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INTRODUCERE
Directiva UE din 20121 a reprezentat o piatră de hotar semnificativă în stabilirea
practicilor minime obligatorii și chiar dacă statele membre ale UE au transpus dispozițiile în
legislațiile lor naționale, trebuie să existe mai multe acțiuni pentru a asigura o mai bună
protecție a drepturilor victimelor infracțiunilor, inclusiv accesul la o compensație financiară
echitabilă.
Un procent semnificativ dintre victimele infracțiunilor este reprezentat de femei.
Violența împotriva femeilor este o problemă larg răspândită și în Uniunea Europeană și este
nevoie să se facă mai mult pentru a proteja femeile, inclusiv prin îmbunătățirea accesului la
sistemul de justiție penală.
În practică, există încă multe provocări cu care se confruntă femeile victime atunci
când solicită despăgubiri, cum ar fi: lipsa de informații complete privind compensațiile
financiare, dificultățile de a primi despăgubiri de la infractor, procedurile costisitoare,
termenele restrictive, accesul insuficient la asistența juridică.
Beneficiile atribuite compensației financiare sunt atât practice, cât și simbolice.
Obiectivul principal al sistemelor de compensare este de a aborda impactul financiar al
infracțiunii asupra victimei, cum ar fi costurile medicale sau pierderea veniturilor. În timp ce
unele victime consideră că nicio sumă de bani nu este suficientă pentru a le compensa
experiențele avute, este important de subliniat faptul că banii reprezintă un simbol sau o
valoare importantă și sunt necesari pentru a transmite mesajul că comunității îi pasă de cei
care au fost afectați de infracțiuni. Un alt avantaj al compensației este potențialul său de a
veni în sprijinul victimelor. În cel mai bun caz, procesul de compensare poate ajuta la
restabilirea sentimentului de control al victimei și la validarea experiențelor sale traumatice.
În plus față de aceste despăgubiri pentru toate victimele infracțiunilor, pot exista, de
asemenea, beneficii specifice - de exemplu în cazul femeilor victime ale violenței domestice atunci când acordarea de compensații financiare îi poate permite efectiv să părăsească relația
abuzivă.
Este important de subliniat faptul că instanțele trebuie să stabilească întotdeauna un
echilibru între daunele și compensațiile financiare ce pot fi acordate victimei. De multe ori,
daunele nu pot fi cuantificate conform unor criterii matematice, dar analizând o întreagă
gamă de indicatori și dovezi, este posibilă acordarea unei sume care poate fi considerată „o
satisfacție echitabilă”.
Făcând o analiză generală a jurisprudenței, este posibil să se găsească cazuri
frecvente în care judecătorii apreciază diferit situația reală și dovezile administrate în anumite
cazuri. Uneori există opinii diferite între judecători (judecătorul prima instanță vs. instanța de
apel) în modul de evaluare a daunelor și a cuantumului compensației care ar trebui acordată
victimei.
Este important să se acorde compensații financiare prin estimarea suferințelor pe
baza datelor științifice și, de asemenea, efectuarea unei interpretări a datelor într-o manieră
personalizată, de la caz la caz, ținând cont de vârsta, sexul, personalitatea, durata și
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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, disponibilă pe site-ul:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029
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intensitatea abuzului fizic și psihic la care a fost supusă victima. Cuantumul compensației
financiare trebuie să reprezinte într-adevăr o posibilitate concretă de atenuare a suferințelor.
Această publicație se adresează judecătorilor și procurorilor implicați în cauze
penale, în cazuri care au ca obiect legal acordarea de compensații financiare femeilor victime
ale infracțiunilor. De asemenea, se adresează avocaților care oferă asistență juridică femeilor
victime. Publicația abordează subiecte precum cadrul juridic european și național privind
compensația financiară, indicatorii relevanți și dovezile pentru evaluarea daunelor materiale
și morale suferite de femeile victime ale infracțiunilor.
Această publicație a fost elaborată ca parte a proiectului JUSTICE FOR WOMEN –
Towards a more effective rights protection and access to judicial procedures for victims of
crimes care este implementat cu sprijinul financiar al Programului Justiție al Uniunii Europene.
Proiectul este coordonat de către Asociația Pro Refugiu România în parteneriat cu Center for
the Study of Democracy Bulgaria, Association Demetra Bulgaria, Centre for European
Constitutional Law Grecia, Italian Coalition for Civil Liberties and Rights, Association Trabe
Iniciativas para la Economia Social y Solidaria Spania.
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CAPITOLUL 1
CADRUL JURIDIC EUROPEAN

