, 4% dintre victime sunt bărbați. Acest lucru cauzează 

complicații pentru ONG-urile care se confruntă cu victime bărbați, deoarece în Germania majoritatea 

fondurilor destinate susținerii victimelor sunt disponibile doar pentru femei.10 

În aproape 50% din cazuri, suspecții s-au aflat într-o anumită relație cu victimele lor. De fapt, 

20% dintre suspecți erau membri ai familiei victimelor. 

Membrii guvernului și persoanele responsabile nu ar trebui să discute despre legi noi pentru a 

putea lupta împotriva traficului de ființe umane, ci mai degrabă să aloce suficiente mijloace financiare 

forțelor de poliție, procurorilor, pentru a ajuta la combaterea traficului de ființe umane. 

 

 

 

 

 

                                                           
10 În scopul simplificării, în continuarea textului facem referire la victime ca fiind doar de gen feminin. 
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CAPITOLUL 17 

 
 

LEGISLAȚIA GERMANĂ PRIVIND TRAFICUL DE FIINȚE UMANE 

 

 

 17.1. Legea penală 

 

Directiva UE privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și protejarea 

victimelor sale (Directiva 2011/36/UE) a fost implementată de Germania, ceea ce a condus la o reformă 

cuprinzătoare a dispozițiilor privind traficul de ființe umane în 2016. Astfel, definiția traficului de 

ființele umane a evoluat prin legea penală germană. 

Conform noului sistem penal, conceptul de trafic de ființe umane s-a armonizat cu definiția 

internațională, iar statutul său în dreptul penal german s-a schimbat. Acum este ilegal ca o persoană să 

profite de situația dificilă a unei alte persoane sau de statutul său vulnerabil de rezident într-o țară 

străină pentru a o recruta, transporta, transfera și caza în scopul exploatării acesteia. În cazul 

persoanelor sub 21 de ani, acestea nu trebuie să se afle într-o situație dificilă sau într-o situație 

vulnerabilă. Exploatarea reală prin muncă, cerșetorie sau infracțiuni a fost inclusă în definiția 

exploatării muncii (Secțiunea 233 din Noul Cod penal german). Legea a intrat în vigoare la 15 

octombrie 2016.11 

În Codul penal german (Strafgesetzbuch, StGB) legea prevede răspunderea penală pentru 

infracțiuni și contravenții. Infracțiunile sunt fapte ilicite care se pedepsesc cu o pedeapsă minimă de 

închisoare de un an (secțiunea 12 I StGB), în timp ce contravențiile constituie fapte ilegale care se 

pedepsesc cu un termen minim de închisoare sau cu amendă minimă (secțiunea 12 II StGB). Distincția 

este importantă deoarece, în unele cazuri, asistența juridică acordată victimei va fi acordată numai în 

cazul unei crime. 

Actele criminale ale traficului de ființe umane sunt reglementate în Capitolul 18 Infracțiuni 

împotriva Libertății Personale. Secțiunea 232 StGB protejează autodeterminarea unei persoane, în 

sensul libertății în ceea ce privește determinarea sa în ceea ce privește munca, inclusiv practicarea 

prostituției sau a altor munci similare prostituției, precum și angajarea forțată într-o muncă disprețuită 

din punct de vedere social sau ilegală. Legislația s-a schimbat în anul 2016. 

Articolul 232 din StGB prevede că traficul de persoane este: 

 exploatarea unei alte persoane 

 prin utilizarea situației dificile în care se poate afla din punct de vedere  

 personal sau 

 economic 

 sau prin folosirea situației de neputință ca urmare a șederii sale într-o țară străină  

 sau care are vârsta sub 21 de ani, prin 

 recrutarea 

 transportarea 

 transferarea 

                                                           
11 https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/en/human-trafficking/ 
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 cazarea sau  

 găzduirea acestei persoane 

 1. dacă persoana urmează să fie exploatată prin 

 practicarea prostituției 

 muncă 

 practicarea cerșetoriei sau 

 comiterea de infracționalități 

 2. dacă persoana urmează să fie ținută în sclavie sau 

 3. dacă persoanei îi este prelevat un organ în mod ilegal  

 

Pedeapsa pentru traficul de ființe umane este de la 6 luni până la 5 ani închisoare. Dacă victima 

are vârsta sub 18 ani sau este amenințată prin utilizarea forței sau dacă infractorul acționează cu rea 

credință, sau răpește victima sau recurge la acțiuni care au ca rezultat vătămarea corporală gravă a 

victimei, pedeapsa poate fi de până la 10 ani de închisoare. Ca în toate cazurile, pedeapsa minimă este  

închisoarea pe o perioadă de 6 luni, astfel încât traficul de persoane este considerat un simplu delict 

penal și nu o infracțiune în temeiul noii legi germane. Numai dacă unele dintre cerințele legale coincid, 

pedeapsa trebuie să fie mai mare de un an de închisoare. 

Secțiunea 232a StGB tratează despre prostituția forțată. Conform acestei reguli, prostituția 

forțată este: 

 exploatarea unei alte persoane  

 prin utilizarea situației dificile în care se poate afla din punct de vedere   

 personal  

 sau economic  

 sau prin folosirea situației de neputință ca urmare a șederii sale într-o țară străină   

 sau prin introducerea unei persoane sub vârsta de 21 de ani  

 pentru a  

 începe 

 sau continua să se prostitueze  

 sau să comită acte împreună cu făptuitorul sau cu o altă persoană prin care aceasta este 

exploatată sexual. 

Pedeapsa pentru acest delict penal este de 6 luni până la 10 ani de închisoare. Prostituarea 

forțată devine o infracțiune, dacă victima are vârsta sub 18 ani sau este amenințată prin utilizarea forței 

sau dacă infractorul este membru al unei bande sau acționează cu rea credință, sau răpește victima, sau 

pune viața victimei în pericol sau recurge la acțiuni care au ca rezultat vătămarea corporală gravă a 

victimei.  

Secțiunea 232 incriminează traficul de ființe umane a căror autodeterminare riscă să fie 

interzisă de către infractorul însuși sau de către un terț, indiferent dacă fapta are loc în prezent sau în 

viitor. De cele mai multe ori potențiala victima se află într-o situație dificilă din punct de vedere 

personal sau economic. Situația dificilă poate însemna o situație economică precară, lipsa unui adăpost, 

boală, o situație personală excepțională, cum ar fi divorțul, pierderea unui membru al familiei, etc. 

Aceste situații pot împiedica victima să decidă sau să acționeze, devenind astfel  vulnerabilă și lipsită 

de apărare împotriva atacurilor asupra libertății sale personale, inclusiv asupra autodeterminării 

sexuale. În ceea ce privește pedepsirea, nu contează dacă situația victimei este provocată sau se 

datorează unor factori externi. Astfel, acele persoane care iau decizii iraționale sunt protejate și de lege. 

Condițiile precare din țara de origine nu sunt suficiente pentru a justifica existența unei situații dificile. 

Dacă o persoană care provine dintr-o țară săracă locuiește ilegal în Germania și se teme de deportare, 

acest lucru poate justifica asumarea situației excepționale pe care o cere Secțiunea 232. Secțiunea 232 

se referă, de asemenea, la cazuri precum o femeie care se teme că va fi deportată în țara de origine 

după ce a ajuns în Germania ca urmare a unei căsătorii aranjate și care ulterior eșuează; astfel, în cazul 

returnării, femeia în cauză va fi discriminată pentru că poate fi ușor exploatată. Situația dificilă nu 
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trebuie neapărat să fie reală și poate fi simțită doar subiectiv. Dificultatea este aceea de a diferenția 

între exagerarea dramatică a unei crize de viață și evaluarea obiectivă a situației unei persoane atunci 

când se întoarce acasă. 

Nu doar situația dificilă în care se află o victimă, ci și situația de neputință  a acesteia ca urmare 

a șederii sale într-o țară străină pot constitui condiții reale pentru infracțiunea de trafic de persoane. 

Aceasta poate fi situația în care victima este incapabilă să înțeleagă sau să vorbească limba germană și 

nu are bani.12 Acest lucru apare și în multe alte cazuri (lucrători în regim au-pair, lucrători sezonieri, 

solicitanți de azil); prin urmare, este necesar să se evalueze situația generală individuală a victimei. 

Dependența personală, reținerea pașaportului victimei, izolarea socială sunt indicii care confirmă 

starea de neajutorare  într-o țară străină. 

 17.2. Compensațiile financiare pentru victime 

a.  Legea civilă 

O victimă are dreptul să solicite despăgubiri financiare pentru daune materiale și morale de la 

partea vătămătoare (vinovatul). Dacă vinovatul nu este dispus să plătească în mod voluntar, victima 

are două posibilități de a pretinde în mod legal despăgubiri. Ea poate depune o plângere la o instanță 

civilă sau poate acționa împotriva inculpatului într-o cauză penală în cazul în care acuzarea a fost 

admisă (Adhäsionsverfahren / Compensații pentru victimă, Secțiunea 403 pp StPO (Codul german de 

procedură penală). Riscurile și obstacolele într-un proces civil sunt date de lipsa martorilor sau a 

dovezilor din partea victimei. Sarcina aducerii probelor revine reclamantului. În cazul în care 

inculpatul neagă cererile reclamantului prin a spune că nu s-a întâmplat nimic fără martori sau dovezi 

obiective, solicitarea va fi respinsă. Astfel, dacă partea vătămată face o plângere împotriva acuzatului 

într-un proces penal, sarcina probei este mai ușor de îndeplinit. Victima însăși constituie un martor în 

cadrul unui proces penal; prin urmare, dacă o instanță constată că acuzatul este vinovat, aceasta îi va 

ordona să plătească despăgubiri persoanei vătămate. Totuși, se recomandă ca cererea de despăgubire 

pentru prejudiciul suferit (și care urmează a fi executată) să se execute în temeiul cauzei într-un proces 

penal, deoarece judecătorii penaliști au tendința de a prevedea o sumă mai mică pentru daune morale 

decât un judecător civil. Dacă într-un proces penal prejudiciul este pus în aplicare în temeiul cauzei, 

puteți să stabiliți suma de bani mai târziu, iar dacă acuzatul și persoana vătămată nu pot ajunge la o 

soluționare pe cale amiabilă, partea vătămată se poate adresa unei instanțe civile și poate lupta pentru 

o sumă mai mare de bani. 

b. Legea privind despăgubirea victimelor infracțiunilor (Opagingschädigung OEG) 

Secțiunea 1 a OEG prevede că orice persoană care, pe baza valabilității teritoriale a acestui act 

sau la bordul unei nave sau aeronave germane, a suferit o vătămare corporală ca urmare a unei agresiuni 

fizice ilicite și intenționate asupra sa sau asupra oricărei alte persoane, sau ca urmare a apărării legale 

împotriva unei astfel de agresiuni, va avea dreptul să solicite despăgubiri pentru daune asupra sănătății 

și daune economice, conform prevederilor Legii federale de despăgubire a victimelor războiului, care 

se aplică mutatis mutandis. Aplicarea acestei prevederi nu va fi exclusă pe motiv că agresorul a acționat 

din convingerea greșită că acțiunea sa a fost justificată. Acest lucru pare minunat, însă, în realitate, în 

special victimele traficului de ființe umane nu primesc niciun ajutor financiar tocmai pentru că 

majoritatea nu au fost agresate fizic. Majoritatea infractorilor forțează victimele traficului de ființe 

umane prin folosirea firelor sau a mijloacelor psihologice în vederea exploatării acestora. Cu toate 

acestea, OEG cere utilizarea forței fizice. Numai dacă victima a fost abuzată fizic, există șanse reale 

să obțină despăgubiri de la stat. Dacă nu există un caz de viol, lovire, tăiere sau alte forme de abuz 

fizic, victima nu primește niciun ban. 

                                                           
12 Judgment of the Federal Criminal Court of 05th July 2005 2 StR 131/05 
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Dacă a existat o formă de abuz fizic în timpul în care victima s-a aflat sub violența infractorului, 

următorul obstacol în obținerea unei compensații de la stat este că, în majoritatea cazurilor de trafic de 

persoane, daunele produse sunt sub forma problemelor psihologice datorită stresului în care victima a 

trebuit să trăiască în timpul privării de libertate. Nu bătăile au provocat daunele, ci stresul. Totuși, este 

nevoie ca OEG să facă o legătură directă între abuzul fizic și daunele suferite, pentru că o persoană are 

dreptul la pensie doar dacă prejudiciul suferit are un anumit grad. 

Cetățenii străini au dreptul la pensie în același mod ca și cetățenii germani, dacă sunt cetățeni 

ai UE. În caz contrar, compensația se va acorda numai acelor cetățeni ai statelor care acordă reciproc 

compensații cetățenilor germani. 

 

 

 

CAPITOLUL 18 

 
 

TRATAREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE ÎN GERMANIA 
 

Victima traficului de ființe umane se află întotdeauna sub presiune. În primul rând, se 

află sub presiunea torturilor și, în al doilea rând, există presiunea de a participa în calitate de 

martor odată cu începerea anchetei oficiale. Își face griji dacă poliția, procurorii și judecătorii o 

vor crede sau nu. Îi este teamă de viitor și se întreabă ce se va întâmpla cu ea în timpul 

procedurilor și după aceea. Se teme de acte de răzbunare din partea vinovaților. Suferă de pe 

urma pierderii tuturor contactelor sociale anterioare și, fiind străină, crede că nu are nicio șansă 

să-și stabilească alte contacte sociale în Germania. Se simte lăsată singură, nu-și cunoaște 

drepturile și nu știe ce o așteaptă. Prin urmare, este necesară crearea unui spațiu protejat în care 

victima se simte în siguranță și se poate odihni. Dar aceasta nu este sarcina poliției. Este esențial 

ca asistenții sociali să se implice în astfel de cazuri, de preferință cei care au experiență în relațiile 

cu victimele traficului de ființe umane. În Germania există diverse organizații specializate în 

domeniul asistenței sociale în acest sens. 

În Germania, peste 37 de organizații membre s-au unit într-o rețea de ONG-uri împotriva 

traficului de ființe umane, denumită KOK - Bundesweiter Koordinierungskreis gegen 

Menschenhandel e.V. Aceasta este o rețea unică, deoarece reprezintă o varietate largă de grupuri, 

inclusiv organizațiile bazate pe credință și grupurile pentru drepturile lucrătorilor sexuali. 

"Declarație: KOK își propune să promoveze drepturile omului în cazul persoanelor 

traficate și ale altor migranți care se confruntă cu situații de violență. Aceasta abordează 

traficul și alte forme de violență împotriva migranților ca fiind o gravă încălcare a 

drepturilor omului. KOK consideră că infracțiunea de trafic de ființe umane este profund 

înrădăcinată în rasism și sexism, iar strategiile de combatere a traficului de ființe umane 

trebuie să fie încorporate într-un cadru mai larg, cu includerea ambelor fenomene. 

Rețeaua duce o politică activă împotriva tuturor organismelor, organizațiilor și legislației 

care exclude migranții de la participarea la viața socială, politică și economică. Aceasta 

crede în drepturi și oportunități egale pentru toți, inclusiv pentru  persoanele care lucrează 

în prostituție și alte economii informale. 

Activități: KOK coordonează eforturile organizațiilor membre și ale altor părți implicate 

în problema traficului de ființe umane. Transformă experiențele dobândite în centrele de 

consiliere la nivel local în strategii politice. KOK informează factorii de decizie politică, 

oamenii de știință, societatea civilă și părțile interesate guvernamentale și 
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interguvernamentale cu privire la complexitatea politicilor antitrafic și garantează 

schimbul de cunoștințe la diferite niveluri. Printre activitățile principale ale KOK se 

numără lobby-ul politic, precum și lucrul în comitete relevante și relații publice. 

