
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Finanțat de Programul Justiție al Uniunii Europene 

Iunie 2018 



AUTORI 
 
Silvia Berbec,  Președinte Asociația Pro Refugiu, avocat în Baroul 

București, România (Capitolele I, III, IV, VI) 
 
Elena Lazar,  Avocat în Baroul București, România (Capitolele I, 

II, IV și V) 
 
Miriana Ilcheva,  Analist principal, Center for the Study of 

Democracy, Bulgaria (Capitolele I și VI) 

Desislava Viktorova,  Inspector, Direcția Generală a Poliției Naționale, 
Serviciul Omoruri, Bulgaria (Capitolul II) 

Penka Stoyanova,  Inspector, Coordonator național privind violența în 
familie, Direcția Generală a Poliției Naționale, 
Bulgaria (Capitolul III) 

Blagorodna Makeva Dr.,  Comisar principal, director adjunct, Direcția 
Generală a Poliției Naționale, Bulgaria (Capitolele 
IV și V) 

Dagmar Freudenberg,  Procuror (r), consultant pentru protecția victimelor 
infracțiunilor (r) pentru Crime Prevention Council of 
Lower Saxony, expert în protecția victimelor 
criminalității din Germania și Europa, asistent de 
cercetare la ZOOM Association - Gesellschaft für 
prospektive Entwicklungen, e.V. Göttingen, 
Germania (Capitolele I, II, IV, V și VI). 

Ruth Nordström,  Consilier juridic principal, Scandinavian Human 
Rights Lawyers Sweden (Capitolele I, II, IV, V și VI). 

Frederic J. Strandh,  Scandinavian Human Rights Lawyers Sweden 
(Capitolele I, II, IV, V și VI). 

 
 
 
Această publicație a fost elaborată în cadrul proiectului Pro Victims Justice through 

an Enhanced Rights Protection and Stakeholders Cooperation. 
 

Această publicație este realizată cu sprijinul financiar al Programului Justiție al 
Uniunii Europene. Conținutul prezentei publicații este responsabilitatea exclusivă a 

autorilor și în niciun caz nu reflectă opiniile Comisiei Europene. 



ABREVIERI 
 

 
CCP    Centrul de Cooperare Polițienească 

DIICOT  Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 
Organizată și Terorism 

OUG    Ordonanța de urgență a Guvernului 

NCPP   Noul Cod de procedură penală 

LAAVICF  Legea privind asistența acordată victimelor infracțiunilor și 
compensațiile financiare 

BNAJ   Biroul Național de Asistență Juridică 

LAPVV   Legea privind armonizarea protecției victimelor vulnerabile  

OFMR   Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați 

CP   Codul Penal 

CP   Codul de Procedură 

CPP   Codul de procedură penală 

LPJDFMNL   Legea privind procedura judecătorească în dreptul familiei și în
 materie non-litigioasă 

LDVI   Legea privind despăgubirea victimelor infracțiunilor 

CE   Consiliul European 

ECPAT  Eliminarea prostituției în rândul copiilor, a pornografiei infantile și 
a traficului de copii în scopuri sexuale, organizație 
neguvernamentală la nivel național și internațional împotriva 
exploatării copiilor 

CEDO   Convenția Europeană a Drepturilor Omului 

REM   Rețeaua europeană de migrație 

UE   Uniunea Europeana 

EUROJUST   Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară 

EUROPOL  Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii 

KOK   Grupul Național de Coordonare împotriva Traficului de Persoane 

SPI   Statisticile Poliției privind Infracționalitatea  

LPLS   Legea privind protecția lucrătorilor sexuali 



CUPRINS 
 
 
Capitolul I. Cadrul juridic al Uniunii Europene și cadrul juridic național ............ 
 
Capitolul II. Proceduri juridice pentru identificarea victimelor infracțiunilor .…….. 
 

1. Identificarea victimelor în România, Bulgaria, Germania, Suedia ……………...... 
 

2. Un model general al procedurilor judiciare ………………................................ 
 
Capitolul III. Indicatori pentru identificarea victimelor infracțiunilor ………….............. 
 
Capitolul IV. Procesul de referire în scopul acordării asistenței juridice  ..................... 
 

1. Procesul de referire în scopul acordării asistenței juridice în România, Bulgaria, 
Germania, Suedia............................................................................................... 

 
2. Un model general pentru referirea în scopul acordării asistenței juridice ............ 

 
3. Evitarea revictimizării în procedurile penale ..............………….......................... 

 
Capitolul V. Procedurile penale în cazuri interne și transfrontaliere în 

România, Bulgaria, Germania, Suedia ……….................................... 
 
Capitolul VI. Instituții cu atribuții în asigurarea protecției drepturilor 

victimelor ……………........................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

6 

6 

17 

18 

21 

 

21 

29 

 

29 

 

31 

 

49 



Pagina 1 

 

CAPITOLUL I 
CADRUL JURIDIC AL UNIUNII EUROPENE ȘI CADRUL  

JURIDIC NAȚIONAL  
 
 

CADRUL JURIDIC AL UNIUNII EUROPENE 
 
 
Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 

octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea 
și protecția victimelor criminalității. 

Directiva consolidează în mod semificativ drepturile victimelor și ale membrilor 
familiilor acestora în ceea ce privește informarea, sprijinul și protecția. Aceasta 
consolidează în continuare drepturile procedurale ale victimelor în procedurile 
penale. Directiva privind drepturile victimelor stabilește un set de drepturi obligatorii 
pentru victime și un set de obligații clare pentru statele membre ale UE de a asigura 
aceste drepturi în practică. 

 
Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 

despăgubirea victimelor infracționalității. Directiva solicită ca toate țările UE să 
dispună de un sistem de despăgubire de stat care să ofere despăgubiri echitabile și 
corespunzătoare victimelor infracțiunilor premeditate săvârșite cu violență. 

 
Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 

octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea 
și protecția victimelor criminalității. Aceasta încurajează țările UE să instituie 
mecanisme pentru recuperarea plăților compensatorii de la autorul infracțiunii. 

 
Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 

decembrie 2011 privind ordinul european de protecție. Acesta instituie un 
mecanism care permite persoanelor care beneficiază de un ordin de protecție în 
materie penală emis într-o țară membră a UE să solicite un ordin european de 
protecție. 
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CADRUL JURIDIC NAȚIONAL 
 
ROMÂNIA 
 
Principala legislație care reglementează dispozițiile relevante privind drepturile 

victimelor infracțiunilor este reprezentată de:  

- Legea nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea și combaterea 
traficului de persoane. 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 194/2002 privind regimul 
străinilor în România. 

- Legea nr. 122/2006 privind azilul în România. 
- Legea nr. 217 din 2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, 

republicată în temeiul Art. 248 din Legea nr. 187/2012 privind 
implementarea Legii nr. 286/2009 privind noul Cod penal și, bineînțeles, 
noul Cod de procedură penală - Legea nr. 135/2010. 

Noul Cod de procedură penală (NCPP) nu folosește noțiunea de victimă a unei 
infracțiuni, ci folosește noțiunea de parte vătămată ca urmare a unei infracțiuni, o 
persoană care în cadrul procedurii penale acționează ca parte civilă, iar în timpul 
procesului poate acționa ca parte vătămată sau parte civilă. Prin urmare, se face 
distincție între persoana vătămată, care este o persoană care a suferit un prejudiciu 
ca urmare a unei infracțiuni și partea vătămată, care este persoana care a decis să 
participe ca atare în formele prevăzute de lege în cadrul procesului. NCPP acordă 
persoanei vătămate care participă la procedura penală, precum și persoanei care a 
introdus o acțiune civilă în procesul penal, numeroase drepturi și obligații în funcție 
de calitatea în care participă la procedurile penale. 

Dacă o victimă alege să participe la procesul penal ca parte vătămată, 
drepturile garantate de NCPP sunt prevăzute la Art. 81. Ca parte vătămată, victima 
are următoarele drepturi: să fie informată cu privire la drepturile sale; să propună 
prezentarea probelor de către organele judiciare; să ridice obiecții și să formuleze 
observații; să depună orice alte cereri legate de soluționarea cauzei penale; să fie 
informată, la cererea explicită și într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul 
urmăririi penale, cu condiția să menționeze o adresă de pe teritoriul României, o 
adresă de e-mail sau o adresă de mesagerie electronică unde pot fi transmise astfel 
de informații; să consulte dosarul cauzei, în condițiile legii; a fi audiată; să adreseze 
întrebări pârâtului, martorilor și experților; să beneficieze gratuit de serviciile unui 
interpret în cazul în care nu înțeleg, nu se pot exprima în mod corespunzător sau nu 
pot comunica în limba română și să fie informată cu privire la decizia de nepunere 
sub acuzare într-o limbă pe care o înțelege; să fie asistată sau reprezentată de un 
avocat; să folosească un mediator, în cazurile permise de lege. 
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BULGARIA 

Bulgaria protejează drepturile victimelor diferitelor infracțiuni prin intermediul 
unor coduri și legi: 

- Codul de procedură penală1 cuprinde principalele drepturi procedurale și 
statute ale victimelor pe care le pot avea în proces, cum ar fi statutul de 
victimă, martor, reclamant civil, acuzator privat, etc.. Acesta este 
principalul instrument de reglementare a procedurilor preliminare și de 
judecată în cazurile interne și transfrontaliere.  

- Legea privind asistența și compensarea financiară a victimelor 
infracțiunilor2 și Regulamentul de punere în aplicare a acesteia3 prevăd 
cadrul principal de protecție și asistență pentru victime, precum și condițiile 
și ordinul de compensare financiară. De asemenea, este reglementat și 
sprijinul de la stat acordat furnizorilor de servicii.  

- Legea privind combaterea traficului de persoane4 conține o reglementare 
specifică privind tratarea, asistarea și sprijinirea victimelor traficului și 
reglementarea infrastructurii instituționale pentru combaterea acestui 
fenomen infracțional.  

Legea privind protecția împotriva violenței în familie5 reglementează o 
procedură civilă de asigurare a protecției victimelor violenței domestice. Ratificarea 
Convenției de la Istanbul este amânată în prezent și se așteaptă în continuare 
incriminarea unor acte de violență domestică și de gen. 

GERMANIA   
 
Codul Penal German6 definește principalele infracțiuni, fie că acestea sunt 

vătămări (fizice), infracțiuni împotriva vieții, libertății, drepturilor referitoare la 
personalitate și la traficul de ființe umane. Violența domestică nu este inclusă în 
legea penală germană ca o definiție specială. De aceea Art. 3b din Convenția de la 
Istanbul reprezintă legea actuală pentru definirea violenței în familie în Germania. 

Codul de procedură penală german7 prevede întreaga legislație privind 
procedurile penale, inclusiv toate drepturile victimelor în procesul penal, precum și 
principiile fundamentale ale Art. 6 EMRK. 

Legea privind despăgubirea victimelor infracțiunilor violente8 (Legea privind 
despăgubirea victimelor infracțiunilor – OEG) reglementează dreptul la despăgubiri 

                                                             
1 Disponibil în limba bulgară pe https://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2135512224  
2 Disponibil în limba bulgară pe https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135540550  
3 Disponibil în limba bulgară pe https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136974859  
4 Disponibil în limba bulgară pe https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135467374  
5 Disponibil în limba bulgară pe https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135501151  
6 Disponibil în limba germană pe https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/StGB.pdf - Strafgesetzbuch 
7 Disponibil în limba germană pe https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/ - Strafprozessordnung  
8 Disponibil în limba germană pe http://www.gesetze-im-internet.de/oeg/index.html - 

Opferentschädigungsgesetz 
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ce este asigurat pentru prejudicii personale ca rezultat al unui abuz fizic intenționat, 
ilicit săvârșit asupra unei persoane sau ca rezultat al apărării legale împotriva unui 
astfel de abuz. Cetățenii străini au dreptul la despăgubiri, dacă sunt resortisanți ai 
unui stat membru al Comunității Europene. 

Legea privind armonizarea protecției victimelor a căror viață este în pericol9 
reglementează măsurile de protecție a victimelor a căror viață este în pericol, cum ar 
fi schimbarea identității, dacă este cazul. 

Legea privind protecția lucrătorilor sexuali10 prevede măsurile de asigurare a 
monitorizării și protecției lucrătorilor sexuali care s-au prostituat. 

Legea privind reședința, activitatea economică și integrarea străinilor pe 
teritoriul federal. Legea privind reședința11 reglementează, printre altele, dreptul de 
ședere inclusiv în temeiul dreptului internațional sau din motive umanitare sau 
politice și dreptul de reședință din motive familiale. 

Liniile directoare pentru procedurile penale și procedurile finale12 stipulează 
toate măsurile de urmărire penală ale poliției și procuraturii în cadrul procedurii 
penale, inclusiv măsurile privitoare la victime, ținându-se cont de vârsta lor (în cazul 
copiilor) și de de nevoile speciale ale victimelor. 

Identificarea victimelor traficului de ființe umane în cadrul procedurilor de 
protecție internațională și de returnare forțată,13 reprezintă un studiu de nișă al 
punctului național de contact german pentru Rețeaua Europeană de Migrație (REM), 
sub responsabilitatea Oficiului Federal pentru Migrație și Refugiați. 

 
 
SUEDIA 
 
În Suedia, drepturile victimelor infracțiunilor sunt protejate prin diverse legi și 

reglementări. 

- Codul de procedură penală și civilă (Rättegångsbalken 1942:740) conține 
informații despre drepturile procedurale ale victimei, martorului, etc.. Legea 
reglementează procedurile preliminare și penale.  

                                                             
9 Disponibil în limba germană pe http://www.gesetze-im-internet.de/zshg/BJNR351010001.html - 

Gesetz zur Harmonisierung des Schutzes gefährdeter Zeugen – Zeugenschutzharmonisierungsgesetz – 

ZSHG 
10 Disponibil în limba germană pe https://www.gesetze-im-internet.de/prostschg/index.html  
11 Disponibil în limba germană pe https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/index.html  
12 Disponibil în limba germană pe https://www.jurion.de/gesetze/ristbv/  - Richtlinien für das 

Strafverfahren und das Bußgeldverfahren 
13 Disponibil în limba germană pe 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/EMN/Studien/wp56-emn-

menschenhandel.pdf;jsessionid=458A1CED5E1618E7FBDD798E4052A633.2_cid368?__blob=publi

cationFile Die Identifizierung von Opfern von Menschenhandel im Asylverfahren und im Fall der 

erzwungenen Rückkehr, Fokus-Studie der deutschen nationalen Kontaktstelle für das Europäische 

Migrationsnetzwerk (EMN), verantwortlich: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
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- Codul privind despăgubirea victimelor infracționalității (Brottsskadelag 
2014:322) reglementează condițiile pentru compensarea financiară a 
victimelor. 

- Conform Codului privind consilierea victimelor (Lag (1988:609) om 
målsägandebiträde), în anumite cazuri se va numi un avocat pentru victima 
infracțiunii, după cum este prevăzut în capitolele 4 și 6 din Codul Penal 
(Brottsbalk 1967:700), de exemplu, victimele traficate în scopuri sexuale și 
non-sexuale, victimele violenței sexuale și victimele violenței domestice. 
Odată cu inițierea investigațiilor preliminare, victimele vor beneficia de un 
consilier juridic numit de stat (avocat). Statul plătește consilierul desemnat 
în cadrul procedurilor judiciare. 

- Legea poliției (1984:387) reglementează obligațiile autorității polițienești 
privind siguranța personală particulară în cazul unei victime amenințate sau 
a unui martor al infracțiunii. 

Conform Legii privind serviciile sociale (Socialtjänstlagen 2001:453), fiecare 
municipalitate are datoria de a asigura asistență și sprijin victimelor infracțiunilor din 
regiunile lor, în special victimelor violenței sau altor abuzuri ale membrilor familiei și 
ale copiilor care au fost martori ai violenței sau a altor abuzuri săvârșite de către sau 
împotriva adulților în cauză. Se așteaptă ca municipalitățile să asigure victimelor 
nevoile de bază pornind de la adăpost, sprijin financiar, până la orice sprijin 
psihosocial de care ar putea avea nevoie. 
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CAPITOLUL II 
PROCEDURI JURIDICE PENTRU IDENTIFICAREA VICTIMELOR 

INFRACȚIUNILOR 
 

 
 
1. IDENTIFICAREA VICTIMELOR ÎN ROMÂNIA, BULGARIA, GERMANIA, 

SUEDIA 
 
ROMÂNIA 
 
Conform Art. 288 din NCPP14, organul de urmărire penală poate fi notificat cu 

privire la săvârșirea unei infracțiuni în următoarele moduri: prin plângere sau denunț, 
prin acte încheiate de către alte organe de urmărire prevăzute de lege sau poate fi 
notificat din proprie inițiativă. 

În situațiile în care, potrivit legii, procedura penală poate fi inițiată numai la 
plângerea prealabilă a persoanei vătămate, la cererea persoanei prevăzute de lege 
sau cu avizul organului prevăzut de lege, acțiunea penală nu poate fi inițiată în lipsa 
lor. 

Cu toate acestea, anumite infracțiuni, precum traficul de ființe umane, prezintă 
anumite particularități. În plus, dacă autoraportarea victimelor este norma pentru 
majoritatea infracțiunilor, situație în care victimele solicită ajutor și asistență imediat 
după comiterea infracțiunii, iar infractorul nu este suficient de departe astfel încât 
victima să nu se teamă de represalii directe și imediate în cazul traficului de ființe 
umane, atunci autoidentificarea nu este posibilă (așa cum s-a explicat anterior, 
numai autoritățile competente pot declara că o persoană este victimă a traficului de 
ființe umane). 

Există mai multe motive pentru nivelul scăzut de autoraportare: victimele nu se 
consideră ca atare - chiar dacă se simt exploatate, pot crede că pur și simplu au avut 
ghinion să cadă în mâinile recrutorilor și chiar să se simtă rușinați. Este posibil ca 
victimele să nu știe că există legi care să le protejeze și că pot solicita ajutor, 
asistență și sprijin. Victimele din străinătate nu pot vorbi limba locală și, prin urmare, 
se simt incapabile să comunice în mod corespunzător cu autoritățile competente. 
Victimele nu pot avea încredere sau chiar se pot teme de aplicarea legii și de 
posibilitatea de a fi trase la răspundere și nu știu de la cine să solicite ajutor. De 
asemenea, este posibil ca victimele să se teamă de consecințele negative directe 
care le pot afecta, cum ar fi pierderea unor sume de bani sau deportarea. În cele din 
urmă, victimele se pot teme de represalii din partea traficanților îndreptate împotriva 
lor sau a familiei lor, la locul de muncă sau în țara lor de origine. 

Astfel, există situații în care identificarea victimei nu este rezultatul unei 
plângeri anterioare, ci rezultatul investigațiilor inițiate de ofițerii specializați la cererea 
procurorului. De asemenea, identificarea victimei poate constitui rezultatul unui 

                                                             
14 Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 

15 iulie 2010, în vigoare la 1 februarie 2014. 
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denunț din partea unei alte persoane decât victima sau a urmăririi tangențiale a unei 
alte investigații aflate în curs, având ca obiect o altă infracțiune. 

Potrivit Art. 290 din NCPP, denunțul reprezintă notificarea de către o persoană 
fizică sau juridică cu privire la comiterea unei infracțiuni. Organul de urmărire penală 
inițiază o investigație propriu-zisă dacă constată că infracțiunea a fost comisă în alt 
mod decât cele prevăzute la Art. 289-291 din NCPP și întocmește un raport de 
constatare în acest sens. Denunțul este cea mai frecventă modalitate de identificare 
a victimelor unor astfel de infracțiuni, dat fiind faptul că, așa cum s-a afirmat anterior, 
acestea nu raportează comiterea unor astfel de infracțiuni. 