Uniunea Europeană a pus în aplicare diferite acte legislative care facilitează accesul
la despăgubiri pentru victimele infracțiunilor.
Prima măsură adoptată la nivelul UE pentru protejarea drepturilor victimelor,
inclusiv a compensației, este Decizia-cadru a Consiliului din 15 martie 2001 privind statutul
victimelor în cadrul procedurilor penale.2 În scopul garantării drepturilor minime pentru
victimele infracțiunilor, prezenta Decizie stabilește dispoziții prin care se garantează
victimelor dreptul de a fi audiate, posibilitatea de a participa la procedurile judiciare, protecția
și compensația. În ceea ce privește compensația, Decizia-cadru a Consiliului impune fiecărui
stat membru să se asigure că victimele actelor infracționale au dreptul la o decizie într-un
termen rezonabil privind despăgubirea din partea infractorului în cursul procedurilor penale.3
În plus, se solicită statelor membre să ia măsurile adecvate pentru a determina infractorul să
ofere victimelor o compensație corespunzătoare.
Ulterior, Directiva 2004/80/CE privind despăgubirea victimelor infracționalității a
fost adoptată pentru a permite persoanelor care sunt victime ale infracțiunilor să solicite
despăgubiri financiare indiferent de locul în care a fost săvârșită infracțiunea în Uniunea
Europeană.4 Obiectivul Directivei 2004/80/CE este de a aborda dificultățile victimelor în ceea
ce privește accesul la o compensație corespunzătoare, care poate fi problematică fie pentru
că infractorul nu dispune de resursele financiare necesare, fie nu a fost posibilă identificarea
sau pedepsirea infractorului.
Directiva solicită tuturor statelor membre să instituie o schemă de compensare a
victimelor infracțiunilor violente, comise cu intenție, pe teritoriile lor, care să garanteze
compensarea echitabilă și adecvată a victimelor. Intrată în vigoare la data de 26 august 2004,
Directiva a impus tuturor statelor membre instituirea unor sisteme naționale care să ofere
compensații corecte și adecvate până la data de 1 iulie 2005.
În timp ce organizarea și funcționarea unor astfel de scheme au fost lăsate la discreția
fiecărei țări membre UE, Directiva a instituit, de asemenea, un sistem de cooperare între
autoritățile naționale în scopul facilitării accesului la compensații pentru victimele din
întreaga UE. Conform acestui sistem de cooperare, victimele infracțiunilor comise într-un alt
stat membru decât cel în care trăiesc în mod obișnuit pot solicita o compensație financiară
conform următoarei proceduri:
2

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Decizia-cadru a Consiliului din 15 martie 2001 privind statutul victimelor
în cadrul procedurilor penale, disponibilă pe site-ul: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001F0220&from=EN.
3
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Decizia-cadru a Consiliului din 15 martie 2001 privind statutul victimelor
în cadrul procedurilor penale, Articolul 9, disponibilă pe site-ul: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001F0220&from=EN.
4
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
despăgubirea victimelor infracțiunilor, disponibilă pe site-ul: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0080&from=EN.
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● Victimele pot solicita unei autorități din țara în care locuiesc (de exemplu, autorității
responsabile cu asistența) informații cu privire la modul de solicitare a compensației.
● Autoritatea responsabilă cu asistența transmite cererea direct autorității naționale a
statului membru UE în care a fost săvârșită infracțiunea (adică autorității de decizie), care
este responsabilă cu evaluarea cererii și plata compensației.
● Comunicările privind cererea de despăgubire trebuie să se realizeze în limba țării cu rol de
decizie. Pentru a facilita acest lucru, Comisia Europeană a elaborat formulare standard
pentru transmiterea cererilor și a deciziilor privind despăgubirea victimelor.5
● Pentru facilitarea cooperării transfrontaliere, Directiva a stabilit un sistem centralizat de
puncte de contact pentru fiecare stat membru UE.
În 2012, UE a realizat un alt pas important în sensul asigurării drepturilor victimelor
infracțiunilor prin adoptarea Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor standarde minime
privind drepturile, sprijinul și protecția victimelor infracțiunilor, care a înlocuit Decizia-cadru
a Consiliului din 2001.6
Această Directivă, care a intrat în vigoare în noiembrie 2015, constituie în prezent
piatra de temelie a politicii UE privind drepturile victimelor.
În ceea ce privește compensațiile, Directiva cere statelor membre să se asigure că
victimele sunt informate cu privire la mai multe aspecte, inclusiv cu privire la modalitatea și
condițiile în care pot avea acces la compensații, încă de la primul lor contact cu o autoritățile
competente.7 Un aspect important este acela că Directiva prevede dreptul victimelor de a
obține o decizie privind despăgubirea din partea autorul infracțiunii într-un termen rezonabil
în cursul procedurilor penale și prevede că statele membre trebuie să promoveze măsuri
pentru a determina infractorii să ofere victimelor despăgubiri corespunzătoare.8
Cel mai recent, la data de 4 octombrie 2017, președintele Comisiei Europene, JeanClaude Juncker, a numit-o pe Joëlle Milquet în calitate de Consilier special pe probleme legate
de despăgubirea victimelor infracțiunilor. Mandatul Consilierului special a inclus pregătirea
unui raport privind îmbunătățirea accesului la compensații pentru victimele infracțiunilor,