Activitatea desfășurată de KOK este susținută de Ministerului Federal pentru familie, 

seniori, femei şi tineret."13 

  

Fără o rețea restrânsă de persoane implicate în tratarea martorilor răniți, este foarte dificilă 

încheierea unui caz cu succes. Dacă o victimă este singură, cel mai probabil ea se va retrage din caz. 

Acest lucru se întâmplă mai ales dacă victima este cetățean străin. Așadar, este esențial ca fiecare 

persoană care se ocupă de un caz să știe cum să abordeze victima și să-ți cunoască foarte bine sarcinile 

pe care le are de îndeplinit. Uneori, victima s-ar putea simți în siguranță mai degrabă în prezenta 

înfractorilor decât să rămână într-o situație pe care nu o cunoaște. 

O victimă a traficului de ființe umane care a fost exploatată o perioadă îndelungată de timp nu 

poate suporta prea multă presiunea din partea organelor de drept. De aceea, ofițerii de poliție și 

detectivii ar trebui să fie bine instruiți în abordarea victimelor infracțiunilor grave. Nu este întotdeauna 

necesar ca o femeie victimă a traficului de ființe umane să fie interogată de un detectiv de sex feminin, 

dar acest lucru ar putea fi de ajutor. Orice persoană care interoghează trebuie să fie bine instruită în 

metodologia interogării victimelor și trebuie să știe cum să evite un comportament care ar putea 

provoca victimizare secundară. 

 18.1. Sprijinul asistenților psiho-sociali pe durata procesului penal14 

 

În Germania, o nouă legislație a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017. Victimele infracțiunilor 

grave și mai ales victimele traficului de ființe umane au dreptul nu numai la sprijinul juridic al unui 

avocat ales de ei, ci și să fie sprijinite de asistenți psiho-sociali pe durata procedurilor legale. Un 

asistent psiho-social trebuie să fie absolvent de psihologie sau științe sociale. Acesta trebuie să fie 

specializat ca asistent psiho-social în cadrul procedurilor penale. Asistentul psiho-social în cadrul 

procedurilor penale trebuie să aibă o abordare neutră, în sensul că nu are voie să se amestece în cazuri. 

Responsabilitatea asistentului psiho-social este una non-juridică și presupune însoțirea victimei cu 

nevoi speciale înainte, în timpul și după procesul penal, având ca scop depășirea dificultăților și 

prevenirea victimizării secundare. Trebuie să se garanteze faptul că victima nu este manipulată în 

niciun fel în legătură cu mărturia sa. Așadar, este esențial ca însoțitorul să fi beneficiat de o pregătire 

specială care să includă cunoștințe juridice. 

Majoritatea avocaților, procurorilor și judecătorilor sunt destul de critici în privința acestei noi 

instituții de sprijinire a martorilor. Va trebui să evaluăm programul la un moment dat pentru a afla dacă 

este acceptat de martorii înșiși și de avocații care se ocupă de caz.  

 

 18.2. Asistența socială  
Asistentul psiho-social pentru procese penale nu înlocuiește asistența socială de care are nevoie 

o victimă a traficului de ființe umane. Acest sprijin trebuie să înceapă la un nivel foarte scăzut, de 

preferință din zonele de periferie sau dintr-un bordel. Dacă detectivii de poliție patrulează în mod 

regulat pe o anumită stradă, victima traficului de ființe umane îi cunoaște ca fiind pe propriul lor teren. 

Acest lucru ajută la consolidarea încrederii și, prin urmare, poate duce la dorința acestora de se întâlni 

față în față cu detectivii și a depune mărturie împotriva infractorilor. 

                                                           
13 https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/en/member-organisations-counselling-centres/ 

14 Lyndian in KammerReport  Hamm 2016 Heft Nr. 5 S. 4ff; http://www.rechtsanwaltskammer-   

duesseldorf.de/assets/Uploads/Kammer/KammerMitteilungen/KMD4-16.pdf 

http://www.rechtsanwaltskammer-/
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Dar, după cum s-a afirmat anterior, nici polițiștii și nici avocații nu sunt asistenți sociali. Ei 

sunt necesari pentru a răspunde nevoilor victimei. Pentru aceasta este esențial ca poliția, avocații și 

asistenții sociali să coopereze. Și, bineînțeles, ONG-urile sau instituțiile publice au nevoie de bani 

pentru a putea lucra și pentru a asigura victimelor o asistență profesională. Dacă nu există fonduri 

suficiente pentru a asigura adăposturi, tratamente medicale necesare sau un standard minim de 

subzistență victimei, va fi foarte dificil să luptăm cu infractorii care se bucură de o situație financiară 

foarte bună. 

 

 18.3. Asistența juridică 
Un inculpat are dreptul să-și angajeze un avocat. Deoarece posibilitățile financiare ale acestora 

par adesea nelimitate, își pot angaja avocați foarte buni. Dacă guvernele nu sunt dispuse să finanțeze 

asistența juridică pentru cei slabi, nu există șanse egale pentru victime. Prin urmare, este absolut 

necesar ca avocatul victimei să fie plătit de la bugetul de stat independent de modul în care victima 

decide să se acționeze într-un caz. După numirea unui avocat, trebuie să se garanteze că acesta va fi 

plătit corect și echitabil, independent de comportamentul victimelor. Dar cel mai important este ca 

victima să fie susținută de cei mai pregătiți avocați. 

În Germania, rolul procurorului într-o investigație și într-un proces este neutru. Toate faptele 

pro și contra cazului trebuie evaluate de acesta. Desigur, natura persoanei care reprezintă acuzarea 

este mai mult sau mai puțin de partea victimei și împotriva inculpatului, dar un procuror nu va putea 

niciodată să reprezinte eficient interesele unei victime într-o sală de judecată. Dacă victima alege să se 

alăture actului de rechizitoriu, ea poate fi reprezentată în întregime de avocatul ei personal în sala de 

judecată. Acesta servește drept acuzator privat și are dreptul să fie prezent în orice moment al 

procesului și să examineze martorii, să prezinte dovezi, să țină un discurs final, etc.. Prin urmare, un 

acuzator privat are mai mult sau mai puțin aceleași drepturi în procesul penal ca și inculpatul. Doar un 

avocat calificat va fi capabil să apere drepturile victimei într-o sală de judecată. 

Pe lângă capacitatea de a reprezenta un client într-un caz penal, avocatul victimei ar trebui să 

aibă cunoștințe juridice în domenii precum dreptul social, legea privind despăgubirea civilă, dreptul 

familiei sau legislația privind străinii. 

În toate cazurile, trebuie să încercăm să păstrăm accesul la lege pentru cei care au nevoie cel 

mai mult. 

 

 18.4. Studii de caz 

 

Cazul 1: un caz tipic 

 
a) Context  

A se întâlnește cu S într-un mic oraș din România unde locuiește ea. El lucrează în Germania 

și promite să-i găsească o slujbă bună fie în industria de catering, fie ca menajeră. A este o mamă 

singură cu un copil mic. Își lasă copilul cu mama ei și pleacă la Berlin cu S. Nu știe niciun cuvânt în 

limba germană și nu a mai călătorit niciodată. La sosirea lor la Berlin, S o duce într-un apartament în 

care mai locuiește o femeie româncă, pe nume B, care este într-o relație romantică cu S și lucrează ca 

prostituată. S și B o anunță pe A că și ea, de asemenea, trebuie să se prostitueze. Ei susțin că nu există 

alte locuri de muncă disponibile și că acum îi datorează lui S banii pentru călătorie. A nu vede altă cale 

decât să accepte să lucreze ca prostituată. B o instruiește și lucrează cu ea timp de câteva  săptămâni 

în diferite bordeluri și la stradă. S o duce și o ia de muncă și este obligată să îi predea lui S tot ceea ce 

câștigă care susține că păstrează ține o contabilitate detaliată și că le va revizui cu ea peste trei luni. 

Deși A se află într-o stare fizică și psihică îngrozitoare, ea trebuie să lucreze în fiecare zi, inclusiv în 

perioada de menstruație sau dacă este bolnavă. B se bucură de zile libere și poate păstra o parte din 

bani. Când A refuză un anumit client pe motiv că a mai lucrat deja pentru el și a fost agresiv, S o 
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lovește. Ea spune că nu mai poate suporta acest lucru și vrea să se întoarcă în România; S o amenință 

că îi divulga mamei ei că lucrează ca prostituată și o amenință că, dacă pleacă,  lucrurile nu vor sta 

bine cu copilul. A a continuat să lucreze. Patru luni mai târziu, ea divulgă întreaga poveste unuia dintre 

clienții ei vorbitor de limba română care cheamă poliția. 

 

b) Investigații preliminare 

 

Polițiștii o recuperează de la bordelul unde 

lucrează și o duc la o secție de poliție 

specializată în domeniul traficului de ființe 

umane și al procuratură. A este interogată 

timp de șase ore printr-un interpret. De 

asemenea, poliția ia legătura cu un centru de 

consiliere specializat, al cărui personal se 

alătură poliției. Centrul de consiliere asigură 

cazare temporară într-o locuință sigură. 

 

Poliția se află în contact permanent cu 

procurorul. După prima interogare a lui A, 

polițistul resposabil de dosar din cadrul 

unității de poliție penală îl transmite 

procurorului, care primește de la instanță un 

mandat de percheziție pentru apartamentul lui 

S. La șapte ore de la interogatoriul inițial, 

patru detectivi ai poliției au căutat 

apartamentul lui S; au strâns un număr 

suficient de probe, au confiscat suma de 

25.000 de Euro, două mașini sport înregistrate 

pe numele său, precum și multe alte 

documente referitoare la conturile bancare. S 

este luat în custodie. Acesta refuză 

interogatoriul. Pe baza interogatoriului inițial 

al lui A și a dovezilor strânse - în special, 

înregistrări cu A și activități ale altor persoane 

neidentificate – pașaportul lui A  care a fost 

găsit în apartamentul lui S, procuratura cere 

emiterea unui mandat de arestare pe numele 

lui S. Până la sfârșitul următoarei zile, acesta 

este adus în fața unui judecător de instrucție 

care eliberează un mandat de arestare 

împotriva lui. S este arestat preventiv. De 

asemenea, B este arestată, dar în urma unui 

interogatoriu extins, aceasta este eliberată. A 

este interogată din nou de cinci ori de către 

poliție și este însoțită de către ofițerii de 

poliție în jurul Berlinului, unde aceasta  

identifică locațiile relevante pentru caz. 

Folosind și alte probe, poliția reușește să 

identifice încă două persoane traficate și o 

interoghează pe cea care se află încă în 

Germania.  

 

După aproximativ trei luni, A primește acces 

la dosar prin avocatul său. În acest fel ea află 

că, înaintea ei, alte trei persoane traficate au 

 Nu în toate secțiile de poliție germane 

există aceste unități speciale. Acolo 

unde ele funcționează, cazurile sunt 

mai bine rezolvate și conduc la mai 

multe proceduri preliminare și 

condamnări. 

 

 

 

 

 

 În timpul procedurii preliminare, 

procurorul se ocupă de acest caz. 

Acesta este cel care solicită mandatul 

de arestare sau monitorizarea 

telefonică în instanță. Magistratul este 

responsabil pentru emiterea 

mandatului, etc. 

 În cazul în care s-a comis un act ilegal 

și participantul principalul sau 

secundar au obținut venituri de pe 

urma acestuia sau au obținut alte 

foloase pentru a-l comite, instanța va 

dispune confiscarea bunurilor astfel 

obținute. Acest lucru nu se aplică în 

măsura în care fapta a dat naștere unei 

cereri a victimei, a cărei satisfacție ar 

priva participantul principal sau 

secundar de valoarea obținută. 

(Secțiunea 73 Codul penal german 

StGB) 

 

 

 

 

 

 Părțile vătămate pot beneficia de 

asistența unui avocat sau pot fi 

reprezentate de un astfel de avocat. 

Acestuia i se permite să fie prezent în 

timpul examinării părților vătămate. 

Nu doar avocatul primește 

permisiunea de a fi prezent în timpul 

examinării, ci și persoanele de 

încredere,  la cererea lor, cu excepția 

cazului în care acest lucru ar putea 

pune în pericol scopul anchetei. 
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lucrat pentru S în condiții similare. De 

asemenea, ea află despre mărturia lui S 

conform căreia acesta pretindea că ea 

împreună cu celelalte persoane traficate au 

lucrat pentru el în mod voluntar și din proprie 

inițiativă, că le-a ajutat în calitate de șofer și, 

la cererea lor, le-a asigurat că nu li se va 

întâmpla nimic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La patru luni după plângerea oficială 

împotriva lui S, s-au instituit patru capete de 

acuzare de trafic de ființe umane, 

“proxenetism autoritar” [dirigistische 

Zuhälterei], vătămare corporală și intimidare 

în fața Secției Penale a instanței regionale 

[Landgericht] din Berlin. B este acuzată de 

tăinuire și complicitate în infracțiunea de 

trafic de ființe umane și proxenetism autoritar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoana care efectuează examinarea 

decide în acest caz. Dacă accesul este 

refuzat, motivele refuzării cererii 

trebuie să fie documentate în dosar. 

(Secțiunea 406f Codul german de 

procedură penală, StPO) 

 Acest lucru se aplică și înaintea 

acuzării și fără cerere de conexare. 

 

  Un avocat poate verifica, pentru 

părțile vătămate, dosarele aflate la 

dispoziția instanței sau dosarele care 

ar trebui să i se pună la dispoziție dacă 

se înaintează acuzarea și are dreptul să 

verifice dovezile oficiale constatate, 

dacă poate demonstra un interes 

legitim în această privință. În cazurile 

în care a fost împuternicit ca acuzator 

privat, nu există nicio obligație de a 

dovedi un interes legitim. (Secțiunea 

406e Codul german de procedură 

penală, StPO) 

 

 Au existat hotărâri ale Înaltei Curți din 

Hamburg [Hanseatisches 

Oberlandesgericht Hamburg] care au 

refuzat dreptul persoanei vătămate de 

a obține dosarele. Instanța susține că o 

persoană vătămată va fi în mod 

automat influențată în mărturia ei, 

dacă va citi dosarul. Obiecțiile 

conform cărora avocatul primește 

dosarul și nu clientul însuși au fost 

respinse. Această decizie a fost una 

controversată, iar majoritatea tind să 

acorde avocatului dreptul de  

consultare a înregistrărilor. 

 

 După înaintarea acuzării, procurorul 

trimite dosarul și cauza instanței 

sesizate (Secțiunea 170 (1) Codul 

german de procedură penală, StPO) 

 

 Orice persoană care pentru beneficiul 

material propriu supraveghează 

implicarea unei alte persoane în 

prostituție, determină locul, ora, 
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 dimensiunea sau alte circumstanțe ale 

angajării în prostituție sau ia măsuri 

pentru a împiedica persoana să renunțe 

la prostituție și, în acest scop, menține 

o relație generală cu persoana, se 

pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 

5 ani (Secțiunea 181a (1) 2 Codul 

penal german StGB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Procesul 

 

 

La cinci luni și jumătate de la reținerea lui S, 

începe procesul împotriva lui S și B. Pentru 

acest caz sunt programate douăsprezece 

audieri;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul celei de-a doua audieri A este 

audiată în calitate de martor. Aceasta s-a 

alăturat procesului de urmărire penală în 

calitate de “acuzator privat” [Nebenklägerin], 

a beneficiat de acces la un avocat, ceea ce 

înseamnă că nu trebuie să plătească pentru 

reprezentarea legală. De asemenea, la cerere, 

ea a primit o traducere a rechizitoriului. 

A renunță la dreptul său de a fi prezentă pe 

parcursul întregului proces și cere avocatul ei 

să o reprezinte în timpul audierilor. Aceștia au 

discutat cursul de acțiune care urmează să fie 

aplicat în timpul procesului, avocatul 

cunoscând punctele deosebit de relevante din 

puctul de vedere al lui A. 