Plângerea prealabilă prevăzută la Art. 295 din NCPP reprezintă o condiție 
pentru introducerea acțiunii penale în cazul unor infracțiuni prevăzute în mod expres. 
Aceasta se adresează procurorului sau organelor de urmărire penală și se 
întocmește numai de către persoana vătămată,  nu de către alte persoane. Desigur, 
va fi posibilă înaintarea unei plângeri prealabile de către mandatarul victimei printr-o 
procură specială, care se va atașa la dosar. 

Infracțiunile pentru care începerea procedurii penale este condiționată de 
introducerea unei plângeri preliminare, conform NCP, sunt: Art. 193. – Lovire sau 
alte violențe; Art. 196 - Vătămări corporale; Art. 206 – Amenințarea; Art. 208 – 
Hărțuirea; Art. 218 - Violul (Art. 218, paragrafele 1, 2 și 5); Art. 219 - Abuzul sexual 
(Art. 219, paragrafele 1 și 5); Art. 223 - Hărțuirea sexuală. În cazul infracțiunilor 
prevăzute în Capitolul VII al NCP privind traficul și exploatarea persoanelor 
vulnerabile, nu este nevoie de o plângere prealabilă pentru inițierea procedurilor 
penale, având în vedere gravitatea acestor tipuri de infracțiuni. 

Plângerea preliminară include: numele, codul numeric personal, calitatea 
legală, domiciliul reclamantului (dacă reclamantul este persoană juridică, se vor 
menționa: sediul social, denumirea, numărul de înregistrare, codul fiscal, contul 
bancar, reprezentantul legal al persoanei juridice), descrierea exactă a faptei, 
indicarea făptuitorului, dacă acesta este cunoscut de către reclamant, indicarea 
mijloacelor de probă, dacă sunt cunoscute. 

Plângerea preliminară poate fi întocmită în scris și poate fi semnată de către 
mandatar sau de persoana vătămată; așadar, nu este obligatorie semnătura ambelor 
părți. De asemenea, aceasta poate fi formulată pe cale orală, caz în care va fi 
înregistrată în scurt timp. În ceea ce privește persoana fără capacitate de exercițiu, 
plângerea este formulată de reprezentantul legal al acesteia, iar dacă beneficiază de 
capacitatea de exercițiu limitată, persoana vătămată poate face acest lucru personal, 
dar cu consimțământul reprezentantului. 

Plângerea prealabilă nu poate fi introdusă de un soț pentru celălalt soț sau de 
către copilul major pentru părinte. 

CNPP a prelungit termenul de introducere a plângerii preliminare, de la 2 luni la 
3 luni15. În plus, un alt aspect de noutate este momentul în care acest termen începe 
să curgă. În vechiul Cod penal, termenul curgea de la data la care partea vătămată a 

                                                             
15 Nou Cod de procedură penală, Art. 296 
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experimentat acțiunea; în noul Cod, acest termen curge de la data la care persoana 
vătămată a avut cunoștință de comiterea faptei. În acele situații în care plângerea 
prealabilă este depusă de reprezentantul legal al persoanei care nu dispune de 
capacitate de exercițiu, termenul de 3 luni începe de la data la care reprezentantul a 
fost martorul comiterii infracțiunii. Dacă făptuitorul este reprezentantul, termenul va 
începe de la data numirii unui nou reprezentant. 

În cazul infracțiunilor flagrante, organul de urmărire penală este obligat să 
recunoască săvârșirea acestora. După această etapă, acesta va chema persoana 
vătămată și o va întreba dacă dorește să facă o plângere prealabilă. Dacă răspunsul 
este negativ, va transmite documentele procurorului împreună cu o propunere de 
închidere a dosarului penal. Dacă răspunsul este afirmativ, se va iniția procedura 
penală.            

Dacă reclamația anterioară a fost direcționată în mod greșit, aceasta va fi 
considerată în continuare valabilă dacă a fost depusă în acea perioadă de 3 luni. 
Aceasta va fi trimisă organismului competent prin intermediul administrației. În cazul 
în care plângerea preliminară nu este depusă în termen de 3 luni, se va nota 
întârzierea și pierderea termenului și, prin urmare, pierderea dreptului de a-l trage la 
răspundere pe autorul infracțiunii16. Toate documentele întocmite vor fi transmise 
procurorului. 

Dacă s-a efectuat urmărirea penală și ulterior s-a constatat că este necesară o 
plângere prealabilă, persoana vătămată va fi chemată pentru a fi întrebată dacă 
dorește să facă o plângere prealabilă. Procedurile vor continua dacă persoanele 
vătămate depun o plângere prealabilă; însă, dacă refuză, organismul de cercetare 
va transmite procurorului toate documentele împreună cu o propunere de închidere 
a dosarului penal.   

Retragerea plângerii prealabile constituie, de asemenea, o cauză care elimină 
răspunderea penală. Retragerea se face fie oral, fie în scris, în fața autorităților de 
urmărire penală sau în fața instanței, pentru a fi înregistrată într-un proces-verbal 
sau într-o încheiere. Manifestarea unilaterală a voinței persoanei vătămate trebuie să 
fie necondiționată și se va exprima până la judecarea cauzei finale. În cazul 
retragerii plângerii prealabile, soluțiile care pot fi pronunțate sunt: clasarea, dacă 
procesul se află în faza de urmărire penală și încetarea procedurii penale, dacă 
procesul se află în faza de judecată. Suspectul sau inculpatul, în cazul în care 
dorește să-și dovedească nevinovăția, poate solicita urmărirea penală sau judecarea 
în continuare. 

În cazul în care persoana vătămată nu are capacitate deplină de exercițiu, 
plângerea prealabilă poate fi retrasă numai de către reprezentantul său legal. În 
cazul unei persoane vătămate cu capacitate de exercițiu limitată, retragerea se 
realizează cu acordul persoanelor prevăzute de legea civilă, caz în care 
manifestarea voinței în acest sens poate fi ineficientă, deoarece acțiunea penală 
poate fi exercitată ex officio. 

                                                             
16 Nou Cod de procedură penală, Art. 297 
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Victima acestor infracțiuni și făptuitorul au, de asemenea, posibilitatea de a 
utiliza medierea. Potrivit Art. 69 alin. 2 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și 
organizarea profesiei de mediator, termenul prevăzut de lege pentru introducerea 
plângerii preliminare se suspendă în timpul medierii. În cazul în care părțile implicate 
în conflict nu au încheiat o înțelegere, partea vătămată poate depune plângerea 
prealabilă în același termen, care va continua de la data întocmirii procesului-verbal 
de închidere a procedurii de mediere, ținându-se cont inclusiv de timpul scurs înainte 
de suspendare. Trebuie să precizăm faptul că această procedură nu este des 
folosită în cazul unor astfel de infracțiuni, tocmai datorită faptului că victima ar putea 
să se teamă de revederea/reîntâlnirea cu persoana care a abuzat-o. 

BULGARIA 

Identificarea rapidă este esențială în asistarea, sprijinirea și protejarea 
victimelor cu promptitudine și permite autorităților poliției și de urmărire penală să 
investigheze mai bine infracțiunile și să pedepsească autorii acestora. 

Victimele pot suferi de diverse probleme psihologice, ca urmare a 
numeroaselor incidente traumatice cu care s-au confruntat în trecut. Prin urmare, 
este foarte important să recunoaștem impactul traumei asupra persoanelor și să 
recunoaștem simptomele acesteia. 

Practicile descrise mai jos privind identificarea victimelor sunt împărțite în 
funcție de entitatea care dirijează procesul; la sfârșitul capitolului sunt evidențiate 
trăsăturile specifice victimelor în cazurile transfrontaliere și copiilor victime, precum și 
ale altor grupuri vulnerabile. 

În mod obișnuit, în Bulgaria nu există proceduri formale de identificare, linii 
directoare sau liste de verificare pentru identificarea victimelor, cu excepția cazurilor 
specifice, de exemplu traficul de ființe umane. 

Poliția are, de obicei, rolul principal în identificarea victimelor. La preluarea 
apelurilor de la numărul european de urgență 112, polițiștii localizează victimele și 
identifică locul unde s-a  săvârșit o infracțiune sau un act de violență în familie. 

 
Atât Poliția, cât și Procuratura identifică victimele în două moduri principale: 
- prin întâlnirea cu aceștia față în față atunci când victimele vin să depună o 

plângere sau prin întâlnirea și intervievarea martorilor ca parte a unei 
investigații; 

- prin primirea plângerilor în formă scrisă din partea victimelor. (la biroul de 
înregistrare, prin poștă sau prin e-mail)  

 
Deoarece violența domestică este încă în curs de a fi incriminată în Bulgaria, 

victimele violenței domestice sunt, de asemenea, identificate în momentul în care 
poliția primește o copie a ordinului lor de protecție (civilă) dat de instanță. Alte 
victime sunt martore ale incidentelor de violență domestică pe parcursul altor 
proceduri pentru infracțiuni în care acestea sunt victime. 

Victimele sunt implicate în procedura de identificare prin corelarea a cât mai 
multor informații posibil. Încrederea reciprocă dintre victimă și ofițerul de poliție sau 
procuror sunt importante pentru fiecare investigație. În unele cazuri, este evident că 
o femeie ofițer este mai potrivită pentru a lucra cu o femeie victimă. Atunci când 
victima este un copil, profesioniștii cu studii de specialtate trebuie să fie prezenți în 
momentul intervievărilor.  
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Centrele de prevenire a violenței și infracționalității din cadrul Ministerului 
de Interne identifică toate tipurile de victime ale violenței - femei, dar și persoane în 
vârstă bătute de rudele lor mai tinere. 

 
Cetățenii merg la clinicile medico-legale pentru obținerea certificatelor 

medico-legale care atestă vătămările corporale suferite ca urmare a violenței 
domestice și a altor forme de violență, în scopul urmăririi penale și a altor proceduri. 
Victimele sunt identificate atunci când se prezintă pentru un examen medical - la 
cererea lor sau la propunerea organelor de judecată, singure sau însoțite de rude. 
Unele victime se prezintă doar pentru constatarea vătămărilor corporale suferite, fără 
a depune o plângere autorităților din motive de frică, rușine, etc.. 

 
Autoritățile sociale identifică victimele violenței în timpul activităților sociale 

desfășurate de către serviciile sociale specifice, cum ar fi centrele de asistență 
socială, dar și celelalte unități ale acestora, inclusiv de către departamentele care 
asigură beneficii sociale, deși nu au fost instruite în acest sens. Semnalele privind 
cazurile de violență împotriva copiilor și adulților pot veni din partea administrației 
municipale, Agenția de Stat pentru Protecția Copilului, autoritățile școlare și directori, 
personalul medical, personalul din spital, etc.. 

Identificarea se realizează prin observarea victimei și intervievarea acesteia, 
adesea în prezența medicilor legiști și a ONG-urilor. Locul de identificare poate fi 
locul în care s-a săvârșit actul de  violență - de exemplu locuința victimei - serviciul 
local de poliție sau unitatea locală de protecție a copilului. 

Victimele adulte pot fi identificate în timpul vizitelor asistenților sociali la 
adresele lor de domiciliu în scopul identificării nevoilor sociale, dar acestea se 
adresează mai degrabă Ministerului de Interne, deoarece autoritățile sociale doar le 
plasează în centre de criză. 

Organizațiile care sprijină victimele identifică victimele și le trimit la poliție 
sau la procuratură pentru a depune o plângere. Multe dintre victime ajung la ONG-
uri fiind deja identificate de către autorități sau autoidentificate ca atare. Cu toate 
acestea, identificarea într-un sens mai larg încă constituie o parte a procesului de 
consultare. 

Un alt punct de identificare a victimelor s-a dovedit a fi Consiliul Național 
pentru Asistență și Compensare a Victimelor Infracționalității din cadrul 
Ministerului Justiției. Aici există un program de recepție în care orice persoană care 
se consideră victimă a unei infracțiuni poate să se prezinte, să depună plângerea și 
să primească informații despre drepturile sale. 

Autoritățile sociale colaborează cu Agenția de Stat pentru Protecția 
Copilului și Agenția de Stat pentru Refugiați atunci când există cazuri de victime 
străine - copii și adulți. 

Victimele se pot autoidentifica ca victime. În multe cazuri, atunci când o victimă 
solicită ajutor, un sfat sau are nevoie de consiliere, aceasta și-a declarat deja statutul 
de victimă. În unele cazuri, victimele folosesc mijloacele mass-media pentru a-și 
autodeclara statutul. 

Identificarea victimelor în cazurile de abuz asupra copiilor se realizează după o 
metodologie care a apărut în ultimele decenii ca urmare a unei nevoi evidente de a 
acționa în legătură cu materialele care constituie dovezi ale abuzurilor împotriva 
copiilor; aceste materiale circulă în mediul online și sunt găsite de poliție în 
calculatoare și alte dispozitive de stocare și ulterior confiscate. Identificarea 
victimelor de către organele de investigare specializate are ca scop stoparea 
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suferinței copilului prin identificarea și localizarea acestuia și aducerea abuzatorului 
în fața justiției. 

În cazul victimelor cu dizabilități, poliția cooperează cu serviciile sociale. 
Desigur, victimele cu deficiențe de auz sau vorbire ar trebui să beneficieze de 
interpreți mimico-gesticulari. 

În practică, victimele în vârstă (de peste 65 de ani) sunt adesea abuzate fizic 
sau financiar de către rudele lor, dar rareori se plâng de acest lucru și de cele mai 
multe ori își retrag plângerile de teama de a nu-și expune familiile. În contactul cu 
victimele, înțelegerea și răbdarea sunt importante. 

Victimele traficului de persoane se pot autoidentifica, sau se identifică prin 
intermediul serviciilor de poliție de frontieră sau al ONG-urilor competente. 

 

GERMANIA 

Identificarea victimelor infracțiunilor este determinată de principiile procedurilor 
penale, în special de principiul legalității care se aplică în mod fundamental în 
Germania. Dacă autoritatea de urmărire penală află că există indicii privind existența 
unei infracțiuni, trebuie să înceapă oficial investigarea faptelor, § 160 CPP. 
Autoritatea de urmărire penală este, în principiu, procuratura, care este susținută în 
investigarea faptelor de către ofițerii de poliție, § 161 alineatul 1, propoziția 2 CPP. 
Principiul legalității se aplică autorităților și funcționarilor publici din poliție, precum și 
din procuratură, § 163 Abs. 1 CPP. Astfel, poliția trebuie să inițieze o anchetă din 
oficiu dacă constată săvârșirea unei infracțiuni. Este irelevant modul în care 
autoritățile de aplicare a legii află despre aceste dovezi. Investigațiile trebuie 
efectuate de către  autoritățile de aplicare a legii, cu respectarea principiilor biroului 
de investigații și să servească la aflarea adevărului. Acestea trebuie să includă 
circumstanțele care servesc la extinderea răspunderii și achitarea acuzatului și 
circumstanțele care sunt semnificative pentru consecințele juridice ale infracțiunii, § 
160 alin. 2 CPP. Scopul anchetei este de a afla cine este suspectul  și cine este 
victima infracțiunii. Aceasta se întâmplă ca urmare a hotărârii instanței. Cu toate 
acestea, investigațiile furnizează, în general, din timp indicații privind identificarea 
(presupusei) victime.  

În identificarea victimei unei infracțiuni, conținutul mărturiei victimei în calitate 
de martor este vital. Există diferite aspecte care pot contribui la identificare: o 
indicație-cheie este depunerea unei plângeri penale sau depunerea unei plângeri 
penale la poliție sau la procuratură de către victimă în persoană. Dar și alte 
persoane, cum ar fi martorii oculari sau martorii auditivi, declarațiile prietenilor, 
vecinilor sau ale colegi conduc la inițierea de investigații de către organele de 
urmărire penală și la identificarea victimei pe baza principiului legalității. 

Identificarea diferitelor grupuri de victime depinde de mai mulți factori. 

Victimele violenței domestice și ale infracțiunilor sexuale 

În ultimii 20 de ani, o schimbare de paradigmă pe scară largă în societatea 
germană conform motto-ul "violența domestică nu este o problemă privată" a condus 
la crearea unor rețele locale, regionale și de stat în rândul victimelor violenței 
domestice care promovează cooperarea între diferite profesii care iau contact cu 
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victimele violenței domestice. Aceste rețele sunt susținute de un grup de lucru de 
stat federal privind violența domestică condus de Ministerul Federal pentru Afaceri 
Familiale, Cetățeni Vârstinici, Femei și Tineret, iar dezvoltarea lor ulterioară este 
susținută prin diverse măsuri, inclusiv măsuri de politică juridică. Codul penal 
german nu prevede nicio infracțiune penală în ceea ce privește violența domestică. 
Mai degrabă, de la ratificarea Convenției de la Istanbul, definiția dată de articolul 3b 
din Convenția de la Istanbul este privită în Germania direct ca o definiție de lucru. 
Infracțiunile penale în acest domeniu includ infracțiuni săvârșite prin violență, 
infracțiuni sexuale, infracțiuni contra libertății unei persoane și infracțiuni care încalcă 
drepturile personale ale persoanei și autodeterminarea economică liberă.  

Conform rezultatelor studiilor privind prevalența, pe de o parte, și statisticile 
poliției privind infracționalitatea (SPI) pe de altă parte, presiunea acuzațiilor 
victimelor violenței domestice, atât de importantă pentru identificarea acestora, nu 
corespunde cu dimensiunea reală a acestor infracțiuni. Dorința de a face reclamații 
și, implicit, de a dezvălui calitatea de victimă a violenței domestice a adulților este 
considerabil limitată, în special datorită sentimentelor de  rușine și vinovăție din 
partea victimelor. Așadar, scopul activității instituțiilor de sprijinire a victimelor prin  
rețelele împotriva violenței domestice este de a susține și consolida în mod direct și 
indirect victimele în divulgarea infracțiunilor penale, conducând astfel la 
îmbunătățirea procesului de identificare necesar în realizarea urmăririi penale a 
autorilor și, în același timp, eliminarea violenței domestice din societate. Deoarece în 
viața de zi cu zi victimele violenței domestice se adresează cel mai frecvent 
medicilor și terapeuților, este necesară sporirea gradului de conștientizare privind 
rolul profesiei de medic în sprijinirea victimelor. Cu toate acestea, medicii și 
terapeuții în general se supun obligației secretului medical. Cu toate acestea, nu 
este obligatoriu să respecte această obligație de confidențialitate când vine vorba de 
infracțiuni grave, în special împotriva integrității fizice sau care pun în pericol viața 
victimelor, o așa-numită stare de urgență justificabilă, § 34 CC. În astfel de cazuri, 
medicii și terapeuții pot, contrar obligației de confidențialitate, să raporteze 
infracțiunile autorităților de urmărire penală. 