5

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Decizia Comisiei din 19 aprilie 2006 de stabilire a formularelor standard
pentru transmiterea cererilor și a deciziilor în temeiul Directivei 2004/80/CE a Consiliului privind compensarea
victimelor infracțiunilor, disponibilă pe site-ul: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex:32006D0337.
6
Jurnalul Oficial 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 și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, disponibilă pe site-ul: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN.
7
Jurnalul Oficial 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 și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, Articolul 4 litera (e), disponibilă pe siteul: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN.
8
Jurnalul Oficial 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 și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, Articolul 16, disponibilă pe site-ul:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN.
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publicat în martie 2019.9 Raportul abordează principalele probleme cu care se confruntă în
prezent victimele infracțiunilor atunci când solicită despăgubiri în Uniunea Europeană și
identifică cauzele acestor probleme, cum ar fi dificultățile legate de accesul la justiție sau
compensațiile de stat datorate lipsei de informații, sprijinului insuficient și criteriile de
eligibilitate prea restrictive sau obstacolele procedurale. De asemenea, raportul include
recomandări privind îmbunătățirea compensației acordate de către stat (de exemplu,
facilitarea accesului victimelor la compensații prin plata obligatorie de urgență și plata inițială
de către stat prin adoptarea unor modificări legislative la nivelul UE) și a schemelor de
compensare din partea infractorilor (de exemplu, introducerea posibilității ca judecătorii să
impună măsuri de compensare sub forma unor sancțiuni complementare).

9

European Commission, Strengthening victims’ rights: from compensation to reparation - For a new EU
Victims’ rights strategy 2020-2025, disponibil pe site-ul:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strengthening_victims_rights__from_compensation_to_reparation_rev.pdf.
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CAPITOLUL 2
CADRUL JURIDIC NAȚIONAL
2.1. ROMÂNIA
Pentru daunele materiale și morale suferite ca urmare a infracțiunilor, victimele au
dreptul la despăgubiri care pot fi obținute fie prin inițierea unei acțiuni civile împotriva
făptuitorului în cadrul sau concomitent cu procedura penală, fie prin obținerea unei
despăgubiri financiare acordate de stat. Dispozițiile legale relevante se regăsesc în Codul de
procedură penală10 și în Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri de protecție a victimelor
infracțiunilor.11
Inițierea acțiunii civile în cadrul procedurilor penale - Articolele 19-26 din Codul de
procedură penală
Acțiunea civilă poate fi exercitată de victime sau de succesorii acestora, care vor
deveni părți civile împotriva inculpatului și, după caz, împotriva părții responsabilă civilmente.
În cazul în care victimele nu au capacitate de exercitiu sau au o copacitate limitată, acțiunea
civilă poate fi inițiată în numele lor prin reprezentanți legali sau, după caz, de către procuror.
Acțiunea civilă poate fi inițiată printr-o cerere în formă scrisă sau orală, cel târziu până la
începerea procedurii de cercetare judecătorească. Reclamantul trebuie să indice natura și
valoarea cererii, precum și motivele și dovezile care stau la baza acesteia. Această acțiune
civilă este scutită de taxa judiciară de timbru.
În ceea ce privește pretențiile civile, inculpatul, partea civilă și partea responsabilă
civilmente, pot încheia o tranzacție sau un acord de mediere, conform legii. Pârâtul, în baza
consimțământului părții civile, poate recunoaște integral sau parțial pretențiile părții civile,
iar instanța va dispune despăgubiri, în măsura recunoașterii. În cazul decesului părții civile,
acțiunea civilă rămâne în competența instanței penale, dacă succesorii își vor exprima în mod
explicit opțiunea de a continua acțiunea civilă în termen de 2 luni de la data decesului.
Soluționarea acțiunilor civile în instanțele civile - Articolele 27-28 din Codul de
procedură penală





Partea vătămată sau succesorii săi nu s-au constituit parte civilă în procesul penal.
Partea vătămată sau succesorii acesteia au introdus acțiune civilă în procesul penal,
dar instanța penală a lăsat acțiunea civilă nesoluționată, iar probele administrate în
cursul procesului penal pot fi folosite în fața instanței civile.
Partea vătămată și succesorii săi au introdus o acțiune civilă în procesul penal, dar
procesul a fost suspendat.