 

 

 

 În caz de detenție preventivă, este 

obligatoriu să nu existe întârzieri 

nejustificate ale cazului. Atâta timp cât 

o hotărâre nu a fost pronunțată cu 

privire la impunerea pedepsei cu 

închisoare sau măsura privativă de 

libertate pentru reformă și prevenție, 

reținerea pentru una și aceeași 

infracțiune care depășește o perioadă 

de șase luni se execută numai în cazul 

în care dificultatea specifică sau 

extinderea neobișnuită a investigației 

sau un alt motiv important nu permite 

încă pronunțarea hotărârii 

judecătorești și justifică continuarea 

detenției. (Secțiunea 121 Codul 

german de procedură penală, StPO)    

 

 Orice parte vătămată ca urmare a unui 

act ilegal aferent traficului de ființe 

umane sau, așa cum este acest caz de 

controlare a prostituției, se poate 

alătura urmăririi penale sau unei cereri 

în cadrul procedurilor penale pentru 

detenție preventivă în calitate de 

acuzator privat (Secțiunea 395  (1). 4. 

Codul german de procedură penală, 

StPO) 

 La cererea acuzatorului privat, se 

numește un avocat, dacă victima a fost 

prejudiciată printr-un act ilegal în 

temeiul Secțiunii 181a din Codul 

penal și nu împlinise vârsta de 18 ani 

la momentul săvârșirii faptei sau nu 

poate își poate proteja suficient 

propriile interese (Secțiunea 397a 
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În timpul primei audieri instanța îi oferă lui S 

posibilitatea de negociere a pedepsei, în cazul 

în care este de acord să pledeze vinovat. 

Acesta ar primi o pedeapsă cu închisoarea 

cuprinsă între trei ani și opt luni sau patru ani 

și două luni, cu condiția să pledeze vinovat la 

toate acuzațiile. Avocații săi anunță că 

inculpatul refuză oferta, deoarece el pretinde 

că este nevinovat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alineatul (1) 4. Codul german de 

procedură penală, StPO). În cazurile 

de trafic de ființe umane, puteți cere de 

obicei, să vă aflați într-o astfel de 

situație, așa cum,  în acest caz 

inculpatul a fost reprezentat de mai 

mulți avocați. De asemenea, A se 

confruntă cu probleme psihologice, 

deoarece este suprasolicitată și 

speriată de situație.  

 

 În cazurile pe care le consideră 

adecvate, instanța poate ajunge la un 

acord cu participanții cu privire la 

continuarea și rezultatul procedurii. 

Obiectul acestui acord nu poate 

cuprinde decât consecințele juridice 

care ar putea constitui conținutul 

hotărârii judecătorești și ale 

hotărârilor conexe, alte măsuri 

procedurale referitoare la desfășurarea 

procedurilor de adjudecare subiacente 

și comportamentul participanților în 

cursul procesului. Mărturiile trebuie să 

facă parte integrantă din orice acord 

negociat. Verdictul vinovăției, precum 

și măsurile de reformă și prevenire nu 

pot face obiectul unui acord negociat. 

Instanța va anunța conținutul 

acordului negociat. Aceasta poate, pe 

baza unei evaluări libere a tuturor 

circumstanțelor cauzei, precum și a 

considerentelor de condamnare 

generală, să indice și o limită 

superioară și inferioară a sentinței. 

Participanților li se dă posibilitatea de 

a prezenta observații. Acordul 

negociat va apărea dacă inculpatul și 

procuratura sunt de acord cu 

propunerea instanței. Instanța 

încetează să fie obligată printr-un 

acord negociat în cazul în care 

circumstanțele legale sau 

semnificative ale faptei au fost trecute 

cu vederea sau au apărut și, prin 

urmare, instanța devine convinsă că 

intervalul de urmărire a probelor nu 

mai este corespunzător gravității 

infracțiunii sau gradului de vinovăție. 

Același lucru se aplică în cazul în care 

comportamentul ulterior al 

inculpatului la proces nu corespunde 

cu cel pe care s-a bazat predicția 

instanței. Mărturia inculpatului nu 

poate fi utilizată în astfel de cazuri. 
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Instanța va notifica fără întârziere 

orice abatere.  

 

 

Actul de acuzare este citit, iar S face o declarație cu privire la afirmațiile nedovedite prin 

intermediul avocaților săi. El susține că A și B au lucrat din proprie voință. Potrivit lui S, acesta i-ar fi 

spus încă din România că va lucra ca prostituată și că ea deja se prostitua în țara ei de origine. El a 

explicat că motivul pentru care a păstrat pașaportul și banii în Germania, a fost că ea i-a cerut să facă 

acest lucru. Ea a beneficiat de libertate de mișcare și a lucrat în mod autonom. S nu declară nimic 

despre celelalte persoane traficate, dar neagă orice implicare. S nu răspunde la nicio întrebare. B refuză 

să depună mărturie în fața instanței și face cunoscut faptul că ea a fost interogată în mod ilegal, după 

ce a fost arestată și că nu a fost înștiințată în mod corespunzător cu privire la drepturile sale. 

În baza principiului oralității, dovezile necesare în stabilirea hotărârii trebuie să fie întotdeauna 

prezentat oral în timpul procesului. Conținutul cauzei nu poate fi pur și simplu invocat: martorii trebuie 

să fie chestionați în persoană, iar dovezile suplimentare trebuie expuse în formă fizică sau introduse în 

declarații de către ofițerii de urmărire penală. 

 

A este audiată ca martor. Deoarece nu este 

foarte afectată din punct de vedere psihologic, 

ea este interogată în prezența inculpatului. 

Teama de inculpat nu este suficientă ca 

mărturia ei să se realizeze prin 

videoconferință sau cu excluderea 

inculpatului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cererea avocatului ei, publicul nu participă 

la audieri. Lui A îi este foarte frică. La ușa 

sălii de judecată sunt rude și cunoștințe ale 

inculpatului care așteaptă; deși aceste 

persoane nu i se adresează direct, prezența lor 

este asemeni unei amenințări pentru A.  

 

 

 

 

 

 

 Instanța poate dispune ca inculpatul să 

părăsească sala de judecată în timpul 

examinării, dacă există o temere în 

sensul că un co-inculpat sau un martor 

nu ar spune adevărul pe durata 

examinării dacă se află în prezența 

inculpatului. Același lucru se aplică 

dacă examinarea unei persoane în 

vârstă de până în 18 ani ca martor în 

prezența inculpatului constituie un 

real pericol pentru siguranța unui 

asemenea martor sau dacă o 

examinare a unei alte persoane ca 

martor în prezența inculpatului 

prezintă un risc iminent de 

prejudiciere gravă a sănătății 

respectivei persoane. Atunci când 

inculpatul este din nou prezent, 

judecătorul șef îl informează cu privire 

la conținutul esențial al procedurii, 

inclusiv al mărturiei, din timpul 

absenței sale (Secțiunea 247 Codul 

german de procedură penală, StPO). 

 

 Publicul poate fi exclus dacă sunt 

menționate circumstanțe din sfera 

privată a unui participant la proces, un 

martor sau o persoană vătămată printr-

un un act ilegal, a căror discuție 

publică ar încălca interesele care 

merită să fie protejate. Acest lucru nu 

se aplică în cazul în care există un 

interes major în dezbaterea publică a 

acestor circumstanțe. Publicul ar 

trebui exclus în cazul în care un martor 

sub 18 ani urmează să fie examinat în 

procedurile referitoare la infracțiuni 
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A spune avocatul ei și instanței de judecată că 

nu mai dorește să depună mărturie. Ea este 

înștiințat că acest lucru este interzis, deoarece 

nu are dreptul de a refuza să depună mărturie 

sau să păstreze tăcerea, cu excepția cazului în 

care mărturia dată până la acel moment a fost 

incorectă. 

 

 

În urma unei consultări ample cu avocatul ei, 

A decide să depună mărturie. I se adresează 

întrebări în cadrul a trei audieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În topul întrebărilor cu privire la evenimentele 

în sine, lui A i se adresează numeroase 

întrebări cu privire la viața sa anterioară și 

prezentă. Avocatul ei intervine de mai multe 

ori pentru a respinge unele întrebări. Însă, la 

cele mai multe dintre întrebări ea trebuie să 

răspundă, deoarece acestea sunt justificate de 

necesitatea de a evalua credibilitatea lui A ca 

martor. Așadar, A este întrebată dacă a 

practicat prostituția în România, ce făcea în 

țara sa de origine, ce a spus rudelor ei acasă, 

și de ce locuiește încă în Germania. De 

asemenea, este întrebată cu ce se ocupă în 

acest moment și răspunde cu sinceritate, 

explicând că încă lucrează ca prostituată. Între 

timp, apărarea a strâns “declarații” autentice 

penale împotriva autodeterminării 

sexuale (Secțiunile 174-184 din Codul 

penal) ... sau în cazul infracțiunilor 

penale împotriva libertății personale în 

temeiul Secțiunilor 232 - 233a din 

Codul penal. Publicul va fi exclus dacă 

se îndeplinesc condițiile preliminare 

din Subsecțiunile (1) sau (2) și dacă se 

aplică o astfel de excludere în cazul  

persoanei a cărei sferă privată este 

afectată. (Secțiunea 171b Actul 

constituțional al instanțelor, GVG) 

 

 Martorii sunt obligați să se prezinte în 

fața judecătorului la data stabilită 

pentru examinare. În cazul în care nu 

se aplică nicio excepție admisibilă prin 

lege, aceștia au obligația de a depune 

mărturie (Secțiunea 48 din Codului 

penal german, StPO) 

 

 Această situație se întâmplă destul de 

des. Victimele traficului de ființe 

umane suferă mult la fiecare 

interogatoriu, pentru că trebuie să-și 

reamintească unele dintre cele mai 

cumplite experiențe. Este firesc ca 

acestea să refuze să repete povestea lor 

de suferință din nou și din nou. Aici 

este necesară abilitatea unui avocat de 

a acționa ca moderator pentru a 

explica situația juridică a clientului și, 

prin urmare, care sunt obligațiile sale 

pe de o parte, precum și necesitatea 

mărturiei sale în fața instanței fără de 

care nu va putea exista o condamnare. 

 

 Principiul obligativității martorului de 

a răspunde cu adevărul la toate 

întrebările adresate este limitat de un 

verdict stabilit de Curtea Federală de 

Justiție din anul 2005 ("Respectarea 

demnității umane a unui martor 

trebuie, de asemenea, luată în 

considerare în ceea ce privește 

obligația principală de a dovedi 

adevărul; dovezile cu privire la viața 

sa privată și intimă sunt admisibile 

numai după o examinare atentă a 

indispensabilității sale ... Principiul 

conform căruia nu este necesară o 

cunoaștere aprofundată este de o 

deosebită importanță aici" BGH 1 StR 

498/04.  
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de la mai multe persoane din România, 

susținând că A a lucrat deja ca prostituată în 

România. A a continuat să nege acest lucru.  

 

 În timpul procesului, copilul lui A este adus în Germania cu ajutorul centrului de consiliere și 

este reunit cu mama sa. Acest lucru pune o mare presiune pe umerii lui A. De asemenea, ea spune 

familiei ei că a fost forțată să se prostitueze în Germania, ceea ce reprezintă o ușurare pentru ea. Cu 

toate acestea, ea nu nu menționează nimic despre activitatea sa curentă. 

După audierea lui A, urmează să fie audiate în 

calitate de martori și celelalte persoane 

traficate. De la momentul faptei, acestea s-au 

reîntors toate în România. Toate aceste 

persoane sunt citate în calitate de martori în 

baza acordului de asistență judiciară 

reciprocă, cerându-li-se să se deplaseze la 

Berlin pentru a depune mărturie, însă doar o 

singură persoană a venit să depună mărturie. 

În cele din urmă, aceasta își angajează un 

avocat care o susține pe durata depunerii 

mărturiei. 

 

 Conexarea acțiunilor este admisibilă 

în orice etapă a procedurii. Aceasta 

poate fi efectuată și în scopul căutării 

unei căi de atac în recurs după 

pronunțarea hotărârii judecătorești 

(Secțiunea 395 (4) din Codul german 

de procedură penală, StPO). 

 

 

Deoarece fapta avusese loc cu șase ani în urmă, martorul nu își mai amintește toate detaliile. 

De exemplu, nu își amintește nimic despre programul sau prețul serviciilor sale; de asemenea, ea nu 

își mai amintește cu exactitate locațiile. Cu toate acestea, la fel ca și A, ea a explicat faptul că a fost 

abordată în România, i se promisese că va lucra ca menajeră internă, și abia în Berlin i s-a spus că va 

lucra ca prostituată. S nu i-a confiscat pașaportul și după trei săptămâni de lucru a reușit să fugă înapoi 

în România cu ajutorul unei cunoștințe. După întoarcerea sa în România, S nu a lovit-o și nu a 

amenințat-o; ea nu a primit niciun ban de la el și, de frică, nici nu i-a cerut. Celelalte două persoane 

traficate nu răspund citației și refuză să depună mărturie în fața instanței.  

 

Instanța îi audiază apoi pe ofițerii de poliție, martorii din bordeluri și vecinii. De asemenea, 

sunt prezentate investigațiile financiare privind veniturile lui A și ale lui B. Apărarea, organele de 

urmărire penală și acuzatorul privat din dosarul penal prezintă mai multe cereri în vederea examinării 

probelor suplimentare pentru a audia și alți martori. Unele dintre acestea sunt acceptate. Audierile 

programate nu sunt suficiente, fiind necesare audieri suplimentare. Având în vedere că celelalte două 

persoane traficate nu au depuns mărturie, cazurile cu privire la acești martori și sentințele așteptate 

sunt abandonate. 

 

A solicită o procedură civilă și penală 

consolidată prin avocatul său, astfel încât 

inculpatul este condamnat la plata de daune 

pentru prejudicii și despăgubiri. Suma trebuie 

să acopere veniturile neplătite ca prostituată, 

precum și daune-interese pentru dificultățile 

mentale și fizice suportate. Acest lucru 

totalizează 38.000 de Euro. 

 

 În cadrul procedurilor penale, partea 

vătămată sau moștenitorul acesteia pot 

introduce o acțiune pentru drepturi 

materiale împotriva acuzatului ca 

urmare a infracțiunii penale, dacă 

cererea intră sub jurisdicția instanțelor 

ordinare și încă nu se află pe rolul altor 

instanțe sau pe rolul instanței locale, 

indiferent de valoarea litigiului. 

(Secțiunea 403 Codul german de 

procedură penală, StPO) 

 

 

După 35 de audieri, examinarea probelor se încheie și organele de urmărire penală, urmărirea 

penală accesorie privată și apărarea fac declarațiile de închidere care includ toate punctele pe care le 

consideră deosebit de relevante. 
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Organele de urmărire penală solicită instanței o sentință de cinci ani și trei luni de închisoare 

pentru S, precum și confiscarea banilor și a vehiculelor pentru cele două capete de acuzare de trafic de 

ființe umane și proxenetism autoritar. De asemenea, acestea solicită instanței o sentință de doi ani de 

închisoare pentru B care poate fi suspendată pentru complicitate la infracțiune. În declarația sa de 

încheiere, avocatul lui A subliniază presiunea imensă asupra lui A și enumeră din detaliile probelor. 

Ea nu cere nicio sentință specială, decât ca B și S să fie pedepsiți și să i se plătească daune-interese 

pentru prejudiciile suferite și despăgubiri. 