Victimele violenței domestice nu sunt numai cele direct afectate de aceste 
infracțiuni, ci și cele care asistă la săvârșirea lor, în special copiii. Conform unor 
studii, s-a arătat că dezvoltarea copiilor este considerabil afectată prin experiența 
diverselor forme de violență în familie. Întrucât copiii petrec mai mult timp în afara 
mediului familial, și anume în școli și instituții de îngrijire a copiilor, iar (co-
)participarea acestora la violența domestică este mai ușor de recunoscut, personalul 
din școli și facilitățile de îngrijire a copiilor (grădinițe și centre de îngrijire de zi) 
trebuie sensibilizat în legătură cu acest fenomen pentru identificarea corectă prin 
intermediul rețelelor. În acest fel, copiii pot fi identificați ca victime, iar influențele 
negative asupra dezvoltării lor pot fi limitate. În plus, ciclul violenței domestice poate 
fi influențat și în mod ideal întrerupt prin intervenția terților (biroul de asistență pentru 
tineri, tribunalul familial, centrul de consiliere pentru cupluri). Aceste instituții pot, de 
asemenea, să contacteze autoritățile de aplicare a legii, dar nu sunt obligate să facă 
acest lucru. În cazul în care violența domestică pune în pericol bunăstarea copilului, 
conform § 8a din Codul social VIII (Legea privind protecția copiilor și a tinerilor), 
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Oficiul pentru bunăstarea tinerilor trebuie să verifice întotdeauna dacă riscul pentru 
bunăstarea copilului poate fi redus, prin chemarea la poliție și depunerea unei 
plângeri. Tribunalul familial, care se regăsește în fiecare instanță districtuală, poate 
suspenda procedurile în curs, de exemplu procedurile de protecție împotriva 
violenței în conformitate cu  prevederile § 21 alin. 1 FamFG, în ceea ce privește 
investigația procurorului sau a procedurilor penale sau poate înainta dosarele către 
procuratură, conform prevederilor § 149 ZPO. Dacă există suficiente indicii privind 
săvârșirea unei infracțiuni, atunci procuratura trebuie să inițieze procedurile 
preliminare și să investigheze faptele cauzei. 

Victimele traficului de ființe umane exploatate în scopuri sexuale, pentru 
cerșetorie sau săvârșirea de infracțiuni  

Identificarea victimelor traficului de ființe umane exploatate în scopuri sexuale 
este îngreunată nu numai de problemele legate de sentimentele de rușine și 
vinovăție ale victimelor, care sunt de asemenea menționate aici, ci și ca urmare a 
presiunii considerabile exercitate asupra victimelor prin amenințări și folosirea 
violenței fizice, psihologice, violenței economice (datorii) sau prin reținerea 
documentelor de către autorii infracțiunilor. În mod frecvent, infractorii pun presiune 
asupra victimelor, amenințându-le cu raportarea la poliție sau procuratură. 
Procuratura poate să renunțe la acuzațiile împotriva victimelor care, la rândul lor, au 
comis infracțiuni ca, de exemplu, încălcarea dreptului de ședere sau alte fapte 
minore, conform § 154ff CCP. În aproape jumătate (44%) din investigațiile efectuate 
în anul 2015, victimele traficului de ființe umane exploatate în scopuri sexuale au 
contactat poliția sau au fost însoțite de consilieri din centrele de consiliere 
specializate sau de terți, cum ar fi alte prostituate sau clienți. Mai mult de jumătate 
(56%) din cazuri au fost retransmise poliției spre soluționare. Traficul de persoane ca 
infracțiune de control depinde de munca poliției orientată spre medii. În cazurile de 
trafic în scopul exploatării sexuale, persoanele care au contact direct cu victimele, și 
anume clienții, joacă un rol important în identificarea acestora. Implementarea 
Directivei 2011/36/UE în Germania a introdus răspunderea penală a clienților care 
se angajează în activități sexuale cu victime ale traficului de ființe umane în scopul 
obținerii unor sume de bani, profitând de situația lor personală sau economică sau 
de situația de neajutorare ca urmare a șederii într-o țară străină, conform § 232a 
alin. 6 CP. Orice persoană care raportează în mod voluntar o astfel de infracțiune 
autorității competente sau inițiază în mod voluntar o astfel de raportare nu va fi 
pedepsită în calitatea sa de client. Încă nu se poate preconiza în ce măsură acest 
nou regulament va afecta depistarea infracțiunilor de trafic de persoane în scopul 
exploatării sexuale. Statisticile pentru anul 2017 nu sunt încă disponibile. În legătură 
cu punerea în aplicare a Directivei 2011/36/UE, Legea privind reglementarea 
prostituției și Legea privind protecția prostituției (Prostituiertenschutzgesetz, 
ProstSchG), care au intrat în vigoare la 1 iulie 2017, au fost introduse și în Germania 
în 2016. Această lege prevede obligația de înregistrare a prostituatelor înainte de 
începerea practicării prostituției, conform § 3 ProstSchG; § 7 ProstSchG prevede 
obligația prostituatelor de informare a autorităților; § 10 ProstSchG prevede obligația 
de a oferi prostituatelor consultanță în domeniul sănătății; §§ 12 ff ProstSchG 
prevede inclusiv obligația de a desfășura o activitate de prostituție autorizată. Aceste 
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regulamente au extins considerabil posibilitățile de control și le-au adaptat exercitării 
voluntare a prostituției în Germania care este în general permisă.     

Poliția, subordonată guvernului respectiv, a încheiat acorduri sub formă de 
decrete cu instituțiile judiciare și cu instituțiile specializate în sprijinirea victimelor, 
care stipulează cooperarea dintre acești actori în combaterea și prevenirea traficului 
de ființe umane în scopul exploatării sexuale. 

Instituțiile specializate de sprijin pentru victimele traficului de ființe umane sunt 
membre ale Grupului Național de Coordonare împotriva Traficului de Persoane 
"KOK - Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V". Consilierii 
acestor instituții de sprijin oferă asistență victimelor traficului de ființe umane în toate 
problemele și le însoțesc în procesul penal. În aprilie 2018, Poliția Federală și 
sistemul judiciar au efectuat descinderi extinse în legătură cu diverse cazuri de 
suspiciune de contrabandă cu străini, prostituție forțată și bande de prostituție, 
precum și rețineri și sustrageri ale unor sume de bani în Germania. În ceea ce 
privește victimele prostituției forțate, legea germană privind rezidența prevede o așa-
zisă perioadă de reflecție și stabilizare de trei luni, conform § 59 (7) din Legea privind 
rezidența, care urmărește să permită persoanelor afectate recuperarea acestora și 
ieșirea de sub influența traficanților și să decidă dacă doresc să colaboreze cu 
autoritățile de urmărire penală. 

Aceleași baze legale se aplică identificării victimelor traficului de ființe umane în 
scopul exploatării prin muncă. Prin punerea în aplicare a Directivei 2011/36/UE în 
2016, toate formele de trafic de persoane au fost consfințite ca infracțiuni penale în 
temeiul §§ 232 CC. În calitata sa de asociație de instituții de sprijin specializate, KOK 
include și consilierea, sprijinul și asistența acestor victime sau aranjează ca acestea 
să primească sprijin din partea unor alte instituții. Există o listă de indicatori pentru 
identificarea victimelor traficului pentru exploatarea muncii. 

În măsura în care minorii devin victime ale infracțiunilor, în special în cazurile 
de trafic de persoane în scopul exploatării sexuale, cerșetorie și săvârșirea de 
infracțiuni, apar alte riscuri și dificultăți în identificarea minorilor, deoarece în cazul 
cerșetoriei și al săvârșirii de infracțiuni penale, minorii sunt abordați inițial de către 
poliție în calitatea lor de făptuitori ai unor infracțiuni. Pentru minori, trebuie să fie 
numit un tutore dacă familia sau tutorele lor nu pot fi contactați. În unele cazuri, 
tutorii existenți pot fi autorii înșiși. Chiar dacă nu este cazul, în aceste situații autorii 
traficului sunt adesea prezenți în imediata vecinătate și se oferă să fie protectori, 
astfel încât minorii să nu poată scăpa de făptuitorii lor. Indicatorii necesari identificării 
traficului de copii au fost elaborați de către KOK și ECPAT.  

O listă a indicatorilor utilizați pentru identificarea victimelor traficului de ființe 
umane în cadrul procedurilor de azil a fost elaborată într-un studiu al Oficiului 
Federal pentru Migrație și Refugiați.  

Victimele infracțiunilor transfrontaliere 

Pe lângă traficul de ființe umane, infracțiunile transfrontaliere includ și alte 
cazuri de infracțiuni organizate, terorism și infracțiuni săvârșite din ură. Toate aceste 
infracțiuni se caracterizează prin legături internaționale între făptuitori, utilizarea 
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internetului și necesitatea cooperării polițienești și judiciare internaționale. În context 
internațional, Oficiul Federal al Poliției Criminale este responsabil de identificarea 
victimelor. În anumite domenii, acesta efectuează investigațiile în sine sau sprijină 
investigațiile efectuate de către alte servicii ale poliției prin cooperare bilaterală și 
multilaterală, inclusiv EUROPOL. La nivelul justiției, cooperarea se realizează de 
către Oficiul Federal al Justiției, iar la nivel european de către Eurojust. Ambele 
instituții pot fi implicate în identificarea victimelor de către autoritățile respective la 
nivel național. 

 
SUEDIA 
 
Autoritatea polițienească joacă un rol principal în identificarea victimelor 

infracțiunilor, aceasta fiind primul organ judiciar la care victima trebuie să raporteze 
infracțiunea. 

Dacă infracțiunea este raportată poliției, se va iniția un proces care implică 
diferite autorități: 

• Raportul autorității polițienești 
• Ancheta preliminară efectuată de către poliție/procuratură 
• Rapoarte către societatea de asigurări 
• Audierea în instanță 
• Acordarea de despăgubiri prin intermediul instanțelor judecătorești și 

Agenția Suedeză de Aplicare 
• Compensarea victimelor prin Autoritatea Suedeză pentru 

Compensarea și Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor 
Victima infracțiunilor grave poate fi identificată într-un adăpost sau referită unui 

adăpost destinat victimelor, iar poliția trebuie să informeze serviciul social din 
municipalitatea relevantă cu privire la potențiala victimă. De cele mai multe ori, 
aceste locuințe beneficiază de compensații financiare din partea serviciilor sociale 
pentru asigurarea unui adăpost. 

Dacă victima unei infracțiuni a fost identificată de către serviciile sociale, 
acestea trebuie să o transfere către un adăpost și să informeze poliția. În acest caz, 
conversația inițială cu poliția va avea loc de obicei în incinta adăpostului. Atunci când 
este implicată o persoană străină care nu deține niciun act de identitate, autoritatea 
guvernamentală competentă trebuie să contacteze ambasada sau consulatul pentru 
a verifica identitatea și cetățenia persoanei care primește sprijin. 

Safehouse for children (Barnahus) este un loc special unde sunt primiți copiii 
care sunt suspectați de a fi supuși violenței sau abuzurilor sexuale. Aici copiii se 
întâlnesc cu reprezentanți ai poliției, procuraturii, medicilor, serviciilor sociale și 
psihiatriei copilului, într-un loc sigur și prietenos cu copiii.  

Centrele de sprijinire a victimelor asigură asistența victimelor diferitelor tipuri de 
infracțiuni, cum ar fi abuzul, furtul, furtul bagajelor, molestarea, furtul personal și 
amenințarea ilicită. În momentul în care o infracțiune este raportată la poliție, victima 
infracțiunii trebuie informată cu privire la faptul că există centre de sprijin pentru 
victime și alte servicii de asistență disponibile. De asemenea, poliția va cere victimei, 
dacă aceasta dorește, să fie contactată de un centru de asistență. Centrele de 
sprijinire a victimei pot oferi ajutor sub forma unei persoane de sprijin, iar multe 
dintre acestea au la dispoziție și servicii de sprijinire a martorilor. Organizația 
națională a acestor centre se numește Asociația Suedeză pentru Sprijinirea 
Victimelor. 
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Asociația Suedeză pentru Sprijinirea Victimelor este o organizație de voluntariat 
care asigură sprijin gratuit victimelor infracțiunilor și martorilor, al cărei scop este 
oferirea de condiții mai bune și tratarea victimelor în cunoștință de cauză17. Asociația 
numără peste 8.000 de membri. Există peste 100 de centre locale de sprijinire a 
victimelor în întreaga țară. Aici orice persoană care a fost afectată de o infracțiune 
poate obține ajutor și sprijin concret, vorbind cu o "persoană de sprijin". În tribunalele 
de circumscripție există și persoane denumite "susținătorii martorilor" care ajută atât 
părțile vătămate, cât și martorii în cadrul procesului. Toate aceste forme de sprijin 
sunt gratuite și disponibile pentru toată lumea, indiferent dacă infracțiunea a fost sau 
nu raportată și indiferent de momentul în care s-a întâmplat. Toți cei care lucrează în 
cadrul asociației au semnat deja un angajament de confidențialitate. Toți susținătorii  
- fie ai persoanelor în cauză, fie ai martorilor - sunt instruiți corespunzător și cunosc 
normele de confidențialitate. Activitățile fiecărui centru local sunt coordonate de un 
administrator angajat sau de un voluntar cu rol în coordonarea victimelor. Centrele 
locale se află în legătură cu linia de asistență națională a Asociației atunci când 
acestea nu fac față în preluarea apelurilor. Linia de asistență națională trimite 
contactele înapoi la centrele locale de asistență a victimelor. Aceasta înseamnă că 
victimele infracțiunilor pot în orice moment să ia legătura cu cineva și pot primi 
răspunsuri la întrebări urgente. Centrele de sprijinire a victimelor sunt menite să 
completeze acțiunile autorităților publice. Asociația cooperează cu poliția, serviciile 
sociale și alți actori publici. 

Autoritatea Suedeză pentru Compensarea și Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor 
Penale depunde eforturi constante în sensul de face cât mai vizibile victimele 
infracțiunilor și de a sensibiliza opinia publică în acest sens. Scopul general al 
Autorității este de a proteja drepturile tuturor victimelor infracțiunilor și de a atrage 
atenția publicului asupra nevoilor și intereselor lor. Un forum de cooperare activă îl 
reprezintă Grupul de Colaborare pentru Victimele Infracțiunilor care reunește 
autoritățile și organizațiile nonprofit. Grupul este format din reprezentanți ai: 

• Barnafrid - Centrul Național de Cunoaștere privind copiii victime ale 
infracțiunilor  

• Barnens rätt i samhället - Drepturilor copiilor în societate 
• Brottsofferjouren Sverige - Sprijinirea Victimelor în Suedia  
• Domstolsverket - Instanțele suedeze 
• Kronofogden - Autoritățile de executare din Suedia 
• NCK – Centrul National de Analiză a Violentei Bărbatilor împotriva 

Femeilor 
• Poliția 
• The National Organisation for Women’s Shelters and Young Women's 

Shelters in Sweden 
• Rädda Barnen - Salvați Copiii 
• Centrul de Asistență pentru Victimele Tinere ale Infracțiunilor/ Centrul de 

Asistență pentru Autorii Infracțiunilor 
• Advokatsamfundet - Asociația Baroului Suedez  
• Södersjukhusets Antivåldsgrupp - Spitalul General Sud din cadrul Grupului 

Împotriva Violenței din Stockholm 

                                                             
17 17http://www.brottsofferjouren.se/uploads/userfiles/files/Folder-We-care-about-victims-of-

crime_new.pdf 
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• Stiftelsen Tryggare Sverige - Fundația Safer and Secure Suedia  
• Unizon 
• Åklagarmyndigheten - Procuratura 

 
2. UN MODEL GENERAL AL PROCEDURILOR JUDICIARE  
 
 
Et

apa (E) 
Acțiune 

1 Raportarea la poliție 

 

Et
apa (E) 

Acțiune 

2 Investigațiile preliminare / faza de urmărire penală 
 

 

 

Et
apa (E) 

Acțiune 

3 Procedurile judiciare 
→Instanța Penală (proceduri penale + acțiune pentru solicitarea de 

compensații financiare) 
→Instanța Civilă (solicitarea de despăgubiri pentru daunele 

materiale/morale suferite ca urmare a infracțiunii) 
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CAPITOLUL III 
INDICATORI PENTRU IDENTIFICAREA VICTIMELOR 

INFRACȚIUNILOR 
 

 
Principalul obiectiv al acestui capitol este de a furniza un set de indicatori ce 

pot fi utilizați de diferite părți interesate care vin în contact cu victimele infracțiunilor. 
Indicatorii sunt clasificați pe diferite categorii de victime (victime ale traficului de ființe 
umane, victime ale violenței domestice, victime ale violenței sexuale, victime ale 
infracțiunilor săvârșite din ură). 

 Indicatori - victimele traficului de ființe umane  
Sexul - traficul în scopul exploatării sexuale este considerat a fi forma cea mai 

răspândită a traficului de ființe umane care afectează în principal femeile, adulții și 
copiii. Evaluarea indicatorilor de vârstă și de gen trebuie realizată împreună sau în 
raport de interdependență pentru a identifica mai bine victimele traficului de ființe 
umane sau tipul de exploatare la care au fost supuse. 

Vârsta - cu cât persoana este mai în vârstă, cu atât este mai puțin expunsă 
traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, care este în continuare 
principala formă de exploatare. Aceeași regulă se aplică și exploatării prin muncă 
sau a sclaviei, deoarece cu cât victima este mai în vârstă, cu atât este mai puțin 
productivă. 

Caracteristici sociale - traficanții se bazează pe manipularea următorilor 
factori: sărăcia, discriminarea și lipsa locurilor de muncă sau a oportunităților de 
educație, marginalizarea socială, neglijarea și abuzul în familie, necunoașterea 
drepturilor în domeniul migrației, a obligațiilor, reglementărilor și accesului la libera 
circulație. 

Documente - lipsa documentelor de identitate personală sau găsirea acestora 
în posesia persoanelor suspectate de săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane 
pote constitui un indiciu în identificarea unei presupuse victime a traficului de ființe 
umane. 

Locul unde victima a fost găsită / identificată - anumite zone, fie de la 
periferie, fie din oraș, cunoscute ca locuri de unde se pot cumpăra servicii sexuale, 
cluburile de noapte sau hotelurile, locurile de trecere a frontierei; persoana poate fi 
dezorientată în legătură cu locația. 

Semne care pot indica prezența unei forme de abuz - semnele traumelor 
fizice sau psihice pot fi un indiciu pentru un caz de trafic de persoane. Persoana ar 
putea avea vânătăi și plăgi în diferite zone ale corpului, ceea ce ar putea fi semnul 
unui posibil abuz fizic. Persoana poate fi apatică, absentă, lasă impresia că nu 
înțelege foarte clar ce i se cere sau ce i se explică, plânge, are dificultăți în a-și 
aminti exact ce s-a întâmplat. 

Fiecare dintre acești indicatori, dacă este luat în considerare individual sau este 
evaluat independent unul de celălalt, ar putea conduce la identificarea altor categorii 
de victime sau situații. Prin urmare, atunci când se analizează un posibil caz de trafic 
de ființe umane, este important ca în momentul evaluării să se țină cont de toți 
indicatorii. 

 Indicatori – victimele violenței domestice  
Fizici - vânătăi, fracturi, dureri cronice (gât, spate), cicatrici recente sau tăieturi 

minore, întreruperea sarcinii. 
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Psihologici - depresie, anxietate, auto-rănire, tulburări de alimentație, fobii, 
tulburările somatice, problemele de somn, probleme de concentrare, consum nociv 
de alcool, consum de droguri permise și nepermise, epuizare fizică, tentative de 
suicid. 

Emoționali - teamă, rușine, furie, sentimente de lipsă de valoare și lipsă de 
speranță, senzație de neadecvare și impasibilitate, înstrăinare, iritabilitate și frică 
atunci când cineva se interesează de viața lor de familie, îmbrăcăminte extrem de 
conservatoare, situații în care copiii își tratează mama cu dispreț,  situații în care 
tatăl/abuzatorul este privit ca model. 

Sociali / Financiari - lipsa unei locuințe, șomajul, datoriile financiare, lipsa 
prietenilor sau a sprijinului familial, izolarea, dificultățile părinților. 