10

Codul de procedură penală din România disponibil pe site-ul: https://wolterskluwer.ro/codul-de-procedurapenala/
11
Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor, disponibilă pe site-ul
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52468
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În cazul în care acțiunea civilă a fost exercitată de către procuror și dacă se constată
din probe că prejudiciul nu a fost integral acoperit, diferența poate fi cerută pe calea
unei acțiuni la instanța civilă.

Instanța civilă nu este legată de hotărârea definitivă de achitare sau de încetare a
procesului penal în ceea ce privește existența prejudiciului ori a vinovăției autorului faptei
ilicite. Pe de altă parte, hotărârea definitivă a instanței civile prin care a fost soluționată
acțiunea civilă nu are autoritate de lucru judecat în fața organelor judiciare penale cu privire
la existența faptei penale, a persoanei care a săvârșit-o și a vinovăției acesteia.
Compensația financiară acordată de către stat victimelor anumitor infracțiuni
capitolul V, Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor





Compensația financiară se acordă, la cerere, următoarelor categorii de victime:12
Victimelor asupra cărora au fost săvârșite infracțiunile de tentativă de omor și omor
calificat, vătămare corporală, infracțiunea intenționată care a avut ca urmare
vătămarea corporală a victimei, infracțiunea de viol, act sexual cu un minor și
agresiune sexuală, trafic de persoane și trafic de minori, infracțiunea de terorism,
precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență, conform prevederilor
Codului penal.
Soțul/Soția, copii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate prin
săvârșirea infracțiunilor menționate mai sus.

Compensația financiară se acordă acestor victime dacă infracțiunea a fost comisă pe
teritoriul României, iar victima este: cetățean român; cetățean străin sau apatrid cu domiciliul
legal în România; cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul
României la data comiterii infracțiunii; sau cetățean străin sau apatrid cu reședința pe
teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României la data
comiterii infracțiunii. În cazul victimelor care nu se regăsesc în categoriile de persoane
menționate, compensația financiară se acordă pe baza convențiilor internaționale la care
România este parte.
Legea stabilește o serie de cerințe care trebuie îndeplinite pentru a obține o
compensație financiară:
1. Compensația financiară se acordă victimei numai dacă aceasta a sesizat organele de
urmărire penală în termen de 60 de zile de la data săvârșirii infracțiunii. În cazul soțului,
copiilor și persoanelor aflate în întreținere, termenul de 60 de zile se calculează de la data
la care victima a luat cunoștință de săvârșirea infracțiunii; dacă victima s-a aflat în
imposibilitatea fizică sau psihică de a sesiza organele de urmărire penală, termenul de 60
de zile se calculează de la data la care a încetat starea de imposibilitate.
2. În cazul în care făptuitorul este cunoscut, compensația financiară poate fi acordată
victimei dacă sunt întrunite următoarele condiții:
 victima a formulat cererea de compensație financiară în termen de un an, după caz:

12

Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor
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- de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care instanța penală a
pronunțat condamnarea sau achitarea pârâtului, în anumite cazuri; sau acordarea de
compensații civile sau hotărârea privind încetarea procesului penal, în anumite cazuri
- de la data la care procurorul a dispus clasarea, în anumite cazuri;
 Victima s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal, cu excepția cazului în
care s-a dispus clasarea potrivit dispozițiilor prevăzute de Codul de procedură
penală;
 Făptuitorul este insolvabil sau dispărut;
 Victima nu a obținut repararea integrală a prejudiciului suferit de la o societate de
asigurare.
Dacă victima s-a aflat în imposibilitatea de a formula cererea de compensație
financiară, termenul de 1 an se calculează de la data la care a încetat starea de
imposibilitate.
3. În cazul în care făptuitorul este necunoscut, victima poate formula cererea de
compensație financiară în termen de 3 ani de la data săvârșirii infracțiunii.
4. Dacă victima este un minor și reprezentantul legal al acestuia nu a formulat cererea de
compensație financiară în termenele prevăzute, aceste termene încep să curgă de la data
la care victima a împlinit vârsta de 18 ani.
Compensația financiară se acordă victimei pentru următoarele categorii de
prejudicii:
 În cazul victimelor care solicită compensații: cheltuielile de spitalizare și alte categorii de
cheltuieli medicale suportate de victimă; prejudiciile materiale rezultate din distrugerea,
degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a bunurilor victimei ori din
deposedarea acesteia prin săvârșirea infracțiunii; câștigurile de care victima este lipsită
de pe urma săvârșirii infracțiunii.
 În cazul soțului/soției, copiilor și persoanelor aflate în întreținere care solicită
compensații: cheltuielile de înmormântare ale persoanelor decedate ca urmare a
infracțiunii, întreținerea de care victima este lipsită din cauza săvârșirii infracțiunii.
Compensația financiară pentru prejudiciile materiale asigurată de către stat este
limitată la echivalentul a 10 salarii de bază minime brute pe țară stabilite pentru anul în care
victima a formulat cererea de compensație financiară. Sumele de bani plătite de făptuitor cu
titlu de despăgubiri civile și indemnizația obținută de victimă de la o societate de asigurare
pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii se scad din cuantumul compensației
financiare acordate de stat victimei.
Cererea de compensație financiară se depune la tribunalul în a cărui circumscripție
domiciliază victima și se soluționează de doi judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea
de compensații financiare victimelor infracțiunilor, constituite în fiecare tribunal.
Solicitarea compensației financiare în situații transfrontaliere
Prevederile Directivei 2004/80/CE privind compensarea victimelor infracțiunilor în
situații transfrontaliere au fost transpuse în legislația națională în capitolul 5 din Legea nr.
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211/2004, dar și în Ordinul nr. 1319/C/2008 al ministrului justiției pentru punerea in aplicare
a dispozițiilor privind procedura de obținere a compensațiilor financiare de către victimele
infracțiunilor intenționate comise cu violență în situații transfrontaliere prevăzute în Legea nr.
211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor. Aceste
regulamente prevăd dreptul victimei unei infracțiuni săvârșite într-un alt stat membru decât
cel de reședință să solicite despăgubiri de la o autoritate sau o entitate din statul membru în
cauză. Se instituie o procedură specială pentru formularea și depunerea cererilor de
compensații financiare în cazul în care victima a suferit în urma infracțiunii săvârșite într-un
stat membru al UE și se facilitează accesul cetățenilor români la compensații financiare din
partea statului membru UE în care a fost comisă infracțiunea.