 

Apărarea lui S cere achitarea lui și, în mod 

alternativ, o pedeapsă cu închisoarea, care 

poate fi suspendată (de exemplu, de maximum 

doi ani) pentru proxenetism autoritar. Ca o 

altă alternativă, ei cer să fie scutit de arest, pe 

motiv că reședința permanentă a acestuia este 

în Germania, și acesta nu va fugi, afându-se 

deja de un an și opt zile în arest preventiv. 

 

 În cazul în care o persoană este 

condamnată la închisoare pe o 

perioadă de cel mult un an, instanța 

suspendă executarea pedepsei pentru o 

perioadă de probă, dacă există motive 

să se creadă că sentința va servi drept 

avertisment suficient pentru persoana 

condamnată și că persoana în cauză nu 

va comite alte infracțiuni fără 

executarea pedepsei. Instanța ia în 

considerare, în special, caracterul 

persoanei condamnate, istoricul său 

anterior, circumstanțele infracțiunii 

sale, comportamentul său după 

infracțiune, circumstanțele sale și 

efectele așteptate ca urmare a 

suspendării (Secțiunea 56 Codul penal 

german StGB). 

 

 

 

Apărarea lui B cere achitarea acesteia. 

 

S este condamnat la o pedeapsă cu închisoarea 

de cinci ani pentru trafic de ființe umane și 

proxenetism autoritar, fiind obligat să 

plătească suma de 30.000 de Euro daune 

pentru prejudicii și  despăgubiri. Prin urmare, 

el este scutit de arestul preventiv care urma 

încarcerării sale și este eliberat din închisoare 

în ziua audierii. Totuși, el trebuie să raporteze 

poliției de trei ori pe săptămână și să depună 

pașaportul. 

 

 Procesul a durat mai multe luni. 

Înainte de începerea audierii, S deja se 

afla în arest preventiv deja de cinci 

luni și jumătate. Ca regulă, un 

condamnat care a primit o pedeapsă cu 

închisoarea, va ispăși două treimi din 

aceasta (în acest caz: 3 ani și 4 luni). O 

treime din sentință (20 de luni) va fi 

suspendată. Un condamnat rămâne în 

arest preventiv după o sentință dacă 

instanța se așteaptă ca el să fugă. 

Instanța este cea care decide  în ce 

moment din perioada rămasă de 

executat va exista în mod automat  

riscul sustragerii din procedură.  

 

B primește o condamnare la închisoare cu suspendare pentru un an și șase luni, pentru 

complicitate la trafic de ființe umane și proxenetism autoritar. Împreună cu S, ea este obligată să 

plătească daune-interese pentru prejudicii și despăgubiri.  

 

d) Recursul  

S și B fac recurs împotriva hotărârii. Cazul merge la Curtea Federală de Justiție din Germania 

[Bundesgerichtshof]. La treisprezece săptămâni după hotărâre, sunt prezentate motivele scrise pentru 

hotărâre, iar apărarea justifică recursul lor. 
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Între timp, S nu a reușit să raporteze la poliție și a dispărut. Un nou mandat de arestare este 

emis împotriva lui. Cinci luni mai târziu, acesta este arestat în România și extrădat. 

La șapte luni după hotărârea Curții Federale de Justiție, recursul este respins, iar hotărârea 

capătă forță juridică. 

Lui A i se plătește suma de 20.000 de Euro din banii confiscați. Ea cade de acord cu B ca 

aceasta să-i plătească 100 de Euro pe lună. 

 

 
 
 
 
Cazul doi: “Loverboy” 
 

a) Context  

 

B are 17 ani. Relația cu părinții ei este foarte tensionată. Nu frecventează școala cu regularitate 

și are bulimie. Timp de de 4 săptămâni și-a petrecut timpul cu diverși prieteni. Părinții ei pur și simplu 

nu o pot controla. La o petrecere îl întâlnește pe M. M., un tânăr chipeș de 28 de ani. Acesta îi comandă 

o băutură. B se îndrăgostește de el instantaneu. El este diferit de ceilalți bărbați pe care B i-a întâlnit 

în ultima vreme, deoarece el flirtează cu ea, dar fără să fie insistent. Fac schimb de  numere de telefon. 

În următoarele câteva zile, își scriu foarte des. M este foarte interesat de tot ce îi spunea B. El o întreabă 

despre problemele familiale, situația școlară, îngrijorările și temerile sale, foștii ei iubiți și relațiile pe 

care le-a avut. B este în culmea fericirii. Fac schimb de fotografii; la un moment dat, ea îi trimite 

fotografii în care apărea pe jumătate goală. M nu vorbește prea mult despre el - este foarte discret în 

această privință. După câteva zile, cei doi au o discuție telefonică timp de câteva ore și nimic. Treptat, 

M începe să se deschisă și să vorbească despre fosta sa soție care l-a părăsit, dar care acum cere în 

instanță pensia alimentară și nu-i permite să-și vadă fiica lor de trei ani. Acest lucru îl distruge 

emoțional. 

 

Când ajung la întâlnire, au o seară romantică minunată. M o duce într-un mic restaurant cu 

lumânări pe mese, mâncare excelentă și au o conversație minunată. B nu a avut niciodată conversații 

atât de minunate cu persoane de vârsta ei. După cină, se retrag într-o cameră deasupra restaurantului. 

Era o cameră mică într-un hotel mic. M este un bărbat minunat și generos. A doua zi de dimineață, 

când B s-a trezit, el plecase deja. El i-a lăsat un bilețel de dragoste. În zilele următoare își trimit reciproc 

mesaje dar, din păcate, M nu mai are timp pentru altă întâlnire. Opt zile mai târziu, reușesc în sfârșit 

să se întâlnească. Cu toate acestea, M este neliniștit. El spune că are probleme financiare și că s-a certat 

cu fosta soție. El este îngrijorat pentru fiica sa, care nu era îngrijită cum trebuie de fosta soție. B este 

încântată că îi vorbește despre problemele sale. Se oferă să îl ajute; M este emoționat. Încă o dată merg 

la un mic hotel unde fac sex. 

Ulterior, M nu mai dă niciun semn timp de trei zile și lui B nu îi mai răspunde la mesaje. B este 

îngrijorată de faptul că nu o mai vrea și îi scrie mesaje din ce în ce mai disperate. În a patra zi, M îi 

răspunde: "Iubito, am prea multe probleme! Nu mai am nicio treabă cu tine. Ești minunată! Uita-mă". 

B este disperată. Îi scrie foarte multe mesaje în care se oferă să îl ajute. "Te voi ajuta cu orice preț! Ai 

nevoie de bani? De câți bani?" Trei ore mai târziu, M îi răspunde: "Mulțumesc iubito, dar am nevoie 

de 10.000 de Euro. Nu știu cum o să mă descurc. B se gândește la ce ar putea face. Părinții ei nu o vor 

ajuta niciodată în acest sens și ea nu dispune de acești bani. Ea îi scrie lui M că nu știe cum, dar va găsi 

o soluție. M și B se întâlnesc. El arată groaznic. Îi spune că fosta lui soție îl șantajează, spunându-i să-

i dea banii sau nu-i va mai permite să-și vadă fiica. În realitate, ea nu are nevoie de bani. Lucrează ca 

prostituată, ceea ce îi permite să ducă o viață foarte bună. El cunoaște  afacerea, pentru că au lucrat 
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împreună. Acum nu știe de unde să obțină banii. Există o posibilitate, dar nu îndrăznește să-i ceară asta 

lui B, și nici nu vrea să o întrebe. Dar, fiind o persoană atât de bună, simte că poate avea încredere în 

ea, de aceea doar o întreabă  dacă are o prietenă care ar vrea să lucreze ca prostituată cu el. Spune că 

nu este atât de rău cum cred oamenii, plus că el știe cum se face această afacere. B se oferă pe loc să 

lucreze pentru el. M refuză cu vehemență. Spune că acest lucru este exlus pentru că este prea tânără. 

Cu toate acestea, reușește să-l convingă și acceptă. El o poate învăța totul. Spune că va organiza totul, 

va avea grijă de siguranța ei și o asigură că are tot ce are nevoie. B este de acord și este chiar încântată. 

Ar face orice pentru el. În acea zi, merg la un bordel unde Nadja, unde lucrează o veche prietenă a lui 

M. Ea îl întreabă pe B ce vârsta are, iar B îi răspunde că are 21 de ani. M îi spune că trebuie să spună 

întotdeauna că are 21 ani, altfel planul lor va cădea. Nadja îi dă câteva instrucțiuni și o liniștește. Este 

foarte înțelegătoare. Totul merge bine. Până la sfârșitul zilei, B a servit patru clienți și tot ce a câștigat 

i-a dat lui M. M o duce într-un apartament pe care un prieten de-al lui tocmai l-a eliberat. El îi spune 

că poate să locuiască acolo pe moment, și că o va lua a doua zi. A doua zi, M îi spune că a decis că ar 

fi mai bine să servească clienți mai exclusiviști, deoarece este foarte tânără și frumoasă. În următoarele 

câteva luni, B lucrează în diferite apartamente, bordeluri și case ale clienților privați, câștigând 

aproximativ 400 € pe zi. Niciun client nu o întreabă ce vârstă are. După două zile, M nu mai are timp 

să o conducă. Noua persoană responsabilă de acest lucru este U, care se ocupă, de asemenea, de toate 

ce înseamnă organizare. M o obligă pe B să-i dea lui U cel puțin 15% din câștigurile sale și restul îi 

revine lui. M îi trimite cel puțin 10 mesaje pe zi în care îi spune cât de îngrozitor este pentru el să nu o 

vadă și cât de mult regretă că trebuie să lucreze pentru el. În următoarele câteva săptămâni se întâlnesc 

de câteva ori. El arată întotdeauna deprimat, dar spune că se simte mai bine când este cu ea, că este 

incredibil de recunoscător și îi arată fotografii cu fiica lui.  

 

Sănătatea lui B se degradează. Pierde foarte mult în greutate, bea mult și nu doarme bine. M 

are grijă de ea și îi aduce medicamente. Într-o zi, el îi aduce cocaină pentru a o ajuta să depășească 

situația dificilă în care se afla. După nouă săptămâni, B se întâlnește pe stradă cu X, o veche prietenă. 

X este extrem de alarmată și o invită la un ceai. B îi povestește despre problemele ei și despre ce face. 

Aceasta rămâne fără cuvinte. După două ore, M o telefonează. Pentru că nu răspunde la telefon, îi scrie 

din trei în trei minute. De asemenea, U încearcă cu disperare să o contacteze. M se înfurie și amenință 

că se desparte de ea dacă nu apare. Cu toate acestea, B nu nu mai poate reveni la el. Când M o amenință 

că-i va face publice fotografiile cu ea goală și că va anunța părinții și școala, X sună la  poliție.  

b) Investigații preliminare 

B face o declarație la poliția penală, dar refuză 

să se întoarcă acasă. Ea este referită la un 

centru pentru fete printr-un centru de 

consiliere specializat. Părinții lui B sunt 

informați și doresc să o ia acasă. B refuză să 

vorbească cu ei. Ea este luată în îngrijire și îi 

este încredințat un tutore oficial. 

 

 Unui minor îi este încredințat un tutore 

dacă nu se află în custodia părinților 

sau dacă părinții nu au dreptul să 

reprezinte minorul fie în chestiuni care 

afectează persoana, fie în chestiuni 

care afectează proprietatea. (Secțiunea 

1773 Codul civil german, BGB) 

 

 

B petrece următoarele câteva săptămâni în pat, dormind sau plângând. Din când în când, 

primește vizite de la poliție și depune mărturie corform celor agreate cu tutorele său oficial. Aceasta 

este interogată timp de 15 ore.  

Poliția vrea să analizeze telefonul mobil al lui B, dar B spune că l-a pierdut. Nu poate trăi fără 

el. Două zile mai târziu, în baza cererii înaintate de procuror, poliției îi este acordat un mandat de 
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percheziție de către un judecător pentru a examina bunurile aflate în posesia lui B din locația acesteia, 

pentru a-i găsi telefonul mobil. B l-a ascuns f bine, așa că poliția nu-l găsește. 

Este foarte îngrijorată de faptul că nu a mai luat legătura cu M. În cele din urmă, reușește să o 

contacteze pe Nadja, care îi spune că M a fost arestat. Ea plânge la telefon, îi spune cât de groaznic se 

simte M pentru faptul că nu-și va mai putea vedea fiica niciodată. B se simte distrusă.  

B încearcă apoi să se sinucidă, dar este găsită 

la timp. Terapeutul îi spune că este 

dependentă de M la fel cum o persoană este 

dependentă de un drog. B încearcă să-și 

retragă declarația dată poliției. Cu toate 

acestea, infracțiunea gravă de trafic de ființe 

umane este urmărită din oficiu, adică nu este 

de datoria persoanei care depune plângerea să 

decidă dacă infracțiunea va fi urmărită penal 

sau nu. Procuratura este hotărâtă să continue 

procedura. 

 

B se întoarce la poliție și subliniază că a făcut 

totul din proprie voință și că nu dorește ca M 

să fie urmărit penal. I se spune că, în baza 

Secțiunii 232 din Codul penal german 

[Strafgesetzbuch], este irelevant dacă este de 

acord să colaboreze sau nu. Tot ce contează 

este că avea sub 18 ani, că M a determinat-o 

să se prostitueze și că a exploatat-o. 

 

B cere permisiunea de a-l vizita pe M în arest. 

Procuratura respinge cererea ei. 

 

 

 

 

 

 

 Conform Principiului urmăririi penale 

obligatorii, procuratura are autoritatea 

de a prefera acuzațiile publice. Cu 

excepția cazului în care legea prevede 

altfel, procuratura este obligată să ia 

măsuri în legătură cu toate 

infracțiunile penale, cu condiția să 

existe suficiente indicii întemeiate. 

Aceasta înseamnă că, odată ce 

procuratura cunoaște despre existența 

unei infracțiuni, este obligată să 

desfășoare o investigație, indiferent 

dacă persoana vătămată dorește să 

colaboreze sau nu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Un deținut aflat în detenție are dreptul 

să primească vizite. Acestea vizite se 

permit fie de către un judecător, fie 

dacă deținutul și procurorul sunt de 

acord în acest sens. Un judecător sau 

un procuror nu vor acorda victimei 

dreptul de a se întâlni cu persoana 

acuzată aflată în detenție. 

 

 

 

Ea continuă să lucreze și să-i trimită bani lui M în contul său special, în timp ce el se află în 

detenție. Îi plătește inclusiv avocatul. 

Avocatul lui M spune că M nu a săvârșit o infracțiune dacă nu știa că ea avea sub 21 de ani și 

dacă banii de la el erau erau sub formă de donație. 

B merge la poliție unde declară că M nu știa 

că nu împlinise 21 de ani. De asemenea, a 

declarat că el nu dorea bani de la ea și că ea l-

 Acesta este un bun exemplu care arată 

ce ar trebui să facă poliția. Dacă 

polițistul nu i-ar fi dat acest sfat și dacă 

B nu și-ar fi căutat un avocat, cazul s-
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a obligat să-i primească. Ofițerul de poliție 

înregistrează declarația și o sfătuiește foarte 

serios să își ia un avocat, deoarece ar putea să 

comită o infracțiune foarte gravă.  

 

ar fi încheiat aici. Chiar dacă un martor 

are datoria de a depune mărturie, un 

judecător nu va folosi întreaga forță 

juridică pe care o are împotriva unei 

tinere de 17 ani. De asemenea, dacă 

forțezi pe cineva să depună mărturie 

împotriva voinței sale, această 

mărturie va fi lipsită de credibilitate. 

 

 

B are încredere în asistentul ei social, care o trimite la un avocat. B îi spune avocatului că 

dorește să-l scoată pe M din arest. Avocatul începe prin a-i solicita accesul la dosar și o convinge pe B 

să aștepte până când obține acest lucru. 