Comportamentali - explicații neconvingătoare despre orice leziune; descrie 
partenerul ca fiind obsedat de control sau predispus la furie; dorește să fie 
însoțit/însoțită de partenerul său care vorbește cel mai mult; anxietate în prezența 
unui partener; separare recentă sau divorț; reticență în a urma sfaturile; apeluri 
telefonice frecvente, sub forma de "raportare" în fața abuzatorului, răspunde 
imediată la apelurile telefonice sau merge acasă imediat după ce a fost 
chemat/chemată. 

Indicatorii violenței domestice nu sunt întotdeauna evidenți. Specialiștii nu 
trebuie să tragă concluzii pripite, deoarece este posibil ca unii dintre acești indicatori 
să fie în legătură cu alte cauze. Totuși, dacă există tipare sau un istoric al acestor 
indicatori, este posibil să aveam de-a face cu un caz de abuz. 

Indicatori - victimele violenței sexuale  
Există multiple reacții pe care supraviețuitorii violului și abuzului sexual le pot 

experimenta. În ceea ce privește evenimentele traumatice, în general, este important 
să ne dăm seama dacă există un model "standard" de reacție la stresul extrem al 
experiențelor traumatice. Unii oameni răspund imediat, în timp ce alții au reacții 
întârziate - uneori luni sau chiar ani mai târziu. Unele persoane resimt efectele 
adverse o perioadă mai îndelungată de timp, în timp ce altele se recuperează destul 
de repede. Reacțiile se pot schimba în timp. 

Indicatori fizici ai abuzului sexual - dacă nu se folosește o forță fizică 
excesivă, majoritatea victimelor nu vor suferi leziuni fizice ca urmare a agresiuniia 
sexuale. În multe cazuri de abuz, coerciția, intimidarea și amenințarea cu forța pot fi 
factori care reduc posibilitatea de a recurge la forță excesivă. Absența dovezilor 
fizice nu se corelează în niciun fel cu nivelul de frică și teroare pe care victimele le-
au experimentat în timpul abuzului. Adesea, semnele fizice ale unui abuz sexual 
includ vânătăi (pe coapsele interioare sau pe brațe, după cum a fost reținută victima) 
și traumatisme în zona genitală. Alți indicatori fizici, cum ar fi sarcina sau o boală cu 
transmitere sexuală pot fi detectate abia după mai multe zile sau chiar săptămâni 
după săvârșirea abuzului. 

Indicatori comportamentali ai abuzului sexual - fiecare victimă este unică, 
așadar răspunsul acesteia la traumă este unic. Potențialii indicatori comportamentali 
ai victimizării sexuale ar putea fi: comportament de auto-rănire (creșterea 
consumului de droguri și alcool, auto-mutilare, tentativă de suicid), schimbări în 
interacțiunea socială/comportamentul social (retragerea, promiscuitatea sexuală, 
comportamentul agresiv sau perturbator, evitarea anumitor persoane etc.). 

Indicatori - infracțiuni săvârșite din ură 
Conduita infractorului - autorii de infracțiuni săvârșite din ură își exprimă în 

mod clar prejudecățile înainte, în timpul sau după săvârșirea actului. Dovezile 
esențiale în majoritatea infracțiunilor comise din ură constau în cuvintele sau 



Pagina 20 

 

simbolurile folosite de autorii înșiși. Cei care comit infracțiuni din ură în general 
doresc să transmită un mesaj victimelor lor precum și altor persoane, iar aceste 
mesaje constau în epitete rostite, graffiti, acestea fiind dovada clară a motivației lor. 

Caracteristicile victimei și ale făptuitorului - religia, etnia/originea națională, 
statutul de dizabilitate, sexul sau orientarea sexuală a victimei sunt diferite de cele 
ale infractorului. Victima este membru al unui grup care este în număr covârșitor 
depășit de numărul membrilor unui alt grup din zona unde a avut loc incidentul. 
Victima este membru al unei comunități care este concentrată în anumite zone și a 
fost atacată la părăsirea acelei zone. Incidentul a avut loc în timpul unei incursiuni de 
către membrii unui grup majoritar într-o zonă predominant populată de membrii 
minorităților. Victima este identificabilă ca "diferită" de către atacatori și, adesea, de 
comunitatea majoritară, de factori precum aspectul, îmbrăcămintea, limba sau 
religia. Victima este o figură proeminentă, cum ar fi un lider religios, activist pentru 
drepturi sau un purtător de cuvânt al unei comunități, într-o comunitate care s-a 
confruntat cu o discriminare continuă. 

Când și unde s-a întâmplat incidentul - incidentul a avut loc în apropierea 
unui loc frecventat de membrii unui anumit grup minoritar. Incidentul a avut loc în 
interiorul sau în apropierea unui lăcaș de cult, cimitir religios, sau a unei case sau 
așezări aparținând unui grup minoritar sau a unui "străin" într-un anumit cartier. 
Incidentul a avut loc la o dată de importanță deosebită pentru comunitatea vizată (de 
exemplu, sărbători religioase sau zile de comemorare a evenimentelor istorice 
importante, etc.). 

Infracțiunile din ură săvârșite anterior sau alte incidente - incidente similare 
anterioare au avut loc în aceeași zonă în care au fost vizați membrii aceluiași grup. 
Victima sau victimele au fost anterior hărțuite sau amenințate prin mesaje transmise 
prin poștă sau telefonic, fiind bazate pe apartenența la grupul lor. S-a raportat un 
incident sau o infracțiune anterioară care ar fi condus la săvârșirea unei infracțiuni 
din ură, ca răspuns la represaliile îndreptate împotriva membrilor grupului presupus 
responsabil. 

Natura violenței - indiferent dacă infracțiunea are forma unui abuz fizic sau a 
unei daune asupra proprietății, atunci când autorii săvârșesc o infracțiune din ură, 
aceștia adesea intenționează să transmită un mesaj. Indicatorii includ: faptul că 
incidentul a implicat violență extremă sau neobișnuită sau un tratament degradant și 
umilitor săvârșit în mod expres, inclusiv abuzul sexual al victimelor în cazul 
infracțiunilor homofobe. Actul de violență s-a săvârșit într-un loc public sau într-o 
formă care să aibă un impact public, cum ar fi prin înregistrarea video de către 
autori. Violența a implicat mutilarea în care simbolurile rasiste au fost tăiate sau arse 
pe cadavrele victimei, sau daunele asupra proprietății au inclus un aumit "mesaj". 

Alți indicatori / victimele vârstnice ale infracțiunilor: trăiesc în sărăcie, în 
ciuda faptului că beneficiază de o pensie lunară. Persoana rămâne acasă și în niciun 
caz nu dorește să plece; deseori aceasta țină capul în jos și este foarte tăcută. 

Alți indicatori / copiii victimele ale infracțiunilor: înstrăinarea, închiderea 
sau, dimpotrivă, săvârșirea unor acte de agresiune la școală sau pe stradă. Copiii 
victime pot suferi, de asemenea, pierderi bruște în greutate, pierderea interesului 
pentru școală și note slabe la învățătură. De asemenea, pot începe să folosească un 
limbaj vulgar sau neadecvat.  
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CAPITOLUL IV 
PROCESUL DE REFERIRE ÎN SCOPUL ACORDĂRII ASISTENȚEI 

JURIDICE 
 

1. PROCESUL DE REFERIRE ÎN SCOPUL ACORDĂRII ASISTENȚEI 
JURIDICE ÎN ROMÂNIA, BULGARIA, GERMANIA, SUEDIA 

 
ROMÂNIA 
 
Conform legislației din România, victimele infracțiunilor au dreptul de a fi 

asistate, de a fi reprezentate de un avocat pe parcursul întregii proceduri penale. În 
practică, victima unei infracțiuni poate beneficia de serviciile juridice ale unui avocat 
ales (cu plata unui onorariu) sau al unui avocat din oficiu (dacă victima nu dispune 
de resurse financiare pentru a contracta un anumit avocat). 

 
Judecătorii, în cazul infracțiunilor pentru care plângerea este adresată instanței, 

procurorilor, ofițerilor de poliție, au obligația de a notifica victimele, inclusiv cu privire 
la dreptul la asistență juridică, dar și cu privire la instituția căreia se pot adresa 
personal pentru a-și exercita acest drept privind condițiile și procedura de acordare a 
asistenței juridice gratuite.  

 
Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției 

victimelor infracționalității prevede că asistența juridică gratuită se acordă la 
cerere persoanelor care au fost victime ale următoarelor categorii de infracțiuni: 
tentativa de omor; infracțiunea săvârșită cu intenție care a condus la vătămarea 
gravă a victimei; violul, întreținerea de raporturi sexuale cu un minor și perversiune 
sexuală, după cum prevede Codul Penal. Asistența juridică gratuită este asigurată 
acestor victime dacă infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul României sau în afara 
teritoriului României, victima fiind un cetățean român sau un cetățean străin cu 
reședința legală în România și procesul penal se desfășoară în România. Trebuie 
remarcat că, conform Legii 211/2004, asistența juridică gratuită poate fi acordată, la 
cerere, inclusiv victimelor altor tipuri de infracțiuni, atâta timp cât venitul lunar al unui 
membru al familiei victimei este cel mult egal cu salariul minim brut pe țară stabilit 
pentru anul în care victima a depus cererea de asistență juridică gratuită. 

 
Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de ființe 

umane prevede că victimele traficului de persoane au dreptul la asistență juridică 
obligatorie în toate procedurile penale. 

 
Trebuie să se facă distincție între asistența juridică obligatorie și asistența 

juridică gratuită. Asistența juridică obligatorie este dispusă din oficiu de către 
instanță, la primirea dosarului, prin trimiterea unei adrese la baroul local pentru 
numirea unui avocat din oficiu. Pentru a beneficia de asistența juridică gratuită, 
trebuie îndeplinite următoarele condiții: 

 
- Dacă victima a notificat procuratura sau instanța în termen de 60 de zile de 

la comiterea infracțiunii. Dacă victima nu a putut să notifice din motive fizice 
sau psihice autoritățile de urmărire penală, termenul de 60 de zile se 
calculează de la data încetării condiției de incapacitate; minorii și 



Pagina 22 

 

persoanele aflate sub interdicție nu sunt obligate să notifice autoritățile de 
urmărire penală sau instanța de judecată cu privire la infracțiune. 

- Cererea poate fi înaintată personal de către victimă, de reprezentantul legal 
al minorului sau de către persoana aflată sub interdicție, sau de către 
organizațiile neguvernamentale care operează în domeniul protecției 
victimelor, în cazul în care acesta este semnat de victimă. 

- Cererea de asistență juridică gratuită este scutită de taxa de timbru; aceasta 
se depune la instanța în a cărei jurisdicție locuiește victima și se 
soluționează prin încheiere, în termen de 15 zile de la data depunerii, de 
către doi judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea de despăgubiri 
financiare victimelor infracțiunilor. În cerere se vor menționa datele de 
identificare ale victimei, venitul lunar al victimei pe membru de familie, 
documentele care susțin informațiile menționate în cerere, precum și orice 
alte documente deținute de victimă care sunt utile pentru soluționarea 
cererii. Cererea de consiliere juridică gratuită se soluționează de către 
camera de consiliu prin citarea victimei și, în cazul în care cerera este 
respinsă, victima are dreptul de a face apel în termen de 15 zile de la data 
notificării. 

- Dacă victima nu și-a ales un avocat, hotărârea prin care a fost acordată 
cererea de consiliere juridică ar trebui să includă numirea unui avocat din 
oficiu conform Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei 
de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
Statutului de avocat. 

 
Prin Decretul 180/2016 al Asociației Naționale a Barourilor din România s-a 

aprobat Cadrul de reglementare pentru funcționarea serviciilor de asistență judiciară 
a Barourilor din România. Potrivit acestui document, asistența judiciară și 
extrajudiciară este asigurată de avocații barourilor care au făcut o alegere în această 
privință prin înscrierea în Registrul de asistență judiciară.  

 
În practică există autorități publice cu responsabilități în domeniul protecției 

victimelor infracțiunilor care cooperează cu organizațiile neguvernamentale care sunt 
furnizori de servicii de asistență juridică. În România există un număr mic de 
organizații care oferă consultanță juridică victimelor, entități care cooperează cu 
anumiți avocați specializați în asistența victimelor. Avocații care cooperează cu 
ONG-uri pot oferi sprijin în mod pro bono sau pot fi plătiți de aceste organizații pentru 
serviciile de consiliere/asistență a victimelor infracțiunilor - de exemplu, victimele 
traficului de persoane sunt referite către ONG-uri de către poliție sau de către 
Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane. 

 
a nivel național nu există o evaluare anuală a calității serviciilor juridice 

furnizate victimelor infracțiunilor de către avocații din oficiu. În cazul asistenței 
juridice gratuite/asistenței juridice obligatorii, victima poate solicita organului judiciar 
(instanței) schimbarea avocatului. Teoretic, victima are dreptul să solicite 
schimbarea avocatui numit din oficiu, dar în practică acest lucru se întâmplă foarte 
rar. Pe de altă parte, datoria instanței este de a asigura corectitudinea procedurilor și 
de a determina dacă avocatul din oficiu a asigurat asistența efectivă în cazul 
victimei. 
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BULGARIA 
 

Ordinul și condițiile de acordare a asistenței judiciare în cauze penale, civile și 
administrative în fața tuturor instituțiilor judiciare sunt reglementate în Legea privind 
asistența juridică din 2006.18 Asistența juridică se acordă numai persoanelor fizice 
care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Asistența juridică nu se acordă 
întreprinzătorilor persoane fizice, persoanelor juridice - societăți comerciale, societăți 
cooperative, etc.. 

Asistența juridică se acordă pentru toate tipurile de cazuri penale. 

Scopul legii este acela de a garanta accesul egal la justiție prin asigurarea și 
acordarea de asistență juridică efectivă de către avocați și finanțată de stat. 

Asistența juridică este organizată de Biroul Național de Asistență Juridiă 
(BNAJ) și de Consiliile Baroului. BNAJ este un organism independent de stat - 
persoană juridică finanțată - membru secundar al ministrului justiției, cu sediul la 
Sofia. BNAJ are propriul buget care este stabilit, implementat, completat și raportat 
de acesta. Veniturile și cheltuielile bugetului BNAJ se bazează pe clasificarea 
veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat. 

Organizarea activității BNAJ, structura, componența și funcțiile diferitelor 
departamente din administrația sa sunt stabilite de regulamentele adoptate de către 
Consiliul de Miniștri. 

Linia telefonică de asistență juridică națională funcționează la numărul următor: 
0700 18 250. 

Tipuri de asistență juridică 

• consultarea în vederea obținerii unui acord înainte de inițierea 
procedurii judiciare sau de depunere a unui caz; 

• pregătirea documentelor pentru depunerea dosarului; 
• soluționarea litigiilor când cazul este deja depus în instanță; 
• soluționarea litigiilor în caz de detenție în temeiul Art. 63, alineatul 1 din 

Legea Ministerului de Interne. 
 
Asistența juridică este organizată de către BNAJ și consiliile baroului. BNAJ 

deține Registrul Național al Avocaților, desemnat să asigure servicii juridice conform 
hotărârilor respectivelor instanțe judecătorești. Registrul este public. Acesta există 
atât în format fizic cât și în format electronic și este publicat pe Internet. 

 
Serviciile juridice, și anume consilierea sau pregătirea documentelor pentru 

depunerea dosarului, sunt oferite: 
 

                                                             
18 Legea privind asistența juridică a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2006 (conform Gazetei de Stat, numărul 79 din 

4 octombrie 2005) 
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• persoanelor care îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului social 
în temeiul Regulamentului de aplicare a Legii privind asistența socială; 

• persoanelor aflate în instituții de asistență socială - case pentru 
persoane vârstnice, centre de reabilitare și integrare socială a persoanelor cu 
dizabilități, centre de cazare temporară a persoanelor fără adăpost; 

• familiilor adoptive sau familiilor, rudelor sau persoanelor apropiate, în 
cazul în care un copil se află în plasament conform prevederilor Legii privind 
protecția copilului; 

• copiilor plasați în familii adoptive sau împreună cu membri de familie 
apropiați sau îndepărtați, conform procedurilor stabilite de Legea privind 
protecția copilului; 

• copiilor aflați în situații de risc în sensul cel prevăzute de Legea privind 
protecția copilului; 

• persoanelor care intră sub incidența Art. 143 și 144 din Codul Familiei 
și persoanele cu vârsta sub 21 de ani, conform Regulamentului (CE) nr. 
4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea 
aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de 
obligații de întreținere ( OJ L 7/1 din 10 ianuarie 2009) și Convenției privind 
recuperarea internațională a ajutorului pentru copii și alte forme de întreținere 
a familiei (JO L 192/51 din 22 iulie 2011); 

• victimelor violenței domestice sau sexuale sau traficului de ființe 
umane, care nu dispun de mijloace financiare și care doresc să beneficieze 
de asistența unui avocat; 

• solicitanților de protecție internațională, conform procedurilor stabilite 
de Legea privind azilul și refugiații, potrivit căreia acordarea asistenței juridice 
nu se datorează unui alt temei juridic; 

• străinilor în privința cărora s-a aplicat o măsură administrativă 
coercitivă și străinilor cazați într-o unitate specială de cazare temporară 
pentru străini conform procedurilor stabilite de Legea străinilor din Republica 
Bulgaria, care nu dispun de mijloace financiare și doresc să beneficieze de 
asistența unui avocat; 

• persoanelor cărora li s-a refuzat sau revocat statutul de apatrid în 
Republica Bulgaria sau procedura de acordare a statutului de apatrid a fost 
întreruptă în temeiul Legii străinilor din Republica Bulgaria, care nu dispun de 
mijloace și nu doresc protecția unui avocat. 

 
Faptele și circumstanțele prevăzute mai sus trebuie să fie atestate prin hotărâri 

judecatorești sau prin acte emise de autoritățile competente în cauză și prin 
declararea statutului civil și al proprietății al persoanei într-o formă aprobată de către 
BNAJ.  

Pentru solicitarea prestării serviciilor juridice prin reprezentare procedurală nu 
există un formular obligatoriu specificat. Partea în cauză trebuie să adreseze 
această cerere instanței unde procedura legală este în curs. Cererea poate fi 
formulată ca text liber. Persoana trebuie să precizeze că nu poate să plătească 
cheltuielile pentru caz și, de asemenea, să declare propriile venituri, statutul de 
angajat, statutul proprietății, statutul familial, eventual starea sa de sănătate și orice 
alte circumstanțe care ar putea motiva cererea de asistență juridică. Refuzul de 
acordare a asistenței judiciare se face prin recurs în cadrul ordinului procedural 
respectiv. 
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Documente necesare  

La depunerea unei cereri de asistență juridică cetățenii bulgari trebuie să 
prezinte următoarele documente:19 

• declarația privind statutul familiei și statutul proprietății; 
• dovada cuantumului veniturilor obținute din salarii sau a veniturilor 

obținute din alte activități profesionale  întreprinse de solicitant și de membrii 
familiei sale; 

• documente care atestă o boală sau un handicap în cazul în care 
solicitantul este afectat de acestea; 

• alte documente care atestă circumstanțele invocate în cererea de 
asistență juridică. 

 
În situația în care cetățenii Uniunii Europene sau persoanele care se află în 

situația de ședere legală într-un stat membru al UE solicită toate tipurile de asistență 
juridică, aceleași documente mai sus menționate trebuie transmise și Ministerului 
Justiției din Bulgaria. Cererea de acordare a asistenței juridice, precum și 
documentele care atestă faptul că solicitantul îndeplinește condițiile pentru 
furnizarea acesteia trebuie traduse în limba bulgară sau într-o altă limbă oficială a 
instituțiilor Comunității Europene pe care Republica Bulgaria le-a declarat 
acceptabile în fața Comisiei Europene. Nu este necesar ca aceste documente să fie 
legalizate. 