2.2. BULGARIA
Dreptul la compensații pentru daunele cauzate victimelor infracțiunilor din Bulgaria
face parte din grupul complex de drepturi pe care le au conform legislației bulgare (Codul de
procedură penală, Legea privind asistența și compensarea financiară a victimelor
infracțiunilor, Legea privind protecția persoanelor aflate în pericol ca rezultat al procedurilor
penale, etc.), parte a dreptului general de apărare ca participanți în procedurile penale.
Dreptul general al victimei la compensații pentru daunele suferite poate fi exercitat
prin mai multe căi: o acțiune civilă în cadrul unei proceduri penale sau una separată în fața
instanței civile după încheierea procesului penal sau o procedură administrativă pentru
compensare.
În ceea ce privește acțiunile civile din cadrul procesului penal, conform prevederilor
Codului de procedură penală (CPC) (Articolul 84 și următoarele), victimele sau succesorii
acestora se pot alătura procedurilor penale în calitate de reclamanți civili. Acțiunile civile nu
pot fi aduse în fața instanței penale dacă sunt formulate conform Codului de procedură civilă.
Solicitarea de pretenții civile poate fi în formă scrisă sau orală, împotriva inculpatului sau a
altor persoane aflate în răspundere civilă în cauza respectivă. Victima poate lua parte la
proces în calitate de reclamant civil, poate cere securitatea creanțelor sale, se poate
familiariza cu cazul și are dreptul să obțină extrasele necesare, să prezinte probe, să formuleze
cereri, note și obiecții și să conteste actele judecătorești care încalcă drepturile și interesele
sale legitime, toate în limitele competenței de apărare a acțiunii sale civile. Decizia privind
acțiunea civilă nu poate fi un motiv pentru amânarea procesului penal. La încheierea
procesului penal, cererea civilă nu este reexaminată, dar poate fi înaintată instanței civile.
Procurorii pot exercita acțiuni civile în numele copiilor sau victimelor cu dizabilități
care nu își pot proteja în mod corespunzător interesele (Articolul 51 CPP).
Chiar și în timpul procedurilor precontencioase, tribunalul de primă instanță poate
impune măsuri de securitate privind viitoarele creanțe civile sau cheltuieli suportate (Articolul
73, CPC).
Reclamanții civili pot beneficia de un avocat, dacă dovedesc faptul că nu dețin
mijloacele necesare să plătească un avocat, dacă își doresc să fie reprezentate prin avocat, iar
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interesele justiției impun acest lucru (Articolul 100, paragraful 2 CPC); acestora li se
rambursează cheltuielile dacă fac o solicitare în acest sens și dacă pârâtul este condamnat
(Articolul 189, paragraful 3, CPC).
Problema onorării despăgubirilor civile fie total, fie parțial, se decide prin sentință,
pe care reclamanții civili o pot contesta (Articolul 301, paragraful 1 CPC). În cazul în care
instanța nu s-a pronunțat asupra unei cereri civile, hotărârea se pronunță printr-o sentință
suplimentară în termenul limită pentru recurs (Articolul 301, paragraful 3 CPC).
În ceea ce privește beneficiile și preocupările privind cererile de despăgubire civilă,
instanțele penale nu ar admite cererile, de cele mai multe ori pe motiv că ar încetini
procedurile penale. Instanțele civile reprezintă singura modalitate de recurs pentru victime
atunci când cazul se încheie printr-un acord, deoarece în această situație sunt acoperite
numai prejudiciile materiale (Articolul 381 paragraful (3) CPC). Conform unei decizii recente
interpretative a Curții Supreme de Casație (1/2016 din 21 iunie 2018), compensațiile pentru
daunele morale ca urmare a decesului unei rude pot fi cerute de un cerc extins de persoane,
însă acest cerc este unul restrâns în procesul penal. Potrivit practicienilor în drept (Animus,
2018), de obicei victimele foarte rar se constituie părți civile în proces în calitate de