După consultarea dosarului, avocatul îi spune lui B că M a negat orice legătură a sa cu 

prostituția. El a declarat că ea a insistat  și că el nu a fost niciodată interesat de ea. B mai află că M 

locuia cu Nadja și că Nadja a încetat să mai lucreze când B și-a început lucrul. De asemenea, ea află 

că M nu are copii. 

Prin accesul la dosar, ea află că nu era singura femeie care lucra pentru M. Au mai existat și 

alte patru tinere pe care el le-a subjugat în aceeași manieră și în aceeași perioadă. Lui B i se spune că 

bărbații asemeni lui M sunt numiți "loverboys". 

B încearcă din nou să se sinucidă. Din nou, este salvată. În următoarele săptămâni, devine puțin 

mai stabilă și, cu ajutorul îngrijitorului și al terapeutului ei, începe să înțeleagă ce s-a întâmplat cu ea. 

Treptat se îndepărtează de M. 

Trei luni mai târziu, M este acuzat de infracțiunea gravă de trafic de ființe umane. 

c) Procesul 

 

După cinci luni, procesul începe în fața 

tribunalului regional [Landgericht]. Instanța 

este compusă din trei judecători și doi juriști.  

 

 De regulă, compoziția curții numără 4 

judecători (doi judecători permanenți 

și doi judecători ad litem). Deși secția 

penală este compusă din trei 

judecători, și anume un șef și doi 

judecători ad litem (în marile secții 

penale) se decide ca această secție să 

fie alcătuită din trei judecători 

(judecătorul șef și doi judecători ad 

litem) dacă, 

 are competență ca secție penală cu 

judecători ad litem 

(Schwurgericht), 

 se așteaptă ordinul de arestare 

preventivă, exprimarea rezervei 

sau ordinul de plasare într-un 

spital de psihiatrie, 

 participarea unui al treilea 

judecător pare necesară datorită 

amplorii sau complexității cazului. 
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În toate celelalte cazuri, marea secție 

penală va decide dacă va fi alcătuită 

din doi judecători, inclusiv judecătorul 

șef și doi judecători ad litem. 

Participarea unui al treilea judecător 

este, de regulă, necesară în cazul în 

care se așteaptă ca audierea principală 

să dureze mai mult de zece zile. 

 

 

Terapeutul lui B consideră că nu este înțelept 

ca B să depună mărturie în fața instanței în 

acest moment. Cu toate acestea, ea este 

obligată să facă o declarație, deoarece nu 

există motive pentru a nu depune mărturie. 

 

Totuși, B are acum 18 ani, iar instanța este 

îngrijorată de excluderea inculpatului. 

Certificatul psihologic emis de terapeutul ei 

nu este recunoscut de instanță. Instanța 

dispune evaluarea psihiatrică a lui B de către 

un psihiatru de instanță care să evalueze 

capacitatea lui B de a depune mărturie, 

precum și condițiile în care poate face acest 

lucru. B se întâlnește cu un psihiatru de 

instanță. B vrea să demonstreze cât de bine se 

simte și nu vrea să-și recunoască nicio 

slăbiciune. Prin urmare, psihiatrul certifică 

faptul că B poate depune mărturie în prezența 

inculpatului. 

 

În a treia zi a procesului, B are nevoie de 

ajutor în sala de judecată. Picioarele îi 

tremură. Nu îndrăznește să se uite în direcția 

inculpatului. Avocatul ei stă lângă ea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avocatul lui B cere ca inculpatul să fie 

exclus din mărturie conform Secțiunii 

247 din Codul penal german. 

 

 

 Mai departe se arată ce s-ar întâmpla 

dacă o instanță nu are suficientă 

încredere în avocatul victimei. 

Psihiatrul care probabil nu cunoștea 

situația complexă a clientei, a emis un  

certificat incomplet din punct de 

vedere al informațiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Locul în care are loc interogatoriul 

este foarte important. În sala de 

judecată martorul se află față în față, 

de obicei cu masa judecătorului, apoi 

într-o parte sau alta  sunt fie 

procurorul, fie inculpatul și echipa sa 

juridică, iar în spatele său este 

publicul, dacă este prezent (în stilul 

german) sau procuratura și inculpatul 

(în stilul american). Confruntarea față 

în față cu victima nu va duce la 

rezultatul dorit, și anume ca aceasta să 

vorbească liber despre ce s-a 

întâmplat. Acordarea unei libertăți 

vizuale unei victime în timpul 

depunerii mărturiei acesteia o poate 

ajuta foarte mult să se exprime cu 

claritate. 

 

 Judecătorul șef conduce audierea, 

ascultă inculpatul și ia în considerare 
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Înainte ca judecătorul șef să notifice martorul 

asupra drepturilor sale, avocatul inculpatului 

cere să vorbească. El explică faptul că clientul 

său ar dori să vorbească înainte ca martorul să 

ia cuvântul. Acest drept este acordat în pofida 

obiecției avocatului lui B. M începe să 

vorbească cu o voce afectată și spune că B 

trebuie să depună mărturie și că nu trebuie să 

se teamă de el, deoarece nu îi va face niciodată 

nimic. Chiar dacă nimeni nu-l crede, o iubește 

mai mult decât pe oricine altcineva. Cu 

celelalte era ceva diferit, dar ea era singura pe 

care o iubea cu adevărat. 

dovezile. (Secțiunea 238 Codul 

german de procedură penală, StPO). 

Acest lucru îi dă dreptul să determine 

ordinea în care participanții la proces 

pot vorbi. În momentul în care își dă 

seama că cineva abuzează de un drept, 

de exemplu pentru a contesta un 

martor, el poate să-l oprească (în acest 

caz, inculpatul). Oprirea unui 

participant trebuie să fie foarte atent 

cântărită, dar în acest caz se pare că 

este evident că singurul scop al 

declarației inculpatului a fost de a 

influența martorul. 

 

B se simte rău. Nu poate vorbi, începe să tremure toată și se prăbușește. Este dusă la spital. 

Psihiatrul expert care a fost deja audiat, explică instanței că acum este necesar ca martorul să 

depună mărturie în absența inculpatului. (Secțiunea 247 Codul german de procedură penală, StPO). 

Două săptămâni mai târziu, B depune mărturie în sala de judecată. M se află într-o cameră 

învecinată și urmărește mărturia printr-o conexiune video. Între timp au fost audiate și celelalte trei 

victime. Una dintre ele, Y, este prezentă pe tot parcursul procesului. Ea are 19 ani. Chiar înainte ca B 

să depună mărturie, Y se apropie de B pe coridor și o întreabă dacă s-ar putea întâlni. Avocatul lui B 

intervine, spunând că nu crede că aceasta este o idee bună acum. Y înțelege acest lucru, dar strigă la 

B: "Întotdeauna am crezut că am fost singura pe care ai iubit-o. Cât de nedrept poți fi!" 

B mărturisește despre fiecare detaliu pe care 

și-l poate aminti. În acest moment, ea nu știe 

că M a folosit exact aceleași mijloace pentru a 

le convinge pe celelalte femei să lucreze 

pentru el. Avocatul ei avea acces la întregul 

dosar, dar acesta a fost de acord cu B să-i 

dezvăluie doar anumite părți pentru a nu 

periclita credibilitatea lui B în timpul 

declarației sale. B este interogată timp de șase 

ore de către judecătorul șef. În ziua următoare, 

ea este chestionată de către procuror, apoi de 

propriul său avocat. După trei ore, avocatul 

inculpatului îi adresează propriile întrebări. 

Prima întrebare o pune pe gânduri pe B: este 

întrebată de ce nu a menționat faptul că a 

început să se prostitueze la vârsta de 15 ani. 

Acest lucru nu este adevărat, dar avocatul 

întreabă totuși. În orele următoare, multe alte 

întrebări sunt contestate de avocatul ei, însă 

multe sunt aprobate de instanță. De exemplu, 

ea este întrebată dacă se distra atunci când îi 

servea pe clienți și de ce nu a spus că are sub 

21 de ani. 

Când în cele din urmă este eliberată la sfârșitul 

zilei, lui B i se face din nou rău. Personalul 

 Nu se recomandă să oferiți unui martor 

acces la un dosar. Totuși, acest lucru 

nu este ilicit. Unde există contradicții, 

credibilitatea unui martor este pusă la 

îndoială. O dovadă este considerată 

autentică dacă nu este afectată. Un 

martor pare să fie autentic, dacă nu 

încearcă să redea ceea ce a citit, ci 

despre ceea ce a trăit. 

 De asemenea, nu se recomandă ca 

martorul să fie informat în legătură  cu 

ceea ce a declarat inculpatul în fața 

instanței. În cazul în care inculpatul 

însuși acuză martorul că a făcut ceva 

greșit, martorul va încerca mai 

degrabă să se justifice decât să spună 

instanței ceea ce își amintește. 

 Așa cum se menționează mai sus, 

asistența psiho-socială pentru acest 

proces penal ar fi putut ajuta în acest 

caz. Stresul pe care l-a suportat B a 

fost mult prea mare pentru ea. 
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specializat al centrului de asistență o duce la 

spital. 

 

Procesul continuă timp de 23 de zile. M este condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de la cinci 

ani și șase luni pentru patru cazuri de trafic de ființe umane în formă agravată, conform Articolul 232 

din Codul penal german și "proxenetism autoritar" [dirigistische Zuhälterei] conform Articolului 18a 

din Codul penal german. 

d) Recursul 

M contestă verdictul. Recursul este respins de către Curtea Federală de Justiție 

[Bundesgerichtshof] patru luni mai târziu. 

Prin urmare, verdictul este res judicata și M este mutat într-un centru de detenție. 

Prejudicii pentru vătămări și compensații 

În cursul procesului, B nu a vrut să ceară despăgubiri și compensații pentru prejudiciile aduse 

și să inițieze ceea ce se numește procedură civilă și penală consolidată [Adhäsionsverfahren]. La acel 

moment, sentimentele ei față de M erau foarte confuze.  

Doi ani mai târziu, ea se întoarce la avocatul ei pentru a afla mai multe despre posibilitatea de 

a cere despăgubiri. Pentru că trăiește din ajutoare, aceasta completează un formular prin care solicită 

asistență juridică. Avocatul solicită 12.000 de Euro pentru câștiguri pierdute și 10.000 de Euro ca 

despăgubiri pentru prejudicii. Lui B i se acordă suma maximă de asistență juridică și M într-un final 

acceptă plata. Datorită acestei hotărâri bazate pe recunoașterea faptelor de către inculpat, B are 30 de 

ani pentru a executa hotărârea. 
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CAPITOLUL 19 

 
 

STRATEGII PENTRU COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE ȘI 

PROTEJAREA DREPTURILOR VICTIMELOR ÎN SUEDIA 

 

   Traficul de persoane este acceptat la nivel internațional ca fiind o încălcare a drepturilor omului. Se 

estimează că până la 4 milioane de persoane sunt exploatate prin trafic în fiecare an (UNHCR 2006).15 

Rapoartele sugerează că până la 87% din cazurile de trafic au ca scop exploatarea sexuală (UNODC, 

2009).16 Fiind o încălcare gravă a drepturilor omului, scopul este elaborarea de strategii la nivel 

internațional, regional și local pentru a reduce semnificativ amploarea traficului (Comisia Europeană, 

2009). În urma semnării Protocolului Națiunilor Unite privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea 

traficului de persoane, în special a femeilor și a copiilor, care a intrat în vigoare în anul 2007, Suedia 

a încorporat principiile acestuia în legislația internă. De-a lungul anilor, statul și-a adaptat și 

perfecționat legislația în consecință și și-a dedicat eforturile pentru combaterea traficului de ființe 

umane.17 

Eforturile anti-trafic din Suedia includ: 

1.  Urmărirea penală a traficanților 

2.  Implementarea măsurilor preventive pentru victimele traficului de ființe umane - inclusiv 

modalități accesibile și ușoare de raportare către autoritățile competente atunci când 

suspectează un caz de trafic, precum și educarea și încurajarea sensibilizării opiniei publice în 

legătură cu această problemă. 

3. Aplicarea măsurilor de protecție – cu implicarea tuturor măsurilor necesare pentru a se asigura 

că victimele se simt în siguranță și protejate odată ce au ieșit din mediul de traficare.  

Coordonarea eforturilor anti-trafic ale Suediei 

                                                           
15 UNHCR 2006. 

16 Acest procent constituie o estimare, deoarece traficul sexual este, în mod evident, mai vizibil decât traficul în scopul 

exploatării prin muncă. 

17 Isabelle Johansson. Swedish Anti-Trafficking Policy: Official Framework and Local Practices. Malmö University. 

Faculty of Culture and Society. 2014. Internet: https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/17671/MA%20Thesis%20-

%20Isabelle%20Johansson%20-%20final.pdf?sequence=2  

https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/17671/MA%20Thesis%20-%20Isabelle%20Johansson%20-%20final.pdf?sequence=2
https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/17671/MA%20Thesis%20-%20Isabelle%20Johansson%20-%20final.pdf?sequence=2
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Eforturile anti-trafic din Suedia sunt supravegheate și coordonate de: 

• Coordonatorul național - Consiliul Regional din Stockholm 

• Ministerul Justiției / Ministerul Afacerilor Sociale / Ministerul Muncii / Ministerul Afacerilor 

Externe 

• Ambasadorul suedez împotriva TFU 

• Raportorul național: Autoritatea polițienească 

• Grupul Național de Acțiune împotriva Prostituției și Traficului de Ființe Umane (NTM) 

• Unități specializate din cadrul Forțelor de Poliție 

• ONG-uri și Platforma Societății Civile Suedeze  

 

 

 

CAPITOLUL 20 

 
 

MECANISMULUI NAȚIONAL DE REFERIRE DIN SUEDIA 

Consiliul de Administrație al Consiliului Regional de la Stockholm a elaborat un manual 

privind mecanismele naționale de referire. Manualul este, în esență, un pas în crearea unei abordări 

unice și unitare între toate autoritățile relevante care se ocupă în mod special cu traficului de ființe 

umane și victimele pe care le creează. În coordonarea tuturor eforturilor, manualul servește și pentru 

asigurarea protecției drepturilor victimei. Domeniile de interes sunt următoarele: 

1. Identificarea - informarea autorităților relevante (poliție, servicii sociale) atunci când se 

suspectează sau se intră în contact cu o victimă a traficului de ființe umane. Conform Legii Poliției din 

1984: 387, poliția este obligată să informeze serviciile sociale pentru victime și să coordoneze 

eforturile de asigurare a adăpostului și a siguranței. 

2. Sprijin și protecție inițială - serviciile sociale sunt obligate să informeze victimele cu privire la 

drepturile pe care le au, precum și cu privire la toate modalitățile de sprijin disponibile sub formă de 

locuințe, ajutor financiar, îmbrăcăminte, căi legale, permise de ședere, etc.. 

3. Sprijinul pe termen lung și incluziunea socială - cooperarea între toate autoritățile relevante, cum 

ar fi serviciile sociale și facilitățile pentru locuințe, în scopul asistării victimei pe termen lung. Dacă 

victima dorește să revină acasă, trebuie să se contacteze guvernul țării de provenineță al acesteia. 

Serviciile sociale vor elabora un "plan individual de tratament" care va răspunde nevoilor victimei, 

luând în considerare toate informațiile primite de la autoritățile care intră în contact cu victima. Acest 

plan are o valabilitate de 6 luni, cu posibilitatea extinderii pe întreaga durată a procedurilor judiciare. 

Mai mult de cât atât, împreună cu alte organizații, cum ar fi Platform Swedish Civil Society against 

Human Trafficking, serviciile sociale ajută victimele să se adapteze la viața din Suedia. 