 
În materie penală, hotărârea conform căreia acuzatul sau inculpatul se află în 

imposibilitatea de a-și plăti un avocat aparține autorității care conduce etapele 
procedurale pe baza statutului proprietății persoanei constatat ex officio  în 
chestiunea specifică și în circumstanțele menționate mai sus. În ceea ce privește 
acuzatorul privat, reclamantul civil și reclamantul privat, constatarea în cauză se va 
face în conformitate cu procedura stabilită de Art. 23, alineatul 3 din lege, pe baza 
unor factori precum venitul, starea de sănătate și starea familială a persoanei, etc.. 

Pentru solicitarea prestării de servicii juridice sub forma consultărilor juridice 
sau pregătirea documentelor pentru depunerea dosarului, cetățenii bulgari trebuie să 
dovedească inclusiv faptul că se regăsesc în cazurile prevăzute de Art. 21, punctele 
1 și 2 din Legea privind asistența juridică, și anume: 

• ordinul directorului Direcției de Asistență Socială din locul reședinței 
care acordă asistența socială lunară. În cazul în care persoana nu și-a 
exercitat dreptul de a beneficia de asistență socială lunară în baza 
Regulamentului de aplicare a Legii privind asistența socială, aceasta trebuie 
să prezinte BNAJ un document eliberat de directorul Direcției de Asistență 
Socială care să ateste îndeplinirea condițiilor pentru acordarea ajutorului 
social lunar; 

• hotărârea judecătorească privind plasarea copilului în familia adoptivă 
sau 

                                                             
19 Pentru informații suplimentare și pentru descărcarea documentelor, vizitați site-ul Atlasului Judiciar 

European de pe site-ul de internet: 

 http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/la_fillingforms_bg_en.htm 
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• un document care să ateste plasarea într-o instituție specializată în 
acordarea ajutorului social. 

În aceste situații decizia de acordare a asistenței judiciare aparține 
președintelui BNAJ în termen de 14 zile de la data depunerii următoarelor 
documente: ordinului de acordare a ajutorului social lunar, hotărârea judecătorească 
de plasare a copilului în familia adoptivă sau a certificatului emis de Direcția de 
Asistență Socială. Cererea de acordare a asistenței juridice trebuie depusă la BNAJ. 
Refuzul de acordare a asistenței juridice este anunțat solicitantului care poate face 
recurs, conform normelor Codului de procedură administrativă. 

Cum este ales avocatul? 

Decizia judecătorească sau actul de acordare a asistenței judiciare de către 
președintele Biroului Național de Asistență Juridică (BNAJ) este transmis în cel mai 
scurt timp consiliului baroului în cauză în scopul numirii unui avocat din Registrul 
Național de Asistență Juridică. Dacă este posibil, Consiliul Baroului desemnează un 
avocat, numit de către beneficiarul serviciilor de asistență juridică. 

Ce cheltuieli sunt suportate conform Legii privind asistența juridică? 

Asistența juridică include asigurarea apărării gratuite prin avocat. 

În cazul în care persoana aflată în litigiu nu dispune de mijloace materiale și se 
află în imposibilitatea de a achita taxele și cheltuielile datorate în cadrul procedurii, 
aceasta poate înainta instanței o cerere pentru scutirea de taxe și cheltuieli, dacă 
cauza este pendinte. 

În ceea ce privește scutirea de taxe și cheltuieli, acestea sunt acoperite de 
fondurile prevăzute în bugetul instanței. 

 

GERMANIA 

În Germania, victimele infracțiunilor, așa-numitele "părți vătămate" pot fi în 
principiu susținute sau reprezentate de un avocat ales în mod liber, § 406 CPP. 
Persoana vătămată ca urmare a unei infracțiuni în temeiul § 395 CPP poate să se 
alăture acuzației în cadrul procedurii penale, inclusiv în faza anchetei preliminare, în 
calitate de reclamant comun, § 406h CPP. Reclamantul comun trebuie să fie citat 
pentru participarea la audierea principală, având următoarele drepturi: să participe la 
întreaga audiere principală, să dezaprobe un judecător sau un expert, să adreseze 
întrebări martorilor și experților, să depună mărturie, să facă declarații și să se opună 
ordinelor președintelui, conform § 397 CPP. Victimele trebuie să fie informate cu 
privire la aceste drepturi cât mai curând posibil, în scris și într-o limbă pe care o pot 
înțelege, § 406i alineatul 1 Nr. 2 CPP. 

La cererea reclamantului, se poate numi un avocat ales ("reprezentantul 
reclamantului"). La cererea reclamantului, avocatul numit trebuie să asigure servicii 
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juridice gratuite dacă este vorba despre o infracțiune sexuală, trafic de ființe umane, 
tentativă de omucidere sau omucidere, iar rudele apropiate doresc să se alăture în 
calitate de reclamanți, conform § 397a paragraful 1 Nr. 2 CPP. Același lucru se 
aplică în cazul în care infracțiunea implică vătămări corporale grave, mutilare 
genitală, jaf, persecuție, privare de libertate, extorcare, luare de ostateci, jaf, jaf în 
formă agravată, furt în formă agravată, extorcare sau atac în formă agravată asupra 
autovehiculelor și, în plus, dacă infracțiunea săvârșită a produs sau este de așteptat 
să producă persoanei vătămate daune fizice sau morale grave, conform § 397a, 
paragraful 1 Nr. 3 CPP. În cele din urmă, se desemnează un avocat gratuit în 
calitate de reprezentant coresponsabil pentru cazuri de infracțiuni sexuale sau 
maltratarea persoanelor protejate și, așa cum s-a menționat anterior, dacă persoana 
vătămată a avut sub 18 ani în momentul săvârșirii infracțiunii, conform § 397a 
paragraful 1 nr. 4 și 5 CPP. 

Avocatul ales de partea vătămată este responsabil de întreaga procedură, și 
anume investigația și acțiunea principală, și nu se schimbă decât în cazul în care 
relația de încredere dintre partea vătămată și avocat este afectată în mod 
semnificativ. Apoi, la cerere, se poate numi un alt avocat. 

În alte cazuri, un avocat poate fi numit la cererea părții vătămate în cazul în 
care aceasta din urmă solicită asistență juridică în cazuri de drept civil, adică dacă 
nu dispune de resurse financiare suficiente și dacă nu și-ar putea singură apăra 
suficient interesele sau dacă este improbabil ca persoana în cauză să realizeze 
acest lucru - în special în cazul infracțiunilor precum violența domestică – conform § 
397a paragraful 2 CPP. 

Având în vedere că avocații desfășoară activități independente, autoritățile de 
aplicare a legii nu pot formula recomandări specifice cu privire la avocații individuali. 
Cu toate acestea, victimele infracțiunilor se pot raporta la o listă a avocaților 
disponibili care poate fi accesată prin intermediul Asociației Barourilor locale. 

Procuratura și poliția sunt responsabile de informarea victimelor/părților 
vătămate cu privire la drepturile lor în procedurile preliminare, iar instanța în 
procedura principală. 

Victimei/Părții vătămate trebuie să i se pună la dispoziție informații inclusiv cu 
privire la dreptul la despăgubire sau la repararea prejudiciului cauzat ca urmare a 
infracțiunii în procesul penal împotriva acuzatului, conform § 406i Abs. 1 Nr. 3 bis 5 
CPP sau în procedurile civile, conform § 406j Nr. 1 CPP, precum și solicitarea unei 
pensii în temeiul OEG, § 406j Nr. 3 CPP. 

SUEDIA 

 Conform Codului privind consilierea victimei (Lag (1988: 609) om 
målsägandebiträde), în anumite cazuri se numește un avocat pentru victima 
infracțiunii. De obicei, avocatul este membru al Asociației Barourilor din Suedia. Nu 
este obligatoriu să beneficieze de formare anterioară pentru a rezolva anumite tipuri 
de probleme juridice, dar Asociația Barourilor din Suedia asigură trainingul și 
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cursurile recomandate fiind meritorie în acest sens, iar instanțele vor desemna cel 
mai probabil un avocat care deține o anumită pregătire. 

Avocatul este numit de către instanță la cererea procurorului, în următoarele 
cazuri: 

În cazurile privind infracțiunile prevăzute în Capitolul 6 din Codul penal 
(infracțiuni sexuale) la începerea anchetei preliminare. 

Infracțiunile prevăzute în Capitolul 3 (infracțiuni împotriva vieții sau a sănătății, 
cum ar fi abuzurile fizice) sau în Capitolul 4 (infracțiuni împotriva libertății și 
integrității, cum ar fi privarea de libertate) din Codul penal, dacă infracțiunea se 
pedepsește cu închisoare, sau Capitolul 8, Secțiunea 5 sau 6 din Codul Penal (jaful 
în formă agravată), dacă se presupune că există o relație personală între reclamant 
și suspect sau sunt necesare alte circumstanțe pentru reclamantul care are nevoie 
de astfel de servicii de consiliere.  

Alte infracțiuni care pot fi pedepsite cu închisoarea, dacă se poate presupune 
că reclamantul are o nevoie deosebit de mare pentru astfel de servicii de asistență, 
având în vedere circumstanțele personale și alte circumstanțe ale reclamantului. 

Avocatul își îndeplinește funcția pentru a care a fost numit pe întreg parcursul 
procesului juridic, de la începutul investigației până la sfârșitul procesului penal. 

- Serviciile avocatului sunt gratuite pentru victima infracțiunii, costurile fiind 
suportate de către stat. 

- În cazul în care procurorul sau inculpatul au făcut apel împotriva hotărârii 
din secțiunea de răspundere, avocatul poate fi numit de către o instanță 
superioară. 

- Avocatul trebuie să apere interesul cauzei și să-l asiste pe reclamant în 
inițierea unei acțiuni pentru o cerere individuală de despăgubire pentru 
daunele suferite, cu excepția cazului în care acest lucru este realizat de 
către un procuror. 

- Obligațiile avocatului sunt valabile pe întreaga procedură judiciară, chiar și 
în fața curților de apel, și rămân aceleași, chiar dacă verdictul tribunalului 
regional este atacat prin plângeri individuale. 

- În cursul anchetei, rolul avocatului este de a informa victima cu privire la 
procesul legal și despre ceea ce se va cere victimei în legătură cu audierea 
principală. De asemenea, avocatul trebuie să facă cunoscut punctul de 
vedere al victimei asupra diferitelor aspecte aflate în discuție. 

- Avocatul asistă victima infracțiunii pe durata anchetei poliției și în timpul 
audierii orale în fața instanțelor judecătorești.  

- Avocatul are dreptul necondiționat de a însoți victima la toate audierile. 
- În cazurile în care victimele sunt plasate în locuințe protejate, avocatul, în 

colaborare cu persoana responsabilă de caz, de exemplu un membru al 
personalului adăpostului sau un interpret, pot oferi sprijin psihologic și juridic 
suplimentar pentru a minimiza riscul de retraumatizare a victimei ca urmare 
a participării sale la audierea principală. Este important ca victima să se 
simtă în siguranță și capabilă să-și expună povestea cât mai clar cu putință. 

Consilierea juridică pentru copii 
Dacă un copil a fost supus sau expus unor infracțiuni de către părinții sau 

tutorele acestuia sau dacă suspectul infracțiunii este în strânsă legătură cu tutorele 
copilului, copilul are dreptul la un anumit avocat, cel mai adesea un avocat care este 
membru al Asociației Barourilor din Suedia, care să apăre drepturile copilului pe 
durata investigațiilor și procesului. 

Avocatul este numit de către instanță la cererea procurorului.  
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Asistență juridică 
Autoritatea Suedeză pentru Asistență Juridică este o autoritate națională care 

gestionează asistența juridică în temeiul Legii privind asistența juridică (1996: 1619). 
Autoritatea de Asistență Juridică este, de asemenea, autoritatea de colectare atunci 
când o instanță decide că există o obligație, de exemplu, obligația de a plăti costurile 
apărătorului în cazurile penale. 

 
2. UN MODEL GENERAL PENTRU REFERIREA ÎN SCOPUL ACORDĂRII 

ASISTENȚEI JURIDICE  
 
 

Victima infracțiunii 

 
 
Organizația neguvernamentală  

 
 
Avocat (asistență pro bono/plătit de ONG) 
 

 

Victima infracțiunii 

 
 
Autoritatea judiciară 

 
 
Avocatul din oficiu (numit dintre avocații baroului local la cererea procurorului 

/ instanței) 
 

 
 
 
3. EVITAREA REVICTIMIZĂRII ÎN PROCEDURILE PENALE  
 

 
Personalul însărcinat cu aplicarea legii și autoritățile judiciare joacă roluri vitale 

în ceea ce privește sprijinirea victimelor infracțiunilor și comunicarea cu acestea. 
Victimele infracțiunilor sunt principalele părți interesate în politica orientată spre 
soluționarea problemelor, deoarece au puncte de vedere unice, sugestii valoroase, 
manifestă un interes activ asupra problemei și au sentimente puternice privind 
comportamentul infracțional. A răspunde tuturor victimelor într-un mod eficient și 
adecvat nu este doar spre binele victimelor, familiilor și comunităților din care fac 
parte, ci și pentru interesul superior al autorităților de aplicare a legii. 
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 Foarte adesea, victimele infracțiunilor raportează că menținerea sistemului de 
justiție penală constituie în sine un mod de victimizare - o victimizare secundară sau 
revictimizare. Există mai mulți factori care influențează modul în care victimele se 
confruntă cu sistemul judiciar, de la modul în care sunt tratate în timpul procesului 
penal până la dimensiunile controlului și accesul participativ pe care îl au. 

 
 Unele recomandări pentru experții din domeniul juridic (avocați, ofițeri de 

poliție, procurori, judecători) care vin în contact cu victimele infracțiunilor: 
 
- Prezentați-vă și explicați rolul dvs. în procesul penal. 
- Inițiți treptat conversația cu victima; încurajați și apreciați implicarea 

acesteia în procedurile legale. 
- Explicați cu claritate demersurile legale, folosind fraze și cuvinte simple. 
- Explicați victimei că informațiile vor rămâne confidențiale; subliniați faptul că 

aceasta poate vorbi liber și deschis cu avocatul/ofițerul de 
poliție/procurorul/judecătorul. 

- Dacă victima nu vorbește limba țării în care se desfășoară procesul, 
asigurați-vă că victima va beneficia de un interpret care o tratează cu 
sensibilitate și respect. 

- Fiți sensibil la problemele de gen. Întrebați de la început dacă victima s-ar 
simți mai confortabil să vorbească cu un jurist de același sex. 

- Evitați ca victima și persoana acuzată să se afle în aceeași încăpere. 
Utilizați mijloace tehnice audio-video. 

- Evitați audierile repetate ale victimei. 
- Ședințe cu ușile închise, fără accesul publicului. 
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CAPITOLUL V 
PROCEDURILE PENALE ÎN CAZURI INTERNE ȘI TRANSFRONTALIERE ÎN 

ROMÂNIA, BULGARIA, GERMANIA, SUEDIA 
 
 
ROMÂNIA 
 
Victimele unor astfel de infracțiuni au posibilitatea de a participa la procedurile 

penale ca parte vătămată, ca parte civilă sau doar ca martor. În plus, noul Cod de 
procedură penală (NCPC) acordă persoanei vătămate care participă la procedura 
penală, precum și persoanei care a introdus o acțiune civilă și martorului în procesul 
penal, numeroase drepturi și obligații în funcție de calitatea în care participă la 
procesul penal. 

Procedurile penale încep cu dreptul victimei de a primi informații cu privire la 
opțiunile sale de la primul organism judiciar la care se prezintă (poate fi poliția sau 
procuratura). Acest prim organism are următoarele obligații: să informeze victimele 
despre serviciile de consiliere psihologică, organismul de urmărire penală căruia i se 
pot adresa și unde pot înainta o plângere, opțiunile privind calitatea în care pot 
participa la procedurile penale, dreptul la asistență juridică, condițiile și procedura de 
acordare a asistenței juridice gratuite, precum și condițiile și procedura de acordare 
a despăgubirii financiare și îndeplinirea prevederilor Legii nr. 682/2002 privind 
protecția martorilor. 

Următorul pas în cadrul procedurii penale îl reprezintă depunerea plângerii sau 
a plângerii prealabile, după cum s-a explicat anterior în Capitolul 2, secțiunea 1, 
etapă care este urmată de începerea anchetei.  

 
Dispozițiile Art. 81 alin. 2 CPP 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 că este necesar, o va 
putea audia în calitate de martor. 

 

De asemenea, după cum s-a menționat anterior în același capitol, victimele 
au dreptul să consulte un mediator, în cazurile permise de lege. Medierea 
reprezintă o modalitate de soluționare a conflictului pe cale amiabilă cu ajutorul 
unui mediator terț. Acest lucru se poate realiza numai cu acordul părților implicate. 
În partea penală a procesului, medierea poate avea loc numai pentru infracțiuni 
pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii preliminare sau reconcilierea părților 
elimină răspunderea penală. Acordul de mediere nu poate fi încheiat decât în ceea 
ce privește acțiunea civilă privind problema despăgubirii, caz în care procesul 
penal va continua. 

Ancheta care reprezintă monopolul organelor de anchetă și ale procurorului 
este urmată, în cazul în care procurorul decide să procedeze mai departe cu 
judecarea și învinuirea făptuitorului, de faza de judecată. 

Pot fi luate măsuri speciale de protecție pentru a asigura siguranța victimei în 
cadrul procedurilor penale, atât în timpul fazei de cercetare, cât și în faza de 
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judecată, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. NCPP definește 
noțiunile de martor amenințat și martor vulnerabil. Astfel, potrivit Art. 125 NCPP, 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 sau 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. 

Victima poate fi supusă unei examinări medico-legale în cursul urmăririi 
penale în vederea constatării urmelor şi a consecinţelor unei infracţiuni (Art. 189 
NCPP), iar în faza judecății  se poate aproba o expertiză medico-legală în condițiile 
Art. 172 NCPP, o nouă expertiză sau un supliment de expertiză, conform 180 și 
Art. 181 NCPP. 

Victimele traficului de persoane beneficiază de o serie de măsuri speciale, 
detaliate în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de ființe 
umane, și anume: protecția vieții private și a identității; dreptul la reabilitarea lor 
fizică, psihologică și socială; protecția și asistența specială a victimelor minore 
conform vârstei lor; sprijinul psihologic și asistența necesară pentru integrarea 
socială din partea Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane. De 
asemenea, Legea 678/2001 prevede mai multe dispoziții procedurale care asigură 
un cadru mai adecvat în scopul combaterii traficului de ființe umane în general și a 
traficului de copii în particular și asigurării siguranței persoanei vătămate: nu vor fi 
publice audierile în instanță care implică cazuri de traficare a copiilor și pornografie 
infantilă20, protecția și asistența specială pentru victimele traficului de copii, inclusiv 
protejarea vieții și identității lor private, protecția fizică asigurată de către poliție, 
furnizarea documentelor de identitate de către misiunile diplomatice române, 
informarea, furnizarea de consiliere și cazare temporară în centre speciale la cerere 
(Capitolul 5). 

De asemenea, în cazurile care implică infracțiunile prevăzute în Capitolul VII al 
Titlului I al părții speciale din Noul Cod Penal, cazurile care implică infracțiuni de 
facilitare a șederii ilegale în România, prevăzute de Art. 264 din Noul Cod Penal, 
precum și pornografia infantilă prevăzută de Art. 374 din NCP, audierea minorului 

                                                             
20 Art. 24 (1) 
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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. 