reclamanți, mai ales victimele traficului de persoane, despre care există indicii că au săvârșit
fapte ilicite, victimele cu un nivel scăzut de educație sau care provin din orașe și sate mai mici;
de asemenea, depunerea cererilor de despăgubire civilă depinde de accesul și calitatea
asistenței juridice.
În legislația primară sau secundară nu există directive sau criterii specifice pentru
acordarea de despăgubiri materiale și morale. Acestea ar trebui să fie solicitate în
jurisprudența relevantă.
Compensația financiară de stat se acordă doar pentru daune materiale și numai
victimelor infracțiunilor de terorism, tentativă de omor, omor calificat, infracțiunea
intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală gravă a victimei, abuz sexual, viol,
trafic de ființe umane, infracțiunile săvârșite la ordin sau prin hotărârea unui grup de crimă
organizată, precum și alte infracțiuni grave intenționate, având drept consecințe materiale
decesul sau vătămarea corporală gravă a victimei (Articolul 3, paragraful 3 din Legea privind
asistența și compensarea financiară a victimelor infracțiunilor). Compensația financiară
acoperă costurile îngrijirilor medicale care nu sunt acoperite de Fondul Național de Asigurări
de Sănătate, veniturile pierdute, cheltuielile de judecată, pensiile pierdute, cheltuielile
funerare, precum și alte prejudicii materiale (Aarticolul 14). Fondul compensează daune
materiale până în cuantumul sumei de 10.000 BGN; pierderea pensiei alimentare este de până
la 10.000 BGN pentru fiecare copil aflat în întreținere (Articolul 13). Compensațiile de stat
sunt asigurate de către Consiliul Național pentru Asistență și Compensare a Victimelor
Infracționalității, care este un organism interinstituțional cu rol în simplificarea practicilor
privind victimele și care desfășoară activități de informare. Cetățenii întâmpină dificultăți în
strângerea tuturor documentelor necesare pentru a dovedi că au suferit pagube și pentru a fi
informate cu privire la mecanismul de compensare de stat; deși autoritățile sunt obligate să
informeze, în general fac acest lucru în mod formal.
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2.3. GRECIA
În Grecia, fiecare victimă a unei infracțiuni se poate constitui parte civilă în procesul
penal și poate cere despăgubiri pentru durere, suferință și daune morale. Conform legii
naționale grecești, acțiunea civilă mai sus-menționată nu deține conceptul și sfera de aplicare
a compensației financiare, deoarece partea civilă solicită în general o sumă simbolică (44 de
euro) cu titlu provizoriu și nu pentru întreaga sumă care face obiectul acțiunii civile, iar
cererea mai sus-menționată se depune în special pentru ca victima să aibă o reprezentare
legală în timpul procesului. În cazul în care instanța declară acuzatul vinovat, va dispune ca
victima să fie despăgubită cu această sumă simbolică. Din acest motiv, victima trebuie să
introducă o acțiune separată în fața instanțelor civile.
În ceea ce privește procedura civilă, fiecare persoană poate solicita despăgubiri
pentru daune materiale și morale care rezultă dintr-un act ilicit săvârșit împotriva sa, în baza
Articolelor 914 și 932 din Codul civil grec. Cererile de despăgubiri se depun la instanța civilă,
care judecă și evaluează cuantumul daunelor materiale și morale, precum și cauzalitatea
dintre infracțiune și prejudiciul cauzat. În cazurile de violență împotriva femeilor, rapoartele
psihiatrice joacă un rol important, atât în evaluarea daunelor morale ale victimei, cât și în
stabilirea cauzalității dintre infracțiune și daunele suferite. Concret, instanța civilă este
obligată prin lege să ia în considerare fiecare raport psihiatric, în timp ce raportul public de
psihiatrie are o valoare probatorie.
În plus, în baza Articolului 5 din Legea 3500/2006 privind compensarea morală a