4. Returnarea (OIM) - Programul de returnare în cazurile de trafic de ființe umane care au ca scop 

prostutiția (AMP) este coordonat de Consiliul Administrativ Regional din Stockholm. Victima trebuie 

să solicite programul de returnare, iar toate cererile în acest sens sunt trimise către OIM Helsinki, care 

își va asuma responsabilitatea asupra cazului. Odată cu acceptarea solicitării, programul de returnare 

asigură asistență în organizarea transportului și sprijin pentru reîntoarcerea în țara de origine, precum 

și asistență în reintegrare (servicii de asistență, locuințe, etc.) în țara de origine. Autoritățile și/sau 

organizațiile relevante sunt contactate pentru a se asigura bunăstarea victimei după returnarea acesteia. 
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5. Proceduri penale - Drepturile victimelor în faza de urmărire penală și în instanță. 

 

 

Infracțiunile raportate privind traficul și cumpărarea de servicii sexuale în Suedia 201518 

Infracțiuni raportate în 2015 la nivel național  Nr. 

0418 - Traficul de persoane pentru exploatarea sexuală a 

copiilor sub 18 ani 

11 

  

0419 - Traficul de persoane pentru exploatarea sexuală a 

persoanelor peste 18 ani  

47 

0470 - Traficul de persoane pentru exploatarea  prin muncă 

forțată a copiilor sub 18 ani 

4 

0471 - Traficul de persoane pentru exploatarea prin muncă a 

persoanelor peste 18 ani 

17 

0472 - Traficul de persoane pentru exploatarea  prin cerșetorie 

a copiilor sub 18 ani 

5 

0473 - Traficul de persoane pentru exploatarea prin cerșetorie 

a persoanelor peste 18 ani 

50 

0474 - Traficul de persoane pentru prelevarea de organe  de la 

copiii sub 18 ani 

0 

0475 - Traficul de persoane pentru prelevarea de organe  de la 

persoane peste 18 ani 

0 

0476 - Traficul de persoane pentru folosirea în conflicte 

armate a copiilor sub 18 ani  

1 

0477 - Traficul de persoane pentru folosirea în conflicte 

armate a persoanelor peste 18 ani 

0 

0478 - Traficul de persoane pentru exploatarea  în alte scopuri 

a copiilor sub 18 ani 

20 

0479 - Traficul de persoane pentru exploatarea  în alte scopuri 

a persoanelor peste 18 ani  

24 

0609 – Proxenetism (aproximativ) 82 

0610 – Cumpărarea de servicii sexuale de la copiii sub 18 ani 134 

                                                           
18 Traficul de persoane în scopuri sexuale și în alte scopuri, Raportul Poliției din anul 2016. Site de internet: 

https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/M%C3%A4nniskohandel/Manniskohandel_Lagesrapport_17webb.

pdf. (Swedish) 

https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/M%C3%A4nniskohandel/Manniskohandel_Lagesrapport_17webb.pdf
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/M%C3%A4nniskohandel/Manniskohandel_Lagesrapport_17webb.pdf
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404 - Cumpărarea de servicii sexuale (începând cu iunie 2006, 

de la copiii cu vârsta de peste 15 ani și de la data intrării în 

vigoare (mai 2007), de la persoane cu vârsta de peste 18 ani)  

523 

 

Infracțiuni sancționate penal în Suedia în anul 2015 19 

 

Tipul Verdict de vinovăție dat de tribunalul 

regional 

Renunțarea la 

urmărirea 

penală 

Pedeapsa 

 

Total 

 

Trafic de ființe uamne (toate formele)       2 – – 2 

Proxenetism 11 – – 11 

Proxenetism în formă agravată 4 – – 4 

Cumpărarea de servicii sexuale 112 1 217 330 

Cumpărarea de servicii sexuale de la copii 39 – 1 40 

 

Câteva cazuri de trafic în Suedia 

 

- Număr foarte mic de condamnări 

- Legislația se aflată în proces de evaluare 

- în anul 2015 au fost raportate poliției 179 de infracțiuni  

- doar două persoane condamnate pentru trafic de persoane în scopul exploatării sexuale: un bărbat și 

o femeie din România în 2015 

- în perioada 2009-2012 au existat 19 puneri sub acuzare pentru infracțiuni de trafic și 7 hotărâri finale 

- în perioada 2008-2013 au existat 175 de plângeri privind traficul în scopuri sexuale și 230 în alte 

scopuri înregistrate de poliția suedeză, însă în 2013 numai două persoane au fost condamnate pentru 

infracțiunea de trafic. 

- țările de origine în majoritatea cazurilor sunt: Lituania, Nigeria, România, Rusia, Serbia și Tailanda. 

 

Provocări privind urmărirea penală în cazurile de trafic, în general, în Suedia 

 

- absența victimelor sau a martorilor de încredere; 

- dificultatea de a constata și de a demonstra, cu un grad de certitudine rezonabil, intențiile și 

conștientizarea 

                                                           
19 Traficul de persoane în scopuri sexuale și în alte scopuri, Raportul Poliției din anul 2016. Site de internet: 

https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/M%C3%A4nniskohandel/Manniskohandel_Lagesrapport_17webb.

pdf. (Swedish) 

https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/M%C3%A4nniskohandel/Manniskohandel_Lagesrapport_17webb.pdf
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/M%C3%A4nniskohandel/Manniskohandel_Lagesrapport_17webb.pdf
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- dificultățile victimelor de a descrie situația în care se află într-un mod coerent 

- instanțele suedeze solicită - indiferent de legislația suedeză și de convențiile care stau la bază - ca 

procurorul să demonstreze suprimarea liberului arbitru al victimei 

 

CAPITOLUL 21 

 
 

LEGISLAȚIA SUEDEZĂ PRIVIND TRAFICUL DE FIINȚE UMANE 

 

Infracțiuni împotriva libertății și păcii - Capitolul 4. 1 a § Cod penal (2010: 371) 

În alte cazuri decât cele menționate la § 1, orice persoană care prin constrângere ilegală, 

înșelăciune, exploatarea locului vulnerabil al unei persoane sau prin alte astfel de mijloace 

necorespunzătoare: recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul 

exploatării sexuale, prelevarea de organe, serviciul militar, muncă forțată sau alte activități care 

cauzează suferință victimei, se condamnă cu închisoare pentru trafic de persoane pe o perioadă de la 

2 la 10 ani. Orice persoană care comite una din faptele menționate mai sus împotriva unei persoane 

sub 18 ani va fi condamnată pentru trafic de ființe umane, chiar dacă nu au fost folosite mijloacele 

necorespunzătoare specificate în acest capitol. Dacă infracțiunea menționată în primul sau al doilea 

alineat este considerată gravă, făptuitorul poate fi condamnat cu închisoare de până la patru ani.  

 

Proxenetismul - Capitolul 6. § 12 Cod penal (2004: 406) 

O persoană care promovează sau exploatează din punct de vedere financiar implicarea unei alte 

persoane în relații sexuale ocazionale în schimbul unei sume de bani, aceasta va fi condamnată la 

închisoare pe o perioadă de maximum patru ani. Dacă o persoană care deține dreptul de utilizare al  

unui spațiu a transferat acest drept unei alte persoane și ulterior află că spațiul în cauză este folosit 

pentru întreținerea de relații sexuale ocazionale în schimbul unor sume de bani, dar omite să facă ceea 

ce în mod firesc trebuie să facă, și anume să rezilieze contractul de închieriere, în cazul în care 

activitatea continuă sau este reluată în acest spațiu, se consideră că a promovat activitatea și răspunde 

penal conform prevederilor primului alineat. În cazul în care o infracțiune prevăzută în primul sau al 

doilea alineat este considerată gravă, se impune pedeapsa cu închisoarea de la doi la opt ani pentru 

proxenetism "în formă agravată". Pentru a determina dacă infracțiunea este "în formă agravată", trebuie 

luată în considerare amploarea activității ilegate, dacă aceasta a adus câștiguri financiare semnificative 

sau dacă a implicat exploatarea fără milă a unei alte persoane. 

Este important de remarcat că, deși prostituția este legalizată în Suedia, acest act incriminează 

proprietarii de apartamente și alte bunuri care, cu bună știință, permit utilizarea bunurilor lor în scopul 

prostituției.  

Înțelegerea cumpărării de servicii sexuale din Suedia ca strategie anti-trafic  - Capitolul 

6 § 11 Cod penal (2011: 517)  

Conform Legii privind cumpărarea de servicii sexuale din Suedia, o persoană care, altfel decât 

s-a prevăzut anterior în acest capitol, cumpără servicii sexuale ocazionale contra cost, va fi 

sancționată pentru "cumpărarea de servicii sexuale" cu amendă sau cu închisoare de maximum un an. 

Dispozițiile primului paragraf se aplică și în cazul în care plata a fost promisă sau dată de o altă 

persoană. 

Din 1999, Suedia a considerat ilegală cumpărarea de servicii sexuale. Logica care stă la baza 

acestei decizii și modul în care aceasta se referă la traficul de persoane în scopuri sexuale este 

demonstrată în două studii de cercetare care au efectuat o analiză a seriilor de date transnaționale ca 
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date empirice dintr-o varietate de surse.20 Scopul ambelor studii a fost, în esență, de a determina dacă 

există o relație între legislația privind prostituția și prevalența traficului de ființe umane în scopuri 

sexuale. Dovezile sugerează că, atunci când traficanții își aleg statele în care să-și desfășoare activitatea 

ilegală, aceștia se comportă în același mod ca oamenii de afaceri legitimi având ca scop sporirea 

profitului. Costul și profitul determină viabilitatea "afacerii" lor într-o anumită zonă.21 Cu alte cuvinte, 

dacă există o piață, traficul va prospera cu certitudine. Existența unei astfel de piețe (pentru exploatare 

sexuală) într-o anumită țară este considerată ca fiind în directă legătură cu legislația care permite 

cumpărarea/vânzarea de servicii sexuale. Guvernul suedez a raportat o scădere a traficului de persoane 

de la intrarea în vigoare a noii "legi privind serviciile sexuale".22 Traficul de ființe umane și amploarea 

prostituției în stradă au scăzut în mod semnificativ. În plus, un studiu a arătat că, în mod eficient, 

cumpărătorii au fost descurajați să cumpere servicii sexuale ca urmare a legislației în vigoare.23 

Incriminarea cumpărătorilor arată faptul că traficanții au mult prea multe obstacole de depășit, iar 

costul este prea mare pentru ei (de exemplu, să investească în mod eficient într-o afacere și să păstreze 

discreția privind clienții lor care se tem să fie prinși, fiind nevoiți astfel  să opereze din mai multe 

locații). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Pentru mai multe informații, a se vedea, Niklas Jakobsson and Andrea Kotsadam. The Law and Economics of 

International Sex Slavery: Prostitution Laws and Trafficking for Sexual Exploitation. (June 2010) Revised May 2013. 

Site de internet: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22825/4/gupea_2077_22825_4.pdf and  Seo-Young Cho, Axel 

Dreher and Eric Neumayer. Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking? World Development Vol. 41 pp. 

67-82, 2013 Site de internet: 

http://www.lse.ac.uk/geographyAndEnvironment/whosWho/staff%20profiles/neumayer/pdf/Article-for-World-

Development-_prostitution_-anonymous-REVISED.pdf.  

21 UNODC. (2009). Global Report on trafficking in persons. Retrieved from UNODC: 

https://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf  

22 Friesendorf, C. (2007). Pathologies of Security Governance: Efforts Against Human Trafficking in Europe. Security 

Dialogue, 38(3), 379-402. 

23 Kousmanen, J. (2010). Attitudes and Perceptions about Legislation Prohibiting the Purchase of Sexual Services in 

Sweden. European Journal of Social Work, 1-17. 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22825/4/gupea_2077_22825_4.pdf
http://www.lse.ac.uk/geographyAndEnvironment/whosWho/staff%20profiles/neumayer/pdf/Article-for-World-Development-_prostitution_-anonymous-REVISED.pdf
http://www.lse.ac.uk/geographyAndEnvironment/whosWho/staff%20profiles/neumayer/pdf/Article-for-World-Development-_prostitution_-anonymous-REVISED.pdf
https://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf


Page 141 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 22 

 
 

DREPTURILE VICTIMELOR ÎN FAZELE DE URMĂRIRE PENALĂ ȘI DE 

JUDECATĂ DIN SUEDIA 

 

 
 

22.1. Cadrul legal 

În principiu, drepturile generale ale victimelor traficului de ființe umane nu diferă de cele ale 

victimelor altor infracțiuni și cuprind următoarele drepturi: 

Reprezentare juridică/prin avocat 

Victimele infracțiunilor descrise în Capitolele 4 și 6 (care includ victimele traficate în scopuri 

sexuale și non-sexuale) din Codul Penal (Brottsbalk 1967: 700) au dreptul la un avocat numit după 

începerea unei anchete preliminare. Statul plătește avocatul numit (în cadrul unei proceduri judiciare), 

care are sarcina de a susține și de a consilia victima în probleme juridice. 

Pregătirea preliminară 

O victimă a infracțiunii are dreptul de a fi informată cu privire la modul în care se va desfășura 

procesul. În încercarea de a face victimele să se simtă în largul lor și în siguranță, victima mai are 

dreptul de a vizita sala de judecată înaintea procesului împreună cu un reprezentant al autorității 

(procuror/asistent social/poliție).24 

Interpretul  

O victimă a infracțiunii are dreptul să beneficieze de serviciile unui interpret în relația cu 

autoritățile relevante implicate în întreaga procedură judiciară, așa cum prevede Secțiunea 8 din Legea 

procedurii administrative. În cadrul procedurii judiciare, Codul suedez de procedură judiciară 

Capitolul 5, Secțiunea 6 garantează că: dacă o parte, un martor sau orice altă persoană care va fi 

audiată de instanță nu înțelege și nu vorbește limba suedeză, se va pune la dispoziție sa un interpret 

care să o asiste în instanță. În cazul în care un interpret autorizat pentru limba în cauză lucrează în 

cadrul instanței, acesta va fi desemnat. În caz contrar, instanța va desemna o altă persoană potrivită 

pentru a asista în calitate de interpret în cauză.  

Protejarea informațiilor 

Ca mijloc de protecție a victimei, aceasta trebuie să fie informată cu privire la dreptul său de a 

rămâne anonimă în fața publicului și de a fi "audiată" în instanță în absența presupusului făptuitor. Cu 

                                                           
24 Mecanismul Național de Referire: Protejarea și sprijinirea victimelor traficului de ființe umane în Suedia. Raport 2016:29 

Lännstyrelsen Stockholm. Site de internet: http://www.nmtsverige.se/sites/default/files/National-referral-machanism-

trafficking.pdf 

http://www.nmtsverige.se/sites/default/files/National-referral-machanism-trafficking.pdf
http://www.nmtsverige.se/sites/default/files/National-referral-machanism-trafficking.pdf
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toate acestea, făptuitorul poate, totuși, să audă mărturia victimei. În cazul în care victima nu dorește să 

fie prezentă în sala de judecată, mărturia acesteia poate fi înregistrată pe un dispozitiv media. Mai mult 

decât atât, victima are dreptul de a nu divulga informații cu privire la propria activitate infracțională.25 

 

Sprijinul martorului 

Conform prevederilor din Capitolul 20 Secțiunea 15 din Codul de procedură judiciară, 

victimele unei infracțiuni, inclusiv ale traficului de ființe umane, au dreptul să fie însoțite de o persoană 

de încredere pe tot parcursul procedurilor legale pentru a-i  oferi sprijin. 

Informații privind făptuitorul 

Pentru a proteja siguranța victimelor, victima are dreptul de a fi informată cu privire la orice 

schimbări legate de făptuitor după încheierea procedurilor judiciare (de exemplu, eliberarea din 

închisoare).  