O particularitate a procesului penal pentru astfel de infracțiuni se regăsește în 
asigurarea asistenței juridice. De exemplu, victimele traficului de ființe umane au 
dreptul la asistență și sprijin, inclusiv consiliere juridică pentru a-și susține plângerile 
și cererile civile împotriva autorilor infracțiunilor de trafic de persoane. 

Trebuie făcută o distincție în ceea ce privește consilierea juridică obligatorie 
(care este dispusă de instanța de judecată din proprie inițiativă din momentul primirii 
dosarului de caz, transmiterea unei solicitări către asociația locală a baroului, 
conform Art. 44 din Legea nr. 678/2001; pentru părțile vătămate minore se aplică, de 
asemenea, prevederile Art. 93 alin. 4 NCPP) și consilierea juridică gratuită acordată 
în temeiul prevederilor Capitolului IV din Legea nr. 211/2004. 

În ceea ce privește problema despăgubirii, victimele au două opțiuni: pot 
formula acțiuni civile în fața instanței penale și, de asemenea, pot solicita 
compensații financiare conform Legii nr. 211/2004. 

Acțiunea civilă este întreprinsă de către victime sau de succesorii lor, care 
devin parte civilă împotriva inculpatului și, după caz, împotriva părții cu răspundere 
civilă și urmărește stabilirea răspunderii civile în culpă a persoanelor răspunzătoare 
conform legii civile pentru daune produse în urma săvârșirii unui act care face 
obiectul acțiunii penale. 

 Acordarea acestui tip de compensație financiară este reglementată detaliat în 
Capitolul 5 din Legea nr. 211/2014 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei 
victimelor infracţiunilor. De asemenea, compensaţia financiară se acordă, la cerere, 
următoarelor categorii de victime, potrivit Art. 21 din legea specială mai sus 
menționată: 

   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 Art. 21. 

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; 
dar, 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 
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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. 

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: 

- de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care instanţa penală a 
pronunţat condamnarea sau achitarea în anumite cazuri prevăzute de 
Art. 16 alin. (1) literele b) - d) din NCPP şi a acordat despăgubiri civile 
ori încetarea procesului penal în anumite cazuri prevăzute de Art. 16 
alin. (1) literele f) și h) din NCPP; 

- de la data la care procurorul a dispus clasarea, în anumite cazuri 
prevăzute de Art. 16 alin. (1) literele b), c), d), f) și h) din NCPP; 

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) 
CPP; 

c) făptuitorul este insolvabil sau se sustrage; 

d) victima nu a obţinut repararea integrală a prejudiciului suferit de la o societate 
de asigurări. 

În cazul în care făptuitorul nu este cunoscut, victima poate înainta o cerere de 
despăgubire financiară în termen de 3 ani de la săvârșirea infracțiunii, dacă sunt 
îndeplinite cerințele Art. 24 alin. (1) lit. (d). 

 Cooperarea internațională este un instrument important în acest tip de 
infracțiuni. Având în vedere numeroasele cazuri de acte infracționale care vizează 
rețelele infracționale care operează pe teritoriul mai multor state, precum și 
competența exclusivă de a desfășura anchete penale în domeniul investigațiilor 
privind criminalitatea organizată și terorismul, DIICOT este autoritatea românească 
care participă la implementarea cooperării judiciare internaționale în materie. 

 Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (CCPI) - subordonat 
Inspectoratului General  al Poliției Române - este principala autoritate națională în 
domeniul cooperării polițienești internaționale, fiind specializată în schimbul de 
informații operative în domeniul combaterii infracționalității la nivel internațional și 
transfrontalier. CCPI reunește următoarele canale internaționale de cooperare 
polițienească: INTERPOL, Europol, Sistemul Informatic SIRENE, precum și atașații 
afacerilor interne și ofițerii de legătură români acreditați în străinătate, precum și 
străinii acreditați în România. Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane se 
află într-o permanentă colaborare cu alte entități și organizații din statele membre ale 
UE pentru a facilita accesul victimelor la drepturile prevăzute de lege în programul 
transnațional de referire, precum și pentru coordonarea participării victimelor 
traficului de ființe umane în procedurile penale din străinătate. Prin îndeplinirea 
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rolului mecanismului echivalent al raportorului național, agenția colaborează, de 
asemenea, cu instituțiile UE sau cu organisme similare din cadrul rețelei informale 
de raportori naționali. 

De asemenea, un nou mecanism de cooperare în cadrul procedurilor 
transfrontaliere este reprezentat de Ordinul European de Anchetă. Aceasta poate fi 
îndeplinită de procuror sau de judecător în timpul fazei de judecată (Directiva 
2014/41/UE privind Ordinul European de Anchetă care a intrat în vigoare în mai 
2017). Directiva acoperă aproape toate măsurile de investigație, cum ar fi 
intervievarea martorilor, obținerea de informații sau dovezi aflate deja în posesia 
autorității de executare și interceptarea telecomunicațiilor (cu măsuri de protecție 
suplimentare), precum și informarea și monitorizarea conturilor bancare. 

BULGARIA 

În Bulgaria procesul penal se desfășoară în două etape - faza precontencioasă 
și faza judecății. 

 
Procedurile precontencioase au ca scop strângerea de dovezi, prin investigație, 

care să confirme sau să infirme presupusa săvârșire o unei anumite infracțiuni de 
către o anumită persoană. Ancheta este realizată de către magistrați investigatori 
sau de polițiști care investighează sub îndrumarea unui procuror. Scopul este de a 
pregăti și de a asista procurorul în decizia de a  deschide dosar penal și a motiva 
acuzațiile în instanță împotriva acuzatului sau de a rezilia procedura.  

 
Faza judecății începe cu prezentarea rechizitoriului de către procuror în fața 

instanței împotriva unei persoane pentru săvârșirea unei infracțiuni. Procedurile de 
judecată implică părțile aflate în conflict, iar procurorul, pârâtul și avocatul apărării au 
drepturi procedurale egale. Instanța examinează probele prezentate de procuror, dar 
la cererea părților sau din proprie inițiativă, poate să strângă și să examineze noi 
dovezi în căutarea adevărului. 

 
Procesul se încheie printr-o hotărâre judecătorească, care fie condamnă și 

pedepsește inculpatul, fie declară inculpatul nevinovat. 
 
Ancheta (inclusiv aducerea de acuzații și interogarea) 
Autoritățile de investigare strâng dovezi care să confirme sau să infirme 

presupusa săvârșire a unei infracțiuni. Dacă strâng suficiente dovezi pentru a susține 
ipoteza că o anumită persoană a comis infracțiunea, anchetatorul trebuie să notifice 
în scris persoana în cauză. Persoana trebuie să semneze notificarea. Imediat după 
aceasta, anchetatorul trebuie să-l informeze pe făptuitor cu privire la drepturilor sale 
în timpul anchetei. Se va semna un document care să ateste faptul că făptuitorul a 
fost informat cu privire la drepturile sale. Imediat după aceea, acuzatul este 
intervievat. 

 
Audierea  în timpul detenției 
În principiu, procurorul stabilește ce măsură de prevenire a sustragerii de la 

urmărirea penală trebuie să se impună acuzatului. Dar dacă procurorul hotărăște că 
măsura de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală trebuie să fie detenția sau 
arestul la domiciliu, procurorul transmite o astfel de cerere instanței de judecată și 
asigură prezentarea acuzatului în fața instanței. 
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Pregătirea cauzei de către procuratură 
La finalizarea anchetei, anchetatorul trimite probele strânse unui procuror. 

Procurorul analizează dovezile și decide dacă comiterea presupusei infracțiuni este 
cu certitudine dovedită. Numai atunci procurorul poate prezenta rechizitoriul în 
instanță. În caz contrar, procurorul respinge cazul. 

 
Interpretariatul 
Interpretul are sarcina să asiste toate persoanele implicate în procedurile 

penale pe parcursul întregii anchete, precum și în faza de judecată. Dacă făptuitorul 
sau martorul/victima nu vorbesc limba bulgară, aceștia vor fi asistați în mod gratuit 
de un interpret. 

 
Informațiile oferite victimei 
Organele Ministerului de Interne, anchetatorii și organizațiile de sprijinire a 

victimelor informează imediat victima despre: 
• dreptul de acces la asistență medicală, la organizațiile unde victima se 

poate adresa pentru sprijin psihologic gratuit, precum și despre orice fel de 
asistență specializată pe care o victimă a infracțiunii este îndreptățită să o 
primească; 

• dreptul la asistență juridică, la serviciile la care victima infracțiunii poate 
apela pentru a-și exercita acest drept, precum și la condițiile și procedurile de 
obținere a asistenței juridice gratuite; 

• serviciile unde poate fi raportată o infracțiune, procedurile care 
urmează unei astfel de raportări și tipurile de acțiuni pe care victima le poate 
urma conform termenilor și procedurilor aplicabile; 

• organismele la care pot fi trimise sesizări în legătură cu încălcarea 
drepturilor victimei de către autoritățile competente implicate în procedurile 
penale; 

• drepturile victimelor infracțiunilor în procesul penal și opțiunile de 
participare la acestea; 

• serviciile la care victimele infracțiunilor se pot adresa pentru protecția 
acestora și a rudelor acestora, precum și termenii și procedurile de obținere a 
acestei protecții; 

• serviciile la care victimele infracțiunilor se pot adresa pentru o 
obținerea de despăgubiri financiare din partea statului, precum și termenii și 
procedurile de obținere a unor astfel de despăgubiri; 

• modalitățile posibile de protejare a drepturilor și intereselor victimelor în 
cazul în care victima unei infracțiuni comise în Republica Bulgaria este 
cetățean străin; 

• modalitățile posibile de protejare a drepturilor și intereselor victimelor 
infracțiunilor în cazul în care acestea sunt victime ale infracțiunii într-o altă 
țară, precum și serviciile cărora se pot adresa în astfel de situații. 

 
În faza precontencioasă procurorul de urmărire monitorizează îndeplinirea 

atribuțiilor de către autoritățile de anchetă în ceea ce privește furnizarea informațiilor 
necesare privind drepturile victimei infracțiunii. 

 
La notificarea victimei infracțiunii cu privire la drepturile sale, autoritățile 

competente iau în considerare starea și vârsta acesteia. 
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Notificarea se realizează oral și în scris printr-un formular standard într-o limbă 
pe care victima o înțelege. Se întocmește un protocol de notificare, în dublu 
exemplar, care se înregistrează conform procedurii stabilite de către organismul sau 
organizația în cauză. Un exemplar al protocolului și al formularului va fi înmânat 
victimei infracțiunii. 

 
Victimele în procedurile preliminare și  procedurile judecătorești  
 
Instituția procedurilor precontencioase și de desfășurare a anchetei  
Termenii instituțiilor care desfășoară procedurile precontencioase 
 
Procedurile precontencioase se instituie atunci când există un motiv legal și 

date suficiente privind săvârșirea infracțiunii. Victima va fi notificată în cel mai scurt 
timp de către organismul care inițiază procedurile precontencioase, prin transmiterea 
unei citații la o adresă din țară. 

 
În cazurile prevăzute de Partea specială a Codului Penal, la plângerea victimei 

adresate procurorului se instituie procedurile precontencioase care nu poate  înceta 
conform prederilor Art. 24, alin. 1, punctul 9 din Codul de Procedură Penală.  

 
Plângerea cuprinde informații despre reclamant și este semnată de acesta. La 

depunerea plângerii nu se percepe nicio taxă. 
 
În procedurile precontencioase, victima are următoarele drepturi: 
- să fie informată cu privire la drepturile sale în cadrul procedurilor penale; 
- să se asigure protecția personală și a rudelor acesteia; 
- să fie informată cu privire la stadiul procedurilor penale;  
- să participe la proces, după cum este prevăzut în Codul de Procedură 

Penală; 
- să formuleze cereri, observații și obiecții; 
- să formuleze recurs împotriva acțiunilor care determină suspendarea 

procedurilor penale; 
- să aibă un mandatar. 
 
În cadrul procedurii judiciare, victima are următoarele drepturi: 
- să participe în calitate de acuzator privat. 
- Cererea de participare la proceduri în calitate de acuzator privat poate fi 

prezentată oral sau în scris. Cererea trebuie să cuprindă detalii despre 
persoana care a înaintat-o și despre circumstanțele pe care se întemeiază. 
Cererea se face cel târziu la începutul anchetei judiciare în fața tribunalului 
de primă instanță. 

- să participe în calitate de reclamant privat dacă acțiunea penală este inițiată 
pe baza unei plângeri din partea victimei și nu din oficiu. 

Plângerea trebuie să se realizeze în scris și să conțină detalii despre 
reclamant, persoana căreia i se adresează și circumstanțele în care s-a săvârșit 
infracțiunea. La această plângere se va atașa dovada plății unei taxe de stat. 
Plângerea trebuie semnată de expeditor. Plângerea trebuie depusă în termen de 
șase luni de la data la care victima a luat cunoștință despre infracțiune sau din ziua 
în care victima a primit o notificare de încetare a procedurii precontencioase pe 
motiv că acțiunea penală are la bază plângerea victimei. 
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- să participe în calitate de reclamant și să se constituie parte civilă pentru a 
beneficia de despăgubiri pentru daunele provocate ca urmare a infracțiunii. 

Cererea civilă nu poate fi introdusă în procesul penal atunci dacă aceasta este 
introdusă în baza Codului de Procedură Civilă. 

Dreptul de a face o sesizare privind încălcarea drepturilor de către organismul 
competent în timpul procedurilor penale 

În cazul încălcării drepturilor victimei de către organismul competent în cursul 
procedurilor penale, victima poate sesiza: 

- procurorul de urmărire în cursul procedurilor precontencioase; 
- un procuror din partea parchetului superior în cadrul procedurilor 

precontencioase; 
- instanța competentă, în faza de judecată a procedurii penale. 
 
Dreptul victimei de a beneficia de protecția personală și a rudelor sale, 

condițiile și procedura de obținere a acestei protecții 
La propunerea procurorului, cu acordul victimei sau la cererea victimei, 

tribunalul de primă instanță respectivă poate interzice acuzatului: 
1. să se adreseze direct victimei; 
2. să contacteze victima sub orice formă, inclusiv prin telefon, prin poștă 

electronică sau prin poștă și fax; 
3. să intre în anumite localități, regiuni sau locuri în care victima locuiește sau 

pe care le vizitează. 
 
Instanța notifică victimei posibilitatea de emitere a unui ordin european de 

protecție. 
 
Protecția martorului/victimei 
- procurorul, judecătorul raportor sau instanța, la cererea martorului sau cu 

consimțământul acestuia, iau măsuri de protecție a acestora, în cazul în care există 
motive suficiente pentru a se presupune că depunerea mărturiei constituie sau poate 
constitui un real pericol pentru viața, integritatea fizică sau proprietatea martorului, a 
rudelor pe linie ascendentă sau descendentă, a fraților, surorilor, soțului sau a 
persoanelor cu care se află în relații deosebit de strânse. 

 
Protecția martorului este temporară și se realizează prin asigurarea protecției 

fizice personale de către organele Ministerului de Interne și păstrarea secretului 
identității sale. 

Măsura protecției fizice personale a rudelor pe linie ascendentă sau 
descendentă, fraților sau surorilor, soțului/soției sau a persoanelor cu care se află în 
relații deosebit de strânse va fi luată cu consimțământul lor sau cu consimțământul 
reprezentanților lor legali. 

În termen de treizeci de zile de la instituirea măsurii în cadrul acestei proceduri, 
procurorul sau judecătorul raportor pot propune includerea persoanelor în programul 
de protecție sub unele condiții și conform ordinului privind protecția persoanelor 
amenințate în baza legii procedurii penale. 

Această procedură se aplică în cazul procedurilor penale pentru infracțiuni 
grave premeditate de natură generală și pentru toate infracțiunile săvârșite în baza 
ordinului sau în urma unei decizii a unui grup criminal organizat. 

Protecția specială asigurată în temeiul protecției persoanelor amenințate în 
baza legii procedurii penale poate fi obținută de către victimele infracțiunilor de la 
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următoarele persoane: martor, procuror privat, reclamant civil și persoane apropiate 
acestora - ascendenți, descendenți, frați, surori, soți sau persoane cu care se află 
într-o relație deosebit de strânsă. 

Includerea în programul de protecție se realizează la propunerea procurorului 
regional înaintată procurorului general, iar în procedurile judiciare – la propunerea 
judecătorului raportor înaintată procurorul general. 

Propunerea de protecție se realizează din oficiu sau la cererea persoanei 
amenințate, a organului de anchetă sau a procurorului de urmărire. În cazul în care 
propunerea nu provine de la persoana aflată în pericol, este de asemenea necesar 
consimțământul scris al acesteia. Ordinul procurorului general sau decizia Consiliului 
de Securitate se comunică autorității care a înaintat propunerea, prin Biroul General 
de Protecție al Procurorului. 

Includerea în program se realizează prin încheierea unui acord scris între Biroul 
de Protecție și persoana amenințată sau un tutore, dacă aceasta se află într-o 
situație de incapacitate. 

 
 
Drepturile victimelor infracțiunilor în situații transfrontaliere 
 
Cetățenii bulgari care au fost victime ale infracțiunilor pe teritoriul unui stat 

membru al Uniunii Europene 
Misiunile Republicii Bulgaria (ambasadele și serviciile consulare) din statele 

membre ale Uniunii Europene vor informa în scris cetățenii bulgari care se află pe 
teritoriul statelor membre ale UE unde au fost victime ale infracționalității cu privire la 
autoritățile competente din țara respectivă cărora li se pot adresa pentru asistență și 
despăgubiri financiare, posibilitatea de a solicita despăgubiri financiare de la 
autoritățile competente ale statului respectiv prin intermediul Consiliului Național de 
Asistență și Compensare a Victimelor Infracționalității din cadrul Ministerului Justiției, 
precum și cu privire la condițiile și procedurile de obținere a respectivului tip de 
asistență pe teritoriul Republicii Bulgaria. 

 
Cetățeni din alte țări care au fost victime ale infracționalității pe teritoriul 

Republicii Bulgaria 
Consiliului Național de Asistență și Compensare a Victimelor Infracționalității 

din cadrul Ministerului Justiției acordă asistență resortisanților străini care au 
reședința legală în Republica Bulgaria, conform condițiilor de acordare a sprijinului și 
compensațiilor financiare victimelor infracțiunilor. Consiliul Național acceptă și 
hotărăște cu privire la cererile de despăgubire financiară depuse de cetățenii străini 
care locuiesc legal pe teritoriul Bulgariei. 

 
Compensațiile financiare 
În temeiul Legii privind asistența victimelor infracțiunilor și a compensației 

financiare (CVAFCA), compensația financiară este prevăzută pentru infracțiunile 
prevăzute la Art. 3, alin. 3 din lege în următoarele situații: 

1. terorism; omor premeditat; tentativă de omor; vătămare corporală gravă 
premeditată; abuz sexual; viol; trafic de persoane; 

2. o infracțiune săvârșită la ordin sau printr-o decizie a unui grup criminal 
organizat; 

3. sau o altă infracțiune gravă, premeditată, care are ca rezultat decesul sau 
vătămarea corporală gravă, ca consecințe ale infracțiunii definite de lege. 
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Victimele care au suferit daune materiale pot beneficia de compensații 
financiare în condițiile și în conformitate cu procedurile stabilite de Legea privind 
asistența victimelor infracțiunilor și a compensației financiare. În cazul în care victima 
a decedat ca urmare a unei infracțiuni, dreptul victimei la despăgubiri financiare este 
transferat moștenitorilor victimei sau persoanei cu care victima a coabitat. 