victimelor violenței în familie, despăgubirea pentru daunele morale prevăzute de Articolul
932 din Codul civil grec nu poate fi mai mică de 1.000 de euro, decât dacă victima solicită o
sumă mai mică. Articolul mai sus-menționat reprezintă o măsură de salvgardare cu privire la
valoarea minimă a despăgubirii victimelor violenței domestice.
În plus, Legea 3896/2010 intitulată „Aplicarea principiului egalității de șanse și a
egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și ocuparea
forței de muncă” (Directiva 2006/54/CE) de asemenea atribuie angajatului dreptul de a
solicita despăgubiri de la angajator în cazuri legate de inegalitatea de gen, inclusiv în cazurile
de hărțuire sexuală. Mai exact, în baza Articolului 23 din legea mai sus-menționată, victima
acțiunilor de inegalitate de gen poate solicita despăgubiri pentru daune morale și materiale,
în timp ce sarcina probei revine angajatorului. Victima poate depune o cerere la Curtea Civilă
(instanțele competente în dreptul muncii) cu privire la compensația de mai sus.
În plus, legea aplicabilă în ceea ce privește compensația financiară pentru prejudiciile
suferite de victimele infracțiunilor săvârșite cu violență este Legea 3811/2009. În mod
specific, victimele infracțiunilor săvârșite cu violență pe teritoriul Greciei și care au reședința
în Grecia sau în orice alt stat al Uniunii Europene au dreptul, la cererea acestora, în baza Legii
3811/2009, să obțină compensații rezonabile și echitabile din partea statului grec.
Revendicarea daunelor de mai sus se poate realiza numai în următoarele cazuri: a) în cazul în
care infractorul nu a procedat la compensarea victimei, b) când identitatea infractorului nu
poate fi constatată, c) când infractorul nu poate fi urmărit penal sau pedepsit; d) când victima
nu are alt mijloc de despăgubire.
Este important de menționat că Articolul 4 din Legea 4531/2018 a modificat diferite
părți ale legislației naționale pentru a ameliora adaptarea dispozițiilor naționale la articolele
din Convenția Consiliului European (Convenția de la Istanbul) privind prevenirea și
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. În mod specific, articolul de
mai sus a modificat Articolul 8 paragraful 2 din Legea nr. 3811/2009, care până atunci
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acoperea numai cheltuielile medicale și spitalizarea, pierderea veniturilor pe o perioadă
rezonabilă de timp și cheltuielile funerare ale victimelor infracțiunilor. Prin amendamentul de
mai sus, compensațiile acordate victimelor includ și costurile suportului psihologic și psihiatric
specializat în cazurile de lipsă a infrastructurii publice, costurile de schimbare a mediului și de
ședere, în special costurile de mutare și de obținere a aparatelor de uz casnic necesare.
De asemenea, în ceea ce privește valoarea compensațiilor, este important de
subliniat faptul că, înainte de amendamentul de mai sus, Articolul 8 paragraful 2 din Legea nr.
3811/2009 stabilea nivelul despăgubirii în funcție de culpa concurentă a victimei, în timp ce
nivelul compensației în ceea ce privește sprijinul psihologic și psihiatric este determinat printro decizie comună a miniștrilor justiției, sănătății și economiei; nivelul de compensare în ceea
ce privește schimbarea mediului și a șederii se stabilește prin decizia comună a miniștrilor
justiției și economiei.
Cererea victimei pentru compensațiile mai sus-menționate poate fi depusă la
Autoritatea de Compensare din Grecia. Este important să se precizeze faptul că, prin
amendamentele de mai sus, Autoritatea de Compensare din Grecia trebuie să examineze
cererea victimei în termen de trei luni de la depunerea acesteia și să emită o decizie în termen
de trei luni de la examinarea cererii victimei. Astfel, acest lucru accelerează durata de
finalizare a cererilor și compensarea victimelor.