Servicii sociale generale  

Conform Legii privind serviciile sociale (2001: 453), fiecare municipalitate are datoria de a 

oferi asistență și sprijin victimelor infracțiunilor din aria lor de competență. Conform legii, 

municipalitățile sunt obligate să se implice; sunt vizate în special nevoile femeilor care sunt sau au fost 

victime ale violenței sau ale altor forme de abuz din partea membrilor de familie, precum și copiii care 

au fost martori ai violenței sau a altor forme de abuz din partea adulților sau împotriva acestora și care 

ar putea avea nevoie de sprijin și ajutor. Se așteaptă ca municipalitățile să asigure victimelor nevoile 

de bază, de la adăpost, sprijin financiar până la orice formă de sprijin "psiho-social" de care ar putea 

avea nevoie.26 

Permisele de ședere pentru victimele traficului de ființe umane 

Conform Legii străinilor din Suedia din 2005, Secțiunea 15: La cererea persoanei responsabile de 

o investigație preliminară, se acordă un permis de ședere temporară, valabil cel puțin șase luni, unui 

străin care locuiește în această țară, dacă: 

1. Este necesar să se permită efectuarea unei investigații preliminare sau a unei audieri principale 

într-o cauză penală; 

2. Străinul a arătat o intenție clară de a coopera cu autoritățile de investigație;  

3. În timpul anchetei preliminare străinul a întrerupt orice relație cu persoanele suspectate de 

infracțiunile în cauză și  

4. Considerațiile de ordine publică și de securitate nu indică faptul că nu ar trebui acordat un 

astfel de permis.  

Dacă străinul dorește o perioadă de reflecție pentru a se recupera și a putea lua o decizie cu 

privire la intenția sa de a coopera cu autoritățile de investigare, atunci autoritatea de investigare 

responsabilă cu ancheta preliminară va emite o cerere de solicitare a unui permis de ședere temporară, 

valabil pe o perioadă de 30 de zile. Cu toate acestea, trebuie îndeplinite condițiile menționate la primul 

alineat, alineatele 1 și 4. Permisul de ședere eliberat în temeiul prevederilor primului alineat poate fi 

reînnoit dacă persoana responsabilă de investigația preliminară solicită acest lucru, iar condițiile 

specificate de acesta sunt încă îndeplinite. Permisul de ședere eliberat în temeiul celui de-al doilea 

alineat poate fi reînnoit în cazul în care persoana responsabilă de investigația preliminară solicită acest 

                                                           
25 Mecanismul Național de Referire: Protejarea și sprijinirea victimelor traficului de ființe umane în Suedia. Raport 2016:29 

Lännstyrelsen Stockholm. Site de internet: http://www.nmtsverige.se/sites/default/files/National-referral-machanism-

trafficking.pdf. 

26 Legea privind serviciile sociale, Capitolul 5. § 11.   

http://www.nmtsverige.se/sites/default/files/National-referral-machanism-trafficking.pdf
http://www.nmtsverige.se/sites/default/files/National-referral-machanism-trafficking.pdf
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lucru, dacă este nevoie de o perioadă mai lungă de reflecție din motive speciale și sunt îndeplinite 

condițiile specificate la primul paragraf, alineatele 1 și 4.27 

 Conform legii mai sus menționate, o victimă a traficului de ființe umane căreia i s-a acordat 

un permis de ședere temporară se bucură de aceleași beneficii sociale și de sănătate ca cetățenii suedezi 

nativi. Este responsabilitatea "conducătorului anchetei" să informeze victima cu privire la dreptul la 

un permis de ședere.28 În plus, Legea privind străinii (2005: 716) Capitolul 5, Secțiunea 15 permite 

victimelor traficului să lucreze în țară fără permis de muncă. 

Permisele de ședere de mai sus sunt doar temporare și sunt valabile doar pe durata desfășurării 

procedurilor penale. Deși traficul în sine nu este suficient pentru a se acorda un permis de ședere 

permanentă, victimele traficului de ființe umane pot solicita șederea pe teritoriul Suediei în 

"circumstanțe traumatizante" în procedura de azil.29 

Circumstanțe speciale ale copiilor victime 

În cadrul procedurilor judiciare, copiii sub 15 ani nu sunt obligați să fie prezenți în fața 

instanței, ci sunt în schimb înregistrați video de către autoritățile competente.30 

Spre deosebire de adulți, minorii care sunt martori sau victime ale traficului de ființe umane au 

un prag mai mic în ceea ce privește acordarea permiselor de ședere pe baza unor "circumstanțe 

traumatizante" conform prevederilor Legii străinilor, Capitolul 5, Secțiunea 6. 

Conform legislației suedeze, dacă unui minor i se acordă un permis de ședere, acesta are dreptul 

la un reprezentant legal desemnat atunci când depune o plângere pentru o infracțiune de trafic de 

persoane. Pe lângă faptul că au dreptul la un reprezentant legal, "copiii victime" care dețin un permis 

de ședere suedez se bucură de aceleași beneficii sociale și de sănătate ca suedezii nativi și li se permite 

în continuare să meargă la școala la care sunt arondați. Guvernul asigură municipalităților locale 

fondurile necesare în acest sens. Conform Legii privind serviciile sociale, odată cu inițierea unei 

investigații, se va numi un tutore legal care va fi responsabil pentru bunăstarea minorului neînsoțit.31  

În cazul în care o persoană care are în custodie un "minor neînsoțit" este bănuită de săvârșirea 

unei infracțiuni împotriva unui copil, victima are dreptul la un "reprezentant legal special" desemnat, 

care, pe lângă autoritatea stadard de consiliere juridică, poate lua decizii în numele victimei.32  

Pentru a susține drepturile omului pentru copii și "interesul superior" al acestora, în cazul în 

care minorii sunt implicați într-o investigație legală, aceștia pot fi luați într-o casă de copii specială 

(Barnahus). Aceste case dedicate au fost special create pentru a permite tuturor autorităților relevante 

                                                           
27 Legea privind străinii din 2005: 716, Cap. 5, §15. Site de internet: 

http://www.swedenabroad.com/SelectImageX/286331/Aliensactinenglishtransl.pdf  

28 Rețeaua Europeană de Migrație. Identificarea victimelor traficului de ființe umane în cadrul procedurilor de protecție 

internațională și de returnare forțată din Suedia. 2013. Site de internet: 

http://www.emnsweden.se/download/18.3dfbd3e6142328511b166c6/1484748708540/Identification-of-victims-of-

trafficking_SWEDEN_Final_2013-3.pdf  

29 Ibidem. 

30 Mecanismul Național de Referire: Protecția și asistența victimelor traficului de ființe umane din Suedia. Raport 

2016:29 Lännstyrelsen Stockholm. Site de internet: http://www.nmtsverige.se/sites/default/files/National-referral-

machanism-trafficking.pdf.  

31Eriksson, Maja K. Studiu tematic al ADF privind traficul de copii. Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale. 

Site de internet: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/524-Child-trafficking-09-country-se.pdf. Pg 8-9. 

32 Center for the Study of Democracy. Asistența și reintegrarea victimelor traficului de ființe umane: îmbunătățirea 

politicilor și practicilor în statele membre ale UE. Site de internet: 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Assisting%20and%20reintegrating%20child%20victims%2

0of%20trafficking,%202013.pdf, pg. 28. 

http://www.swedenabroad.com/SelectImageX/286331/Aliensactinenglishtransl.pdf
http://www.emnsweden.se/download/18.3dfbd3e6142328511b166c6/1484748708540/Identification-of-victims-of-trafficking_SWEDEN_Final_2013-3.pdf
http://www.emnsweden.se/download/18.3dfbd3e6142328511b166c6/1484748708540/Identification-of-victims-of-trafficking_SWEDEN_Final_2013-3.pdf
http://www.nmtsverige.se/sites/default/files/National-referral-machanism-trafficking.pdf
http://www.nmtsverige.se/sites/default/files/National-referral-machanism-trafficking.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/524-Child-trafficking-09-country-se.pdf.
http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Assisting%20and%20reintegrating%20child%20victims%20of%20trafficking,%202013.pdf
http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Assisting%20and%20reintegrating%20child%20victims%20of%20trafficking,%202013.pdf
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solicitate să răspundă nevoilor copilului și să se reunească într-o singură locație simultan. Polițiștii, 

medicii, asistenții sociali, psihologii ,etc. se reunesc sub un singur acoperiș pentru a oferi un mediu 

sigur și prietenos copiilor care au fost traumatizați.33 

 

22.2. Studii de caz 
 

Cazul 1 – Cazul Nr. B 2042-16 Recursul hotărârii Tribunalului Regional din 

Örebro din 15 iulie 2016 în cauza nr. B 1208-16. 

Părțile relevante:  Reclamanta, RH (cetățean român). Procuror: Procurorul-șef adjunct 

Thomas Ahlstrand, Oficiul Internațional al Procuroraturii Generale din Gothenburg. Reprezentant 

special: Peter Sivenius, avocat. 

Pârâtul 1: AU (cetățean român). Avocat și apărător public: Gunnar Wikberg.  

Pârâtul 2: RMM (cetățean român). Avocat și apărător public: Anders Bohmanmansson. 

Avocat și apărător public prin avocat substituit: B-O Ullsåker. 

Detalierea cazului 

Din dovezile și informațiile puse la dispoziție de RH reiese că, la începutul lunii ianuarie 2015, 

pârâții AU și RMM au recrutat-o, transportat-o și adăpostit-o pe RH în casa lor în scopul exploatării 

sexuale. AU și RMM și-au însușit jumătate din veniturile obținute din prostitutuarea lui RH, venituri 

totale care se ridică la aproximativ 10.000 de SEK. 

Declarațiile beneficiarilor de servicii sexuale, precum și o declarație scrisă în acest sens 

reprezintă dovada faptului că RH a prestat servicii sexuale în schimbul unei remunerații. Serviciile 

sexuale ale acesteia era oferite pe un site de internet denumit "Real Escorts" care, din dovezile obținute 

(adresă de utilizator, numere de telefon, adrese IP, informații despre cărțile de credit, transferuri 

bancare, apeluri telefonice interceptate și SMS-uri) se pare că era administrat de către RMM și AU. 

RMM și AU au fost găsiți vinovați de trafic de persoane în trei perioade diferite. Fiecare 

perioadă este considerată o infracțiune și, prin urmare, se considerată trei cazuri de trafic de persoane. 

Așadar, RMM și AU au fost condamnate individual pentru infracțiunea de trafic de persoane în 

respectivele perioade, și anume: ocazional de la 1 ianuarie până în luna mai 2015, aproximativ o lună 

de zile în perioada septembrie-octombrie 2015 și ocazional de la mijlocul lunii februarie 2016 până la 

13 martie 2016. Cele trei infracțiuni nu au fost considerate minore. 

Decizia Curții de Apel 

Curtea de Apel a modificat hotărârea judecătorească a tribunalului regional în judecarea lui 

RMN: 

 Conform Capitolului 4 § 1 primul și al doilea alineat din Codul Penal, pentru cele trei cazuri 

de trafic de persoane (perioada 01-01-2015 - 13-03-2016) se prevede pedeapsa cu închisoarea 

de trei (3) ani șase (6) luni; 

 S-a instituit interdicția lui RMM în regat, și anume interzicerea întoarcerii în Suedia înainte de 

20-09-2026. RMM a rămas în arest până la pronunțarea pedepsei cu închisoarea. Încălcarea 

interdicției se pedepsește cu închisoare de maximum un an. 

                                                           
33   Center for the Study of Democracy. Asistența și reintegrarea victimelor traficului de ființe umane: îmbunătățirea 

politicii și a practicilor în statele membre ale UE. Adresa de internet: 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Assisting%20and%20reintegrating%20child%20victims%2

0of%20trafficking,%202013.pdf.  
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 RMM a fost condamnat să plătească victimei, împreună cu AU, despăgubiri financiare de 

125.000 de SEK, plus dobândă. 

Statul suportă cheltuielile Curții de Apel pentru pârât și reprezentantul special. 

Problemele  juridice apărute în timpul procedurilor judiciare: 

Probele orale. Tribunalul regional și poliția nu au putut să o contacteze pe reclamanta RF și să o citeze 

pentru audieri. 

Soluția: 

Procurorul a cerut tribunalului regional să folosească interogarea din audierile preliminare din 

cadrul tribunalului regional.  

Problemele juridice generale apărute în timpul procedurilor judiciare:  

Dilema morală: 

 Necesitatea de a strânge suficiente probe cu privire la infracțiune și, prin urmare, să nu intervină 

prea devreme 

și 

 Dificultatea morală de a urmări cu pasivitate situația de asuprire și exploatare. 

 

 

Ancheta 

 

Ancheta începe în două moduri diferite: 

 

1. Victima contactează poliția, cerând ajutor 

 

Sau 

 

2. Poliția ia cunoștință de o situație, de exemplu prin intermediul serviciilor sociale, al consiliului 

pentru migrație, al supravegherii internetului sau al observațiilor făcute de civili. 

 

Prima măsură de protecție 

 

Dacă victima contactează poliția: 

 

Primele măsuri de protecție: 

- Trebuie asigurată securitatea fizică a victimei. 

- Asigurarea adăpostului de către serviciile sociale sau ONG-uri 

- Posibilitatea ca procurorul să solicite un permis de ședere temporară din partea Comisiei pentru 

migrație sau o autorizație pentru o perioadă de reflecție de 30 de zile. 

- La cererea procurorului, tribunalul regional numește un avocat pentru victimă, care este plătit de stat. 

Avocatul protejează interesele legale ale victimei. 

- Poliția încearcă să obțină o declarație completă din partea victimei. 

 

Dacă infracțiunea este constatată de către poliție: 

 

Primele măsuri de protecție: 

- Supraveghere secretă 

- Supravegherea pe Internet 

- Ascultarea telefonului (este nevoie de hotărârea instanței) 

- Arestarea cumpărătorilor de sex, interogatorii și măsuri coercitive 
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A doua măsură de protecție 

 

- Arestarea suspecților, urmată de detenție temporară, suspecții au fost ținuți în stare de izolare 

- Instanța decide cu privire la detenție, aceasta fiind examinată în mod regulat (la fiecare 14 zile) 

- Percheziții la domiciliu 

- Urmărirea conturilor bancare, a transferurilor de bani 

- Investigarea telefoanelor mobile, a calculatoarelor 

- Audierea martorilor 

- Deseori este nevoie de asistență juridică internațională (scrisori de comisie rogatorie) 

- Interogarea cumpărătorilor de servicii sexuale, care pot face obiectul măsurilor coercitive în scopul 

strângerii de dovezi. 

 

Procedura în instanță 

 

- Procedura orală - toate declarațiile necesare procesului trebuie făcute și prezentate din nou. 

- Victima se poate prezenta în persoană, dar și prin videoconferință pentru audierea probelor. 

- Procedurile judiciare sunt publice, dar intervievarea victimei se poate înregistra video. 

- Inculpații pot fi plasați într-o cameră separată în timpul intervievării victimei. 

- Nu există nicio posibilitate de scurtare a proceselor sau de negocieri între procuratură și apărare. 

- Toate probele obținute în cursul anchetei trebuie prezentate instanței (declarațiile victimei și ale 

inculpatului, audierea martorilor, precum și orice alte dovezi). 

- O caracteristică specială a procedurilor de combatere a traficului în scopuri sexuale în Suedia este 

aceea că adesea includ cazuri împotriva cumpărătorilor de sex. 

 

Victima în timpul procedurii judiciare 

 

- La cererea procurorului/poliției și a avocatului victimei, instanța organizează procedurile astfel încât 

siguranța victimei să nu fie pusă în pericol. 

- Avocatul victimei este prezent pe parcursul întregului proces; acesta depune cererea victimei pentru 

compensații financiare de la inculpați. 