Victimele infracțiunilor își pot dobândi dreptul de a solicita despăgubiri 
financiare în temeiul Legii privind asistența victimelor infracțiunilor și a compensației 
financiare după încheierea procedurilor penale printr-un instrument efectiv din partea 
autorităților judiciare: 

1. un verdict de vinovăție, inclusiv în cauzele judecate în absența inculpatului; 
2. acordul privind soluționarea cauzei în cadrul procedurii precontencioase; 
3. o procedură penală sau instrument judiciar care dispun încetarea procesului 

penal, cu excepția cazurilor în care procedurile au fost întrerupte deoarece actul nu 
constituia o infracțiune sau constituia o încălcare administrativă; 

4. un organ de urmărire penală sau un instrument al instanței prin care se 
anulează procedura penală pe motivul lipsei identificării făptuitorului infracțiunii. 

 
IMPORTANT! Cererea de despăgubire financiară este înaintată Consiliului 

Național în termen de un an de la intrarea în vigoare a instrumentului relevant al 
autorităților judiciare. Cererea poate fi depusă și prin intermediul unei organizații de 
sprijinire a victimelor sau prin intermediul guvernatorului regional la adresa curentă a 
victimei. Cererea pentru compensații financiare se examinează în termen de o lună 
de la data primirii acesteia. Dacă este necesar, această perioadă poate fi prelungită 
cu până la trei luni. 

Consiliul Național, guvernatorii regionali, autoritățile Ministerului de Interne, 
anchetatorii și organizațiile de sprijinire a victimelor vor pune la dispoziția victimelor 
un model de formular al cererii pentru compensații financiare. 

 
Un model de formular pentru cererea de compensare financiară ratificat prin 

Ordinul Ministrului Justiției nr. ЛС-04-308/16.04.2007 și o listă cu documentele 
necesare pentru examinarea cererii se regăsesc în secțiunea Documente de pe site-
ul de internet al Consiliului Național www.compensation.bg. 

 
Compensația financiară acoperă asigurarea unei sume de la stat la nivelul 

maxim pentru toate persoanele eligibile, dar nu depășește 10.000 BGN. În cazul în 
care compensația financiară se acordă pentru întreținerea persoanelor sub 18 ani în 
calitate de moștenitori ai unei persoane decedate, suma acordată fiecărei persoane 
nu va depăși 10.000 BGN. 

Compensația financiară acoperă, în comun sau separat, daunele pecuniare 
produse direct de o infracțiune și constă în: 

1. cheltuieli medicale, cu excepția cheltuielilor acoperite de bugetul Fondului 
Național de Asigurări de Sănătate; 

2. venituri pierdute; 
3. taxele legale și cheltuielile de judecată; 
4. pierderea sprijinului acordat persoanelor dependente; 
5. cheltuieli de înmormântare; 
6. alte daune pecuniare. 
Toate daunele asupra proprietății sunt dovedite de victime prin intermediul unor 

documente justificative privind costurile! 
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Asistența psihologică gratuită 
 
Victimele infracțiunilor pot beneficia de asistență psihologică gratuită asigurată 

de specialiști - psihologi din cadrul organizațiilor pentru susținerea victimelor 
infracțiunilor în funcție de nevoile victimei și de starea lor psihologică. 

Cererea de acordare a asistenței psihologice gratuite se depune la organizația 
pentru sprijinul victimelor ce a fost aleasă de victimă. Cererea trebuie să cuprindă 
următoarele: numele complet al victimei, cetățenia sa, data și locul nașterii, adresa 
de domiciliu și adresa actuală; data, locul și circumstanțele săvârșirii infracțiunii; data 
la care victima a notificat autoritățile competente cu privire la infracțiunea săvârșită și 
motivele solicitantului care a depus cererea pentru asistență psihologică. Cererea va 
fi însoțită de copii ale documentelor care atestă datele indicate în acesta. 

Pentru mai multe informații, victima poate se poate adresa Asociației Bulgare a 
Organizațiilor pentru Sprijinirea Victimelor în secțiunea Contacte de pe site-ul de 
internet al Consiliului Național www.compensation.bg. 

GERMANIA 

Caracteristici speciale ale procedurilor penale în cazuri de violență 
domestică 

În cazul în care o anumită infracțiune a fost săvârșită mai recent, procedura de 
investigare se inițiază pe baza acuzațiilor victimei, a terților sau pe baza avizului altor 
instituții. În cazuri grave, procedurile de investigare sunt de obicei inițiate de victimă 
sau de martori la poliție. Apoi, poliția se deplasează la locul săvârșirii infracțiunii, 
separă presupusul făptuitor al infracțiunii de presupusa victimă și îndepărtează 
făptuitorul dacă se crede că există și alte pericole pentru victimă sau membrii 
familiei. Victima este informată cu privire la drepturile sale și că un birou de sprijin 
pentru victime va fi informat cu privire la respectivul caz, acesta urmând să 
contacteze victima în mod proactiv. Poliția ia probele necesare de la fața locului și, 
dacă este necesar, inițiază alte măsuri imediate, cum ar fi asigurarea asistenței 
medicale. De asemenea, poliția informează victima cu privire la durata și efectele 
expulzării și subliniază faptul că, pentru siguranța sa personală, victima poate să se 
adreseze Tribunalului Familial pentru obținerea unui ordin de protecție, conform 
prevederilor Legii privind protecția împotriva violenței în decursul expulzării de către 
poliție. Victima trebuie să comunice poliției toate informațiile relevante pe care le 
deține. Pe parcursul desfășurării investigației, victima este citată de poliție ca martor, 
iar fișa națională informativă a victimei este predată acesteia în scopul informării cu 
privire la drepturile sale. Dacă este necesar, poliția trebuie să organizeze o evaluare 
medicală a victimei pentru a obține dovezi privind starea de sănătate a acesteia. 
Apoi, Poliția audiază martorii și strânge dovezi suplimentare. Ulterior, poliția trimite 
dosarul la procuratură, care este singura instituție responsabilă pentru încheierea 
investigației. Având în vedere că victimele violenței domestice nu mai sunt interesate 
de faptul că acuzatul este pedepsit după o perioadă de timp de la săvârșirea 
infracțiunii, procuratura examinează, de asemenea, posibilitatea de încetare a 
procedurilor fără punere sub acuzare și condamnare. În acest scop, procurorul poate 
obține un raport din partea asistenței judiciare a acuzatului și un raport privind 
situația victimei, în special cu privire la efectele infracțiunii asupra acesteia. În acest 
temei, parchetul poate, cu consimțământul acuzatului și al instanței, să suspende 
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provizoriu procedura în anumite condiții în cazurile care implică o vină mai mică. 
Astfel de condiții pot include plata compensațiilor financiare, punerea în aplicare a 
unui curs de instruire socială pentru autoresponsabilizare și corecție 
comportamentală ("munca făptuitorului") sau implementarea unei despăgubiri pentru 
făptuitor. În cazul în care acuzatul respectă condițiile care îi sunt impuse pe o durată 
de șase luni (în termen de un an în cazul unui curs de formare socială), administrația 
locală va dispune încetarea definitivă a procedurii. În caz contrar, aceasta va acționa 
în instanță. 

În acțiunea principală instanța poate, de asemenea, cu consimțământul 
acuzatului și al procuraturii, să suspende procedura pe durata strângerii probelor. 
Pentru procuratura generală,  aceleași opțiuni pot fi considerate condiții. În cazul în 
care acuzatul primește o condamnare, instanța are opțiunea de a suspenda 
stabilirea unei amenzi sau executarea unei pedepse privative de libertate pentru o 
anumită perioadă de timp. În astfel de cazuri, instanța poate, sub condiția eliberării 
condiționate sau a instrucțiunilor persoanelor condamnate, să dispună repararea 
prejudiciul suferit de victimă în sume mai mici. De asemenea, acuzatului i se poate 
cere să participe la un curs de instruire socială în cazul punerii în libertate sub 
supraveghere. 

Implementarea cursurilor de instruire socială ("munca făptuitorului"), ce au ca 
scop autoresponsabilizarea și schimbarea comportamentului făptuitorului, a fost 
dezvoltată în Germania în ultimii zece ani datorită nevoii victimelor de a nu renunța 
la relația existentă din cauza violenței domestice, și pentru a se asigura că violența 
domestică din partea făptuitorului este încheiată. Punerea în aplicare a acestor 
cursuri de instruire socială se realizează conform anumitor standarde, în unități de 
lucru specializate pentru făptuitori. 

Dacă în cazurile de violență domestică există riscul săvârșirii de infracțiuni 
violente repetate, victima poate solicita o acțiune provizorie ("ordin de protecție") în 
conformitate cu §§ 1, 2 din Legea privind protecția împotriva violenței la tribunalul 
regional, tribunalul familial. Această acțiune este stabilită pe o perioadă determinată 
de timp de către instanța de familie și conține ordinele solicitate de victimă împotriva 
făptuitorului, care pot consta în interdicția de a contacta victima, inclusiv prin 
intermediul telecomunicațiilor, sau cerința ca făptuitorul să nu se adreseze victimei 
de la o distanță mai mică decât cea ordonată de instanță. Ca ordinul provizoriu să 
producă efecte, este nevoie ca acesta să fie notificat făptuitorului de către un 
executor judecătoresc la cererea victimei. Orice astfel de ordin de protecție conține, 
de asemenea, o notă conform căreia făptuitorul, în cazul încălcării măsurilor dispuse, 
este pasibil de urmărire penală în conformitate cu § 4 din Legea privind protecția 
împotriva violenței. În astfel de cazuri, victima trebuie să informeze procuratura sau 
poliția, care vor iniția apoi o nouă investigație. În același timp, victima poate iniția 
executarea civilă a ordinului de protecție la tribunalul familial și poate depune o 
cerere de amendare sau de arestare. 

Caracteristici speciale ale procedurilor penale în cazul infracțiunilor 
transfrontaliere 

În ceea ce privește infracțiunile transfrontaliere, în special în cazurile de trafic 
de ființe umane, de copii, mutilare genitală și căsătorie forțată, există diferite 
particularități privind identificarea și siguranța victimelor. Acestea se aplică în special 
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în identificarea victimelor. Multe proceduri sunt inițiate ca urmare a investigațiilor 
poliției și a controalelor. Procuratura atrage atenția victimelor  care nu sunt de 
naționalitate germană asupra posibilității de a participa în calitate de martori la 
procedurile penale și asupra efectelor acestora în ceea ce privește drepturile lor de 
ședere în Germania. Directiva 2004/81/CE prevede că, pentru a putea solicita 
informațiile, asistența și sprijinul prevăzut în prezenta directivă, trebuie stabilit 
statutul de victimă al victimelor care nu sunt de cetățenie germană. Data stabilirii 
statutului de victimă este data la care autoritățile competente au motive legitime de a 
crede că o persoană poate avea calitatea de victimă. În principiu, procuratura sau 
instanța penală pot acționa împreună cu autoritățile de imigrare pentru a se asigura 
că victimele traficului de ființe umane beneficiază de un permis de ședere pe durata 
desfășurării procedurii penale din motive umanitare dacă, fără detaliile victimei ar fi 
mai dificilă clarificarea faptelor cazului și dacă, mai mult decât atât, victima a rupt 
orice legătură cu acuzatul și și-a declarat disponibilitatea de a depune mărturie în 
cadrul procedurii penale, conform § 25 alineatele 4a și 4b din Legea privind stabilirea 
și șederea. În ceea ce privește hotărârea de a depune mărturie în cadrul procedurilor 
penale, victimele care sunt obligate să părăsească țara dispun de o perioadă de 
reflecție de cel puțin trei luni, conform § 59 alineatul 7 din Legea privind stabilirea și 
șederea. Această perioadă de reflecție nu trebuie să depindă de dorința victimei de a 
coopera. În acest timp, victimele au dreptul să fie sprijinite și  protejate împotriva 
deportării. Aceasta este o perioadă în care victimele trebuie să se recupereze. Prin 
urmare, poliția și procuratura le informează cu privire la existența unor unități 
specializate de sprijinire a victimelor traficului de ființe umane. Unitățile specializate 
de sprijinire a victimelor acordă sprijin victimelor în timpul și în afara procedurilor 
penale.  

În ceea ce privește victimele deosebit de vulnerabile ale infracțiunilor 
transfrontaliere, poliția dispune de măsuri de protecție speciale pentru a le proteja 
viață în conformitate cu "Zeugenschutz-Harmonisierungsgesetz (ZSHG)" și măsuri 
similare protecției martorilor sub aplicarea acestei legi. Măsurile precum medierea 
victimă-făptuitor și măsurile de instruire socială nu intră în calcul pentru această 
categorie de victime. Cu toate acestea, conform Legii privind despăgubirea 
victimelor (OEG), străinii care au fost victimele unui abuz au dreptul la îngrijire dacă 
sunt resortisanți ai unui stat membru al UE. Alți străini beneficiază de această lege 
dacă au locuit în mod legal și neîntrerupt în Germania în ultimii trei ani. 

SUEDIA 
 

În Suedia procedura penală se împarte în două etape, și anume faza de 
anchetă care cuprinde investigațiile preliminare și procesul, care începe cu 
prezentarea rechizitoriului. Aceasta diferă de celelalte sisteme juridice din mai multe 
state membre ale UE, unde există trei faze: ancheta, urmărirea penală și aducerea 
în fața justiției. 

Conform Codului de Procedură Civilă și Codului de Procedură Penală, ancheta  
preliminară se inițiază de îndată ce există motive rezonabile cu privire la săvârșirea 
unei infracțiuni care ar putea face obiectul urmăririi penale.  
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Investigațiile preliminare 

Ancheta preliminară constă în diferite componente ce furnizează informații 
referitoare la subiectul în cauză și elemente de probă tehnice. O parte foarte 
importantă a investigației preliminare o constituie audierea reclamantului de către 
poliție. 

Poliția inițiază ancheta, de exemplu prin interogatoriu, desfășurarea de 
investigații la locul comiterii infracțiunii, precum și investigații tehnice. Ancheta 
preliminară este condusă de un polițist sau de un procuror, în funcție de infracțiune. 
Poliția poate strânge orice informație de la medicii sau experții legiști, de exemplu 
probe ADN. În investigarea unei infracțiuni pot fi necesare diferite tipuri de 
competențe, iar anchetatorii pot fi ajutați de experți din cadrul Departamentului 
Național de Operațiuni. 

Conform Codului de Procedură Civilă și Codului de Procedură Penală, ancheta 
preliminară are două funcții: 

(1) ancheta trebuie să stabilească identitatea persoanei față de care 
există suspiciuni rezonabile privind săvârșirea infracțiunii și 

(2) ancheta trebuie să determine, de asemenea, dacă există suficiente 
motive pentru începerea urmăririi penale a suspectului infracțiunii. 

Ancheta preliminară trebuie realizată astfel încât probele să poată fi prezentate 
într-o manieră concentrată la audierea în fața instanței. 

Investigația preliminară se poate încheia dacă ancheta dovedește că există 
suficiente probe ca procurorul să înceapă urmărirea penală. Dacă probele strânse 
nu sunt suficiente, procurorul poate fie să ia decizia de neîncepere a urmăririi 
penale, fie să decidă încheierea anchetei preliminare. Investigația preliminară poate 
fi redeschisă dacă apar noi dovezi. 

În sistemul juridic suedez, suspectul infracțiunii este acuzat în mod oficial printr-
un rechizitorii la încheierea anchetei preliminare. 

Ordinul de sancționare 

În cazul infracțiunilor mai puțin grave, procurorul poate decide asupra unui așa-
numit ordin de sancționare, în locul urmăririi penale. Aceasta înseamnă că 
procurorul decide că suspectul trebuie să plătească o amendă, fără a mai fi judecat. 
O condiție prealabilă pentru aceasta este aceea că persoana suspectată de 
săvârșirea infracțiunii își recunoaște fapta. Ordinele de sancționare sunt des întâlnite 
în cazul infracțiunilor de trafic. 

Procedurile judiciare 

Procedura penală intră în faza de judecată atunci când procurorul înaintează 
acuzația scrisă instanței care va emite rechizitoriul și îl va transmite suspectului 
acuzat de săvârșirea infracțiunii dacă cererea procurorului nu este respinsă. 
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În majoritatea cazurilor, suspectul infracțiunii va fi citat să se prezinte în 
instanță la audierea principală. 

Înainte de audierea principală, reclamantul va fi informat despre procedurile 
legale și despre poziția victimelor infracțiunilor în procesul penal. Victimele 
infracțiunilor care urmează să fie audiate în instanță și care nu înțeleg limba suedeză 
au dreptul la servicii de traducere și interpretariat gratuite pe durata procesului. 

Reclamantulului i se vor prezenta oral sau în scris toate informațiile necesare 
pentru a putea participa la proces. Reclamantul poate vizita instanței înainte de 
proces pentru a se familiariza cu clădirea și sala de judecată. Reclamantul va fi 
informat despre locul unde se va întâlni în ziua procesului și despre orice procedură 
de însoțire. Există posibilitatea ca reclamantul să se prezinte într-o instanță din țară 
și să depună mărturie în instanța din Suedia printr-o conexiune video. Cererea va fi 
trimisă autorității guvernamentale competente din țara în care victima are domiciliul. 

Reclamanții sub 15 ani vor fi prezentați în instanță prin intermediul unei 
înregistrări video, pe baza interogatoriului poliției. The Safe House for Children 
(Barnahus) este locul unde poliția, serviciile sociale, medicii pediatri și psihologii 
pentru copii și tineri colaborează cu copiii victime ale violenței și exploatării sexuale. 
De asemenea, instanța poate decide ca procesul în care este prezent un copil cu 
vârsta sub 15 ani să se desfășoare în spatele ușilor închise. 

Drepturile victimelor la despăgubiri 

Orice persoană care este victima unui act infracțional are, în general, dreptul la 
despăgubiri. 

În Suedia, o victimă are trei opțiuni principale de compensare. 

1. În primul rând, victimei i se pot acorda despăgubiri împotriva 
făptuitorului în conformitate cu legea penală, stabilite de instanță. 

2. În al doilea rând, despăgubirile pot fi plătite prin diferite tipuri de 
asigurări, în special asigurări private, obținute de victimă printr-o 
societate de asigurări. 

3. În al treilea rând, statul suedez poate oferi despăgubiri victimei prin 
intermediul planului guvernamental de despăgubire, cunoscut sub 
denumirea de Despăgubirea victimelor pentru prejudiciile produse ca 
urmare a unei infracțiuni, prin intermediul Autorității de Compensare 
și Sprijinire a Victimelor Infracțiunilor. 

Compensarea conform dreptului delictual 

Inițial, victima trebuie să dea în judecată făptuitorul pentru prejudiciul suferit, 
conform Legii privind răspunderea delictuală (Skadeståndslagen 1972:207). 
Conform dreptului civil, cererea de daune-interese este un proces civil, dar victima 
poate, de asemenea, să introducă o acțiune civilă de despăgubire din partea 
făptuitorului în cadrul procesului penal. De obicei, procurorul va întocmi și va 
prezenta cererea de despăgubire odată cu acuzarea în procesul penal, iar cererea 
victimei va fi evaluată de instanță alături de considerațiile privind vinovăția sau 
nevinovăția făptuitorului. 
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În dreptul delictual, victima poate să-l acționeze în justiție pe pârât pentru 
daune-interese compensatorii. Victima poate primi despăgubiri pentru vătămări 
corporale, inclusiv pentru daune fizice și psihice. Compensația acoperă pierderea de 
venituri, sentimentele de neliniște și durere, precum și cheltuielile pentru orice 
psihoterapie necesară recuperării în urma traumei suferite. În plus, victima va fi 
despăgubită inclusiv pentru încălcarea integrității personale suferite. Conceptul de 
violare a integrității personale prevede ca infracțiunea să trebuie să implice o violare 
gravă a integrității, a libertății, liniștii sau onoarei persoanei. Compensația va acoperi 
inclusiv pierderea sau deteriorarea proprietății și pierderile pur financiare. 

Compensarea conform asigurării private 

În Suedia, majoritatea persoanelor au încheiat o asigurare privată, în principal o 
asigurare pentru locuință care acoperă pierderile sau daunele rezultate ca urmare a 
infracțiunilor. De asemenea, există asigurări colective sau individuale pentru 
accidente care acoperă vătămarea corporală. 

Asigurarea privată se încheie în baza unui contract individual, ceea ce 
înseamnă că persoanele beneficiază de asigurare dacă pot face parte din sistemul 
de asigurare și dacă achită o taxă. Condițiile de compensare a victimelor sunt 
stabilite în polița de asigurare și variază foarte puțin în rândul companiilor de 
asigurări. În plus, în comparație cu cererile de despăgubire conform dreptului 
delictual, despăgubirea este limitată. Unele pierderi nu se compensează și nu se 
includ în sistem toate victimele. De exemplu, dacă victima locuiește cu infractorul, 
asigurarea nu este validă. 

În asigurările private, însuși comportamentul victimei are un efect asupra 
eligibilității acestora pentru despăgubiri. Dacă victima se afla sub influența băuturilor 
alcoolice, aceasta nu are dreptul la despăgubiri. Acest lucru este valabil și în cazul în 
care victima a participat, din prea multă îngăduință, la o acțiune care a condus la 
prejudicii ca urmare a infracțiunii. 

Planul Guvernamental de Compensare - Compensarea pentru daune 
penale                                             

Dacă făptuitorul este necunoscut sau se află în incapacitatea de a plăti 
daunele, sau dacă victima nu este beneficiara unei asigurări private, atunci aceasta 
poate avea dreptul la despăgubiri din partea guvernului, conform Legii privind 
compensarea pentru daune penale (Brottsskadelag 2014:322). 

Compensarea pentru daune penale se bazează pe principiile dreptului public, 
iar compensația este secundară daunelor și asigurărilor. Astfel, această despăgubire 
este plătibilă victimei numai dacă nu a fost compensată anterior de niciun alt sistem. 

Asigurarea publică 

Așa cum s-a menționat, victima are dreptul de a fi despăgubită pentru vătămări 
corporale de către toate sistemele menționate mai sus. Înmomentul în care victima 
primește despăgubiri pentru vătămări corporale, se acoperă inclusiv pierderile de 
venituri. Pierderile de venituri apar atunci când victima nu este capabilă să lucreze, 
în special ca urmare a unei boli. În Suedia, pierderile de venituri cauzate de boală 
sau de vătămare sunt în general acoperite de asigurarea publică de sănătate, prin 
prestații de boală. 
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Fondul Victimelor Infracțiunilor 

Scopul Fondului Suedez pentru Victimele Infracțiunilor este de a oferi sprijin 
economic în activitățile de îmbunătățire a situației victimelor infracțiunilor inițiate de 
cercetători, ONG-uri, organisme publice, instituții private și altele asemenea care, 
prin profesia lor, se ocupă de problemele victimelor infracțiunilor. 

 

Fondul este finanțat în special din bani proveniți de la persoanele condamnate. 
Toate persoanele condamnate pentru o infracțiune care se pedepsește cu 
închisoarea sunt obligate să plătească o sumă forfetară de 500 SEK către Fond. În 
plus, banii sunt colectați de la persoanele aflate în închisoare sub supraveghere 
electronică. 

Comisia de Compensare pentru Daune Penale 

Comisia de Compensare pentru Daune Penale este cel mai înalt organism de 
luare a deciziilor cu privire la despagubirea penală. Comisia este numită de guvernul 
suedez și soluționează chestiuni de o mai mare importanță. Consiliul de 
Administrație este alcătuit din avocați de instanță, experți în asigurări și membri ai 
parlamentului suedez. În mod normal, Comisia se întrunește de trei până la șase ori 
pe an. Deciziile Consiliului nu pot fi atacate. 

Consiliul Fondului pentru Victimele Infracționalității 

Consiliul Fondului pentru Victimelor Infracționalității analizează aspectele legate 
de granturile acordate de Fondul pentru Victimele Infracționalității administrate de 
Autoritatea de Compensare și Sprijin pentru Victimelor Infracționalității. Acest 
Consiliu este alcătuit din directorul general al autorității și alți șapte membri numiți de 
către guvern. Membrii sunt persoane cu experiență în cercetare și fac dovada unei 
bune cunoașteri a domeniului victimelor infracțiunilor și a acțiunilor acestora.  

Coordonarea publică a serviciilor de sprijinire a victimelor 

Obiectivul general al Autorității de Compensare și Sprijinire a Victimelor 
Infracțiunilor este să protejeze drepturile tuturor victimelor infracționalității și să 
atragă atenția publicului asupra nevoilor și intereselor acestora. În unitatea de 
combatere a infracțiunilor avocații și personalul administrativ lucrează la soluționarea 
cazurilor de compensare pentru custodie. Activitățile de informare din Centrul de 
cunoaștere sunt desfășurate în special de către avocați, dar și de centrele de 
asistență socială. 

Compensațiile pentru daunele penale sunt în primul rând plătite pentru 
vătămările corporale suferite care pot fi atât daune psihologice, cât și vătămări fizice 
rezultate în urma infracțiunii. De asemenea, există o serie de acte infracționale care 
oferă unei persoane dreptul la despăgubiri pentru violarea integrității personale. 
Acest tip de compensare se aplică atunci când infracțiunea este considerată o 
încălcare gravă a integrității personale, a vieții private sau a demnității umane. 
Aproape toate cazurile de abuz sexual dau dreptul unei persoane la o astfel de 
compensație. De asemenea, acest lucru este valabil și în cazurile cu abuz și 
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încălcarea spațiului privat al casei, amenințarea ilegală, jaf și încălcarea ordinului de 
interdicție. 

Șansele de a primi despăgubiri pentru daune penale pentru pierderea sau 
deteriorarea proprietății sau pierderi pur financiare sunt foarte limitate. În mod 
normal, despăgubirea se plătește numai dacă făptuitorul, la momentul săvârșirii 
infracțiunii era deținut într-o închisoare, într-un anumit tip de instituție pentru 
îngrijirea tinerilor sau a persoanelor dependente de droguri, sau în arestul poliției. 
Compensarea pentru pierderi sau daune financiare și pierderea unor bunuri poate fi, 
de asemenea, plătită în cazurile în care există circumstanțe deosebit de dificile. 
Există, de asemenea, o formă specială de despăgubiri penale pentru copiii care au 
fost martorii violenței într-o relație apropiată. Guvernul are responsabilitatea de a 
despăgubi copiii care au fost martori ai unor acte infracționale grave săvârșite 
împotriva unor persoanele apropiate acestora, chiar dacă un copil nu poate solicita 
despăgubiri de la autorul infracțiunii. 

Asistența juridică internațională în cazurile transfrontaliere 

Dispozițiile privind asistența judiciară internațională în materie penală sunt 
reglementate de Legea privind asistența juridică internațională în materie penală 
(Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål). Există dispoziții 
suplimentare privind asistența juridică prevăzute în anumite cazuri de Legea privind 
echipele comune de anchetă pentru investigații penale (2003:1174). 

Scopul asistenței juridice internaționale în materie penală este de a permite 
procurorilor și instanțelor din Suedia și din străinătate să se sprijine reciproc în 
investigarea infracțiunilor. Asistența juridică poate fi solicitată și acordată atât în 
timpul unei investigații preliminare, cât și în timpul unui proces penal. 

Pe lângă asistența juridică în materie penală, Suedia poate acorda asistență și 
cu privire la  următoarele chestiuni21: 

1. chestiunile tratate în statul solicitant sau în Suedia într-o 
procedură administrativă sau într-o procedură diferită de cea penală, 

2. chestiuni referitoare la despăgubirile pentru privarea de libertate, 
urmărirea penală sau judecarea desfășurată într-un mod incorect, 

3. chestiunile tratate împreună cu cauza penală, 
4. în stadiul de executare, de exemplu, o amnistie sau o amânare 

executarea unei sentințe. 
 

 

 

 

 
                                                             
21 https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-justice/international-judicial-co-

operation/legal-assistance-in-criminal-matters/ 
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CAPITOLUL VI 
INSTITUȚII CU ATRIBUȚII ÎN ASIGURAREA PROTECȚIEI DREPTURILOR 

VICTIMELOR  

 

ROMÂNIA  
 
Ministerul Justiției este organul specializat al administrației publice centrale 

cu personalitate juridică, subordonat Guvernului, care contribuie la buna funcționare 
a sistemului judiciar și la asigurarea condițiilor de aplicare a justiției ca serviciu 
public, apărarea statul de drept și a drepturilor și libertăților cetățenilor. 

Ministerul Public este parte componentă a autorităţii judecătoreşti; reprezintă 
interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi 
libertăţile cetăţenilor; îşi exercită atribuţiile prin procurori constituiţi în parchete, în 
condiţiile legii. Din Ministerul Public fac parte: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, parchetele de pe lângă curţile de 
apel, parchetele de pe lângă tribunale, parchetele de pe lângă tribunalele pentru 
minori şi familie, parchetele de pe lângă judecătorii, parchetele militare. 

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și 
Terorism este un departament  al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, având competențe în combaterea criminalității organizate, infracțiunilor 
economice și financiare, traficului de droguri, traficului de ființe umane, infracțiunilor 
cu caracter terorist, criminalității informatice. Instituția are un sediu central în 
București și alte câteva unități teritoriale în diferite județe ale României. 

Instanțele și tribunalele din cele 41 de județe ale României și din București. 
Curțile de Apel  din Alba-Iulia, Bacău, Brașov, București, Cluj, Constanța, Craiova, 
Galați, Iași, Oradea, Pitești, Suceava, Timișoara, Târgu-Mureș. Înalta Curte de 
Casație și Justiție (ÎCCJ). Instanțele soluționează cauza judecății prin asigurarea 
respectării drepturilor subiecților procesului și asigurarea administrării probelor 
pentru clarificarea completă a circumstanțelor cauzei în scopul aflării adevărului, cu 
respectarea deplină a legii. 

Barourile din România din cele 41 de județe ale României și din București. 
Serviciul de asistență judiciară din fiecare barou local se află în subordinea directă a 
Decanului Baroului,  activitatea acestuia fiind coordonată de membrii Consiliului 
Baroului. În condițiile legii, barourile asigură asistență juridică în următoarele forme: 
asistență juridică obligatorie, asistență extrajudiciară, asistență juridică gratuită. În 
condițiile prevăzute de lege, asistența este asigurată de avocații din oficiu ai fiecărui 
barou local, care pot opta să se înregistreze anual în Registrul de Asistență 
Judiciară. 

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) coordonează şi oferă 
îndrumări cu privire la  modul de aplicare a măsurilor de menţinere a ordinii şi 
siguranţei publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire şi combatere a 
fenomenului infracţional şi de identificare şi contracarare a acţiunilor elementelor 
care atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, a proprietăţii 
private şi publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii;. IGPR are în 
subordinea sa unități centrale și teritoriale în toate cele 41 de județe ale României și 
în București. 
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BULGARIA 

În Bulgaria, urmărirea penală și procesul penal pentru  acte penale, 
identificarea victimelor infracțiunilor, acordarea de asistență juridică, asigurarea 
sprijinului și despăgubirilor sunt încredințate următoarelor instituții: 

Ministerul de Interne primește, identifică și sprijină victimele infracțiunilor sau 
altor încălcări ale ordinii publice. Acesta investighează infracțiunile sub 
supravegherea procurorilor. 

Parchetul Republicii Bulgaria este responsabil cu urmărirea penală a 
autorilor infracțiunilor și identificarea victimelor infracțiunilor. Administrează 
strângerea probelor, aducerea acuzațiilor formale și trimiterea cauzei în instanță. 
Serviciul Național de Investigații și departamentele de anchetă din cadrul fiecărui 
parchet regional fac parte din procuratură și sunt responsabile de investigarea 
cauzelor de complexitate judiciară sau factuală. 

Tribunale regionale și districtuale, instanțe de apel, Curtea Supremă de 
Casație, Curtea Penală Specializată. Instanțele judecătorești din Bulgaria judecă 
cauze penale pe baza competențelor lor teritoriale și materiale, stabilite de legislația 
procesuală penală. Curtea Penală Specializată soluționează cauze de crimă 
organizată. 

Biroul Național de Asistență Juridică asigură, împreună cu consiliile 
barourilor, asistența juridică necesară persoanelor aflate în dificultate, inclusiv 
victimelor infracțiunilor. Acesta menține Registrul național pentru asistență juridică, 
plătește și controlează asistența juridică acordată. 

Consiliul Național de Asistență și Compensare a Victimelor 
Infracționalității este organul de stat responsabil pentru plata compensațiilor 
acordate de stat. De asemenea, acordă asistență victimelor cetățeni bulgari aflați pe 
teritoriul unui alt stat membru al UE în completarea cererilor de compensații 
financiare și le îndrumă către autoritățile competente din respectivul stat membru; de 
asemenea, sprijină cetățenii altor State Membre care au reședința legală în Bulgaria, 
care au fost victime ale infracțiunilor săvârșite pe teritoriul Republicii Bulgaria și care 
au dreptul la despăgubiri financiare. 

Asociația Organizațiilor care Sprijină Victimele Infracționalității oferă 
informații despre activitatea organizațiilor sale componente din diferite regiuni și este 
un reprezentant permanent în cadrul Consiliului Național pentru Asistență și 
Compensare a Victimelor Infracționalității.  

Comisia Națională pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane este un 
organism interinstituțional care organizează și coordonează cooperarea între instituții 
și organizații în ceea ce privește aplicarea legislației antitrafic și sprijinirea victimelor 
traficului. Activează în diverse mecanisme de cooperare internațională pentru 
prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, pentru campanii de susținere în 
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special a grupurilor de risc și pentru instruirea funcționarilor relevanți. Administrează 
comisia locală antitrafic, adăposturile și centrele pentru victimele traficului. 

Ministerul Afacerilor Externe sprijină victimele traficului de persoane 
identificate în afara granițelor țării și participă la identificarea informală a acestora. 
Ministerul ajută victimele să se întoarcă în țară și să coopereze cu Ministerul de 
Interne în emiterea rapidă a documentelor de identitate. 

 

GERMANIA 

Parchetul este autoritatea de urmărire penală cu competențe în procedurile 
preliminare, care reprezintă organele de urmărire penală în procesul principal. 
Parchetul decide asupra statutului de victimă a părții vătămate până la pronunțarea 
hotărârii definitive a instanței. În circumscripţia fiecărui tribunal există un birou al 
procuraturii publice care este responsabil pentru activitatea tribunalelor regionale. 

Poliția sprijină procuratura în cadrul anchetei, înregistrează plângerile, inițiază 
anchete preliminare, strânge probe provizorii și identifică victima și acuzatul la 
începutul procedurii până la decizia procurorului. 

Avocații pot fi aleși în mod liber de către victimă în calitate de consilieri juridici; 
aceștia însoțesc victima pe parcursul întregii proceduri fără a se schimba. În cazul 
anumitor infracțiuni, în special crime și la cererea victimei avocații sunt desemnați 
reprezentanți ai acțiunilor auxiliare pe cheltuiala Statului. Avocații sunt organizați în 
asociații de barouri. 

Instanțele penale din cadrul procedurii principale sunt singurele responsabile 
pentru procedurile penale. Acestea conduc audierea principală, obținerea probelor 
și, în final, decid prin hotărâre judecătorească (obligatorie din punct de vedere 
juridic) dacă partea vătămată este sau nu victimă. Decizia instanțelor judecătorești în 
materie penală nu este obligatorie pentru alte instanțe care, de exemplu, au 
competență în soluționarea consecințelor infracțiunii într-o anumită decizie (instanțe 
sociale, instanțe civile, instanțe administrative). 

Instanțele administrative hotărăsc în final cu privire la acordarea unui permis 
de ședere în Germania, la acordarea statutului de tolerat și a protecției subsidiare. 
Instanțele administrative revizuiesc deciziile Biroului Federal pentru Migrație și 
Refugiați (BAMF). 

Biroul Federal pentru Migrație și Refugiați (BAMF) este autoritatea federală 
supremă pentru toți refugiații, migranții și solicitanții de azil și toate chestiunile legate 
de dreptul de ședere. În calitate de autoritate administrativă, acesta decide asupra 
dreptului de ședere al unei persoane. Deciziile pot fi revizuite de instanțele 
administrative. 

Instanțele sociale analizează deciziile autorităților de stat privind acordarea de 
beneficii în cadrul OEG. 
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Asociația Barourilor este împărțită pe regiuni. De regulă, o reprezentare 
regională a Baroului este disponibilă și la nivelul instanțelor regionale. 

Asistența pentru probațiune face parte din Serviciul Social Judiciar General, 
în care ofițerii de probațiune sunt responsabili pentru supravegherea și susținerea 
unei persoane condamnate. Ofițerii de probațiune monitorizează și susțin 
respectarea instrucțiunilor și condițiilor impuse  persoanei condamnate în timpul 
perioadei de probă. 

Asistența judiciară face parte și din Serviciului Social Judiciar General și 
este asigurată de către educatori sociali și asistenți sociali în calitate de asistenți 
judiciari. În numele parchetului sau al instanței, Asistența judiciară poate întocmi 
rapoarte asupra mediului social al inculpatului și al victimei, în special cu privire la 
situația victimei după săvârșirea infracțiunii. 

 

SUEDIA 

Departamentul de Justiție: Ministerul Justiției este responsabil pentru 
autoritățile judiciare, inclusiv poliția, procuratura, instanțele, organele de următire 
penală, migrația, azilul și pregătirea pentru situații de urgență. Ministerul Justiției 
este responsabil cu legislația în domeniul dreptului administrativ de stat și general, al 
dreptului civil, al dreptului procesual, al dreptului penal și al dreptului la migrație și 
azil. 

Autoritatea Suedeză pentru Compensarea și Sprijinirea Victimelor 
Infracționalității: obiectivul general al Autoritatății Suedeze pentru Compensarea și 
Sprijinirea Victimelor Infracționalității este de a se ocupa de drepturile tuturor 
victimelor infracțiunilor și de a sensibiliza opinia publică asupra nevoilor și intereselor 
acestora. 

Instanțele suedeze: aducerea unui caz în fața unei instanțe imparțiale 
constituie un drept fundamental. Sarcina instanțelor este de a soluționa cazurile în 
mod legal și eficient. Instanța suedeză este un nume colectiv pentru activitățile 
instanțelor. Instanțele suedeze includ instanțele generale, instanțele administrative 
generale, comisiile pentru închiriere și afaceri funciare, Autoritatea pentru asistență 
juridică, Consiliul de Asistență Juridică. 

Autoritatea polițienească: obiectivul sistemului judiciar este să asigure 
securitatea juridică a persoanei. Autoritatea polițienească, împreună cu alte autorități 
din cadrul și din afara sistemului judiciar, prin eforturile sale, contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor politicii infracționale:  reducerea infracționalității și sporirea securității 
cetățenilor. 

Autoritățile de urmărire penală din Suedia: procurorul reprezintă o legătură 
importantă în procesul juridic care implică poliția, serviciul de urmărire penală, 
instanța și asistența penală. Procurorul este cel care, în limitele legii, decide inițierea 
procedurilor judiciare, iar procurorul conduce anchetele preliminare și reprezintă 
statul în fața instanței. 

Asociația Barourilor din Suedia: este organizația membră a avocaților 
practicanți din Suedia. 