- Identitatea și situația victimei pot fi păstrate confidențiale, chiar și după pronunțarea hotărârii 

 

Cazul 2 – Cazul Nr. B 10040-15 Recursul hotărârii Tribunalului Regional 

din Södertörn din 29 Octombrie 2015 în Cazul B 5756-15 

Părțile relevante:  Reclamanta: LA (cetățean român). Procuror: Jan Tydner, Oficiul 

Internațional al Procuroraturii Generale din Stockholm. Agent și avocat: Avocat Lisa Von Trier. 

Pârâți: MC și LFR (cetățeni români). Avocat și apărător public: Lawyer Solveig Sörlien. 

Detalierea cazului 

Cazul a început în momentul în care poliția a descoperit mai multe reclame pentru servicii 

sexuale pe internet. Pornind de la numărul de telefon afișat în anunțuri, poliția a încercat să contacteze 

agentul de publicitate. Contactul a fost stabilit mai târziu prin SMS, iar poliția a fost trimisă la o adresă 

unde au descoperit că în subsolul clădirii aveau loc activități de prostituție. În acel moment a devenit 

evident faptul că MC, LFR și LA erau implicați. 

Așadar, investigațiile au fost extinse prin supravegherea secretă a locuinței, dar și prin 

interceptarea apelurilor telefonice și a SMS-urilor telefoanelor mobile ale acestora. Perioada 

investigațiilor extinse a fost cuprinsă între 10 aprilie și 27 aprilie 2015. Astfel, anchetatorii au ajuns la 

concluzia că LA lucra ca prostituată și că MC și LR se ocupau de organizare. În 27 aprilie 2015, în 

momentul ieșirii din țară, poliția i-a arestat pe MC și LR. În timpul unei percheziții, poliția a confiscat 

bani, bijuterii, mai multe telefoane mobile și un computer. 
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Anchetatorii au descoperit că unele dintre apelurile telefonice aveau legătură cu diferite 

anunțuri referitoare la servicii sexuale pe internet. Înregistrările telefonice dovedesc multitudinea de 

mesaje și apeluri telefonice cu potențiali și actuali cumpărători de servicii sexuale. 

Mai mult, în urma intervievării lui LA, s-a descoperit faptul că provine dintr-un sat din nord-

estul României, unde trăia în condiții dificile. În continuare, s-a mai arătat că LA are cunoștințe limitate 

despre lumea din jurul nostru, că nu a călătorit niciodată în afara satului ei și că vorbește doar limba 

română. La sfârșitul anului 2014, LA a intrat în legătură prima dată cu MC și LFR prin intermediul 

paginii Facebook "Norske Masasje", "Masaj norvegian". Atunci lui LA i s-a oferit un loc de muncă în 

Norvegia. La vremea respectivă, MC și LFR erau în Oslo, unde călătoriseră împreună din Spania. LA 

și-a dat seama că a fost înșelată de MC și LFR în legătură cu locul de muncă și veniturile pe care le-ar 

putea obține. 

Deoarece LA nu și-a putut plăti costurile de călătorie, ea a rămas datoare acestora. Rata datoriei 

a crescut cu timpul, deoarece LA era, de asemenea, obligată să plătească pentru costurile de cazare și 

de subzistență. 

Fiind în Norvegia de câteva zile, atât LA cât și LFR s-au prostituat. Cu toate acestea, când toți 

trei au sosit la Stockholm, în perioada 23 ianuarie - 27 aprilie 2015, numai LA trebuie să se prostitueze. 

Inițial, în Suedia s-a prostituat în diverse hoteluri și apartamente, însă în luna februarie  a fost mutată 

într-o altă locație unde cei trei locuiau împreună. În timpul desfășurării activităților infracționale, MC 

și LRF se ocupau de prostituarea lui LA și nu aveau alte venituri decât cele obținute prin LA, căreia i 

s-a permis să păstreze doar o mică parte din banii câștigați. 

Din rapoarte rezultă faptul că a mai existat o femeie româncă care, timp de o săptămână din 

luna martie 2015, s-a prostituat și ea la domiciliu. Femeia era din România și nu a dorit să participe la 

anchetă. 

Înregistrările apelurilor telefonice, ale mesajelor SMS, ale conexiunilor la antenele de telefonie 

mobilă au servit drept dovezi ale activității de prostituție. Telefoanele găsite în posesia lui MC și LFR 

erau numerele de contact înregistrate în anunțurile pentru servicii sexuale și, în plus, înregistrările 

telefonice au constituit dovezi ale comunicării cu cumpărătorii de servicii sexuale. În plus, în perioada 

ianuarie-aprilie 2015, computerul găsit în timpul percheziției desfășurate în casa acestora conținea 

login-uri la pagina de escorte "Real Escort". 

Pe baza dovezilor de mai sus, s-a presupus că MC și LFR au săvârșit în primul rând infracțiunea 

de trafic de ființe umane în ceea ce o privește pe LA, iar infracțiunea de proxenetism în formă agravată 

nu ar putea fi luată în considerare fără o incriminare a traficului de ființe umane. 

Hotărârea Curții de Apel  

Recursul a modificat hotărârea Tribunalului Regional în ceea ce-l privește pe LFR în legătură 

cu: 

a) Indicarea perioadei de desfășurare a infracțiunilor: 23-01-2015 – 27.04.2015; 

b) Stabilirea pedepsei cu închisoarea de 2 ani 2 luni 

Hotărârea Tribunalului Regional 

Provocare: Pentru a asigura compensații financiare victimei de la făptuitori: 

MC și LFR au fost condamnați să plătească o compensație financiară victimei LA cu 82.200 

de kr, plus dobândă. 

Soluție: Instituirea secrestrului 
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Tribunalul Regional din Stockholm a decis instituirea sechestrului, confiscarea proprietăților 

(bijuterii, coliere, brățări, cercei etc.) care aparțineau lui MC și LFR și reținerea acestora până la 

momentul asigurării plății. 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 23 

 
 

COMPENSAREA FINANCIARĂ A VICTIMELOR TRAFICLUI DE FIINȚE 

UMANE ÎN SUEDIA 

 
Despăgubirea victimelor traficului de ființe umane nu diferă în principiu de compensarea 

victimelor altor infracțiuni. Atunci când un anumit caz este raportat autorităților polițienești, poliția și 

procurorul sunt obligați să informeze victima cu privire la posibilitățile de a primi despăgubiri, iar 

procurorul, la cererea victimei, să prezinte instanței o cerere de despăgubire. 

În temeiul Secțiunilor 13a și 14 din Legea privind investigațiile preliminare 

(Förundersökningskungörelsen), victima poate să ceară despăgubiri numai după ce infracțiunea a fost 

raportată poliției.34 Despăgubirea victimelor infracțiunilor în formă agravată este asigurată prin Legea 

privind compensarea prejudiciilor penale (Brottsskadelag 2014: 322). Conform acestei legi, o comisie 

de decizie, Autoritatea de Compensare și Asistență pentru Victimele Infracționalității 

(Brottsoffermyndigheten) are sarcina de a răspunde nevoilor victimelor și, în plus, are responsabilitatea 

de a supraveghea și de a lua decizii privind compensarea victimelor. Potrivit legii, victimele pot fi 

despăgubite dacă infracțiunea a avut loc în Suedia sau dacă s-a întâmplat unui rezident suedez aflat în 

afara granițelor statului. Împreună cu Legea privind răspunderea (Skadeståndslag (1972: 207)35 

victima unei infracțiuni, cum ar fi traficul de ființe umane, are dreptul la despăgubiri pentru "daune" 

fizice și morale cauzate victimei. O cerere pentru o astfel de despăgubire trebuie depusă în termen de 

2 ani de la încheierea procedurii judiciare. În calitate de autoritate în materie de despăgubiri, 

Autoritatea de Compensare și Asistență a Victimelor Infracționalității nu este obligată să susțină 

hotărârea judecătorească cu privire la despăgubiri, însă, în urma audierilor și deliberărilor, comisia 

poate lua decizii independente privind compensarea victimelor.36 

                                                           
34Legea privind investigațiile preliminare (Förundersökningskungörelsen) Site de internet: https://lagen.nu/1947:948 

35 Legea privind răspunderea (Skadeståndslag (1972:207) Site de internet: https://lagen.nu/1972:207#P3 

36 Brottsskadelag (2014: 322) Site de internet: https://lagen.nu/2014:322#R8 

https://lagen.nu/1947:948
https://lagen.nu/1972:207#P3
https://lagen.nu/2014:322#R8
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Reguli de plată a despăgubirilor în cadrul Autorității de Compensare și Asistență a 

Victimelor Infracționalității37  

Înainte de a adresa o astfel de solicitare autorității, trebuie să se examineze și celelalte 

posibilități de despăgubire prin asigurarea personală sau prin intermediul Autorității Suedeze de 

Executare. Nu se pot obține despăgubiri pentru prejudiciile provocate în urma unor infracțiuni dacă 

daunele au fost deja plătite. Cererea de despăgubire pentru vătămări corporale trebuie să fie înaintată 

Brottsoffermyndigheten în termen de trei ani după: 

• Comiterea infracțiunii  

• Încheierea anchetei preliminare sau 

• Hotărârea judecătorească în urma procesului "a dobândit forță juridică" și nu mai poate fi 

atacată. 

În cadrul compensației pentru vătămări corporale, o victimă are dreptul de a reclama: 

Vătămarea corporală – Aceasta este un prejudiciu personal care poate fi atât fizic, cât și moral. 

Gravitatea vătămării corporale va fi determinată în urma unui examen medical. 

Victima poate fi, de exemplu, compensată pentru: 

• Costuri pentru îngrijirea și consilierea medicală; 

• Pierderi de venituri; 

• Suferință fizică și psihologică provocate (durere și suferință); 

• Daune irecuperabile (deformații și dizabilități). 

Deteriorarea proprietății - Victimele pot primi, de asemenea, despăgubiri pentru daune materiale, cum 

ar fi hainele și ochelarii purtați în momentul infracțiunii. Cu toate acestea, nu se pot obține compensații 

provocate în urma unor infracțiuni pentru bani pierduți sau deteriorați, bijuterii, ceas, telefon mobil 

sau portofel. 

Este dificilă obținerea de despăgubiri pentru daune materiale sau așa-numita "pierdere pur 

economică". Deteriorarea proprietății se referă la deteriorarea obiectelor, de exemplu prin vandalism 

sau pierderea obiectelor prin furt. O pierdere pur economică reprezintă o pierdere financiară care apare 

fără ca cineva să sufere daune materiale sau vătămări corporale, de exemplu, victima unei fraude. 

Încălcarea drepturilor - Pentru a beneficia de acest tip de despăgubire, persoana în cauză trebuie să 

fie, prin lege, victima unei încălcări grave a libertății sau a păcii. Infracțiunile în această privință includ, 

abuzuri, jaf, încălcarea proprietății și majoritatea formelor de abuz sexual. 

La depunerea cererii de despăgubire, aceasta trebuie să fie însoțită de o copie a raportului întocmit de 

de poliție și a oricăror hotărâri, certificate medicale, chitanțe și alte documente doveditoare. 

* Minorii - În ceea ce privește despăgubirea unei victime a infracționalității, copii victime sau 

martori ai unei infracțiuni violente care a avut loc fie în Suedia, fie în afara granițelor sale (numai 

persoanele cu domiciliul în Suedia), au dreptul să solicite despăgubiri pentru o infracțiune de trafic 

care a fost raportată poliției. În plus, conform Legii privind compensarea prejudiciilor penale, minorul 

are dreptul să inițieze o cerere de despăgubire până la vârsta de 21 de ani; orice acțiune se poate 

introduce doar în cazul în care circumstanțele sunt considerate justificate.38 

Cererea de despăgubire din țara de origine 

                                                           
37 Autoritatea de Compensare și Asistență a Victimelor Infracționalității  (Brottsoffermydigheten) Site de internet: 

https://www.brottsoffermyndigheten.se/.  

38 Codul penal (Brottsskadelag 2014: 322) Site de internet: https://lagen.nu/2014:322#R8 

https://www.brottsoffermyndigheten.se/
https://lagen.nu/2014:322#R8
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În cazul în care o victimă se întoarce în țara sa de origine, reprezentantul său legal poate solicita 

daune din partea făptuitorului în numele victimei în timpul procedurii judiciare (după ce victima a 

îndeplinit cerințele legale pentru procedurile de judecată). În urma unei condamnări și a unei sume 

determinate de către instanță, făptuitorul este obligat să plătească victimei daune-interese. În plus, 

victima poate obține asistență de la Autoritatea Suedeză de Executare (Kronofogdemyndigheten) 

pentru a asista la primirea acestei plăți. După primirea unei scrisori de confirmare a hotărârii instanței, 

autoritatea suedeză de executare se ocupă de colectarea datoriilor.39  

Despăgubirea victimelor care aleg să nu participe la procesul legal 

În cazurile în care victimele sunt identificate "în afara procesului juridic", cum ar fi membrii 

societății sau ONG-uri în cazuri în care "făptuitorii nu pot fi identificați", serviciul social poate sprijini 

victima prin asigurarea unei sume modice de bani sub forma "asistenței de urgență" pentru a acopei 

nevoile zilnice ale victimei.40 

Lucrul cu procurorii/poliția/instanțele/alte autorități din străinătate în cazuri 

transnaționale 

Cooperarea juridică transnațională suedeză este condusă de trei cadre: Eurojust, Rețeaua 

Judiciară Europeană și cel mai frecvent utilizat, regimul de Asistență judiciară europeană în  materie 

penală (MLA).41    

Prin Asistență judiciară europeană în  materie penală, toate autoritățile juridice europene pot 

coopera și pot face schimb de informații și dovezi cu alte state cu privire la cazurile în curs. Datorită 

diversității sistemelor juridice din întreaga UE, scopul MLA este de a oferi orientări privind modul în 

care ar trebui să se desfășoare o cooperare transnațională în domeniul juridic, creând astfel o abordare 

uniformă a cazurilor care depășesc granițele unui stat.42 

Creat de Consiliul European, Eurojust este compus din avocați, procurori, judecători, ofițeri de 

poliție etc. și servește ca o entitate axată pe consolidarea colaborării și cooperării în lupta împotriva 

criminalității transnaționale. Conform acordurilor de parteneriat, la cerere Eurojust poate acorda 

asistență statelor părților în cadrul anchetelor penale. Această asistență poate lua forma reunificării 

autorităților relevante din diferite state pentru a crea eforturi coordonate în cadrul anchetelor penale, 

precum și coordonarea eforturilor regionale în combaterea anumitor domenii ale infracționalității, cum 

ar fi traficul de ființe umane.43 Cooperarea transnațională în cadrul UE este suplimentată în continuare 

de Rețeaua Judiciară Europeană, care are același scop ca Eurojust, cu un accent deosebit pe cooperarea 

judiciară dintre statele membre ale UE. 

 

 

 

 

                                                           
39 Autoritatea Suedeză de Executare (Kronofogden) Site de internet: 

https://www.kronofogden.se/Wanttogetpaiddamages.html.  

40 Traficul de persoane pentru scopuri sexuale și alte scopuri, Raportul nr. 17. Raportul poliției din 2017. 

41 Interviu cu procurorul șef adjunct al Biroului Procuraturii Internaționale din Gothenburg, Suedia. 

42 Comisia Europeană. Site de internet: http://ec.europa.eu/justice/criminal/judicial-cooperation/legal-

assistance/index_en.htm.  

43 Eurojust, Implementarea Planului de acțiune Eurojust împotriva TFU Raportul final de evaluare 2012-2016. Site de 

internet: http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/operational/THB/Documents/2017-01-31-THB-FINAL.pdf.  

https://www.kronofogden.se/Wanttogetpaiddamages.html
http://ec.europa.eu/justice/criminal/judicial-cooperation/legal-assistance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/criminal/judicial-cooperation/legal-assistance/index_en.htm
http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/operational/THB/Documents/2017-01-31-THB-FINAL.pdf
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