2.4. ITALIA
Posibilitatea ca victimele infracțiunilor să obțină compensații financiare în Italia este
reglementată de diverse instrumente legislative.
În ceea ce privește posibilitatea de a solicita compensații făptuitorului unei
infracțiuni, Articolul 185 din Codul penal prevede că pentru toate infracțiunile trebuie să se
garanteze restituirea, în conformitate cu normele de drept civil. Dacă o infracțiune a provocat
un prejudiciu material sau moral, compensația trebuie plătită de infractor și de orice altă
persoană care, în temeiul dreptului civil, se face răspunzătoare pentru acțiunile infractorului.
Victimele pot opta între două căi de a obține repararea prejudiciului suferit.
Pe de o parte, acestea se pot constitui parte civilă în procesul penal, ceea ce
înseamnă că pot să introducă o acțiune civilă în cadrul procedurilor penale în care sunt
implicate. În acest caz, instanța penală va realiza o evaluare a prejudiciul suferit, va dispune
acordarea de compensații sau doar va declara existența dreptului la compensații și va îndruma
părțile către instanțele civile, care vor determina suma datorată. Conform Articolului 74 din
Codul de procedură penală, în cursul procesului penal, acțiunea civilă de despăgubire poate
fi introdusă de orice persoană care a suferit un prejudiciu ca urmare a infracțiunii, sau de către
succesorii săi împotriva pârâtului și a oricărei persoane aflate în răspundere civilă.
Pe de altă parte, victimele pot introduce, de asemenea, proceduri civile direct și
separat de procedurile penale, prin formularea unei cereri de compensație financiară în fața
instanțelor civile ordinare.
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Victimele infracțiunilor pot solicita compensații financiare pentru orice prejudiciu
suferit (material și moral), cheltuieli medicale, asistență juridică, consultanță tehnică și alte
cheltuieli suportate și documentate, cu condiția ca acestea să fi survenit ca urmare a
infracțiunii.
În ceea ce privește posibilitatea ca victimele să obțină compensații financiare de stat,
instrumentele legislative relevante includ Decretul legislativ nr. 204/2007 și Legea nr.
122/2016.13
Decretul legislativ nr. 204/2007 a fost adoptat pentru punerea în aplicare a Directivei
2004/80/CE din 29 aprilie 2004. Cu toate acestea, acest decret nu a transpus Directiva decât
parțial, deoarece scopul său a fost acela de a sprijini victimele cetățeni italieni în cazul
infracțiunilor comise în alte state membre în obținerea de compensații corespunzătoare, fără
să facă nicio referire la sistemul de compensare pe care statele erau obligate să le instituie în
temeiul Articolului 12 din Directiva 2004/80/CE.
Ulterior, Italia a adoptat Legea nr. 122/2016 pentru a pune în aplicare integral
Directiva 2004/80/CE. Această lege recunoaște obligația statului la despăgubirea victimelor
infracțiunilor intenționate săvârșite cu violență, fără a aduce atingere acordării de despăgubiri
pentru victimele anumitor infracțiuni specifice în temeiul altor dispoziții legale, dacă acestea
sunt mai favorabile. Conform Articolului 11, această lege prevede că dreptul la despăgubire
este recunoscut victimelor - sau altor beneficiari, dacă infracțiunea a condus la decesul
victimei - în caz de crimă, violență sexuală și vătămări corporale extrem de grave. Victimele
altor infracțiuni au dreptul la despăgubiri pentru cheltuielile medicale și sociale suportate ca
urmare a infracțiunii.
Articolul 12 din Legea nr. 122/2016 definește condițiile de acordare a compensațiilor
de stat.
În primul rând, victima trebuie să fi întreprins deja fără succes o acțiune în vederea
solicitării de despăgubiri împotriva făptuitorului infracțiunii, cu condiția ca acesta să fie
cunoscut și să fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă. În al doilea rând, victima nu
trebuie să fi contribuit, chiar și neintenționat, la săvârșirea infracțiunii. În al treilea rând,
victima nu trebuie să fi fost condamnată printr-o hotărâre definitivă sau, la momentul
depunerii cererii, să nu fi fost supusă unei proceduri penale pentru una dintre infracțiunile
prevăzute la Articolul 407 paragraful (2) litera (a) din Codul de procedura penală și pentru
infracțiuni săvârșite cu încălcarea normelor privind impozitul pe venit și evaziunea de TVA. În
cele din urmă, victima nu trebuie să fi primit deja de la o entitate publică sau privată, ca
urmare a infracțiunii suferite, o sumă de bani echivalentă sau mai mare decât valoarea
compensației de stat indicate pentru această infracțiune.
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Gazeta Oficială, Legea nr. 122/2016, disponibilă pe site-ul:
https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-07-07;122!vig=. Această lege a fost modificată ulterior prin Legea nr.
167/2017, disponibilă pe site-ul: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/27/17G00180/sg.
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Articolul 13 din Legea nr. 122/2016 descrie procedura de accesare a compensației
financiare de stat. Cererea de despăgubire se depune de victimă și este însoțită de
următoarele documente, a căror lipsă reprezintă un motiv de inadmisibilitate a cererii:
● o copie a hotărârii de condamnare sau a unei decizii finale de încheiere a procesului, pe
motiv că infractorul este încă necunoscut;
● documente care atestă că acțiunea de solicitare de despăgubiri din partea autorului
infracțiunii nu s-a finalizat cu succes;
● o declarație care să ateste faptul că victima nu a comis infracțiunile menționate mai sus
sau care să demonstreze că alte persoane decât victimele au dreptul să solicite
compensații financiare (cum ar fi membrii familie victimei, în caz de deces);
● fișele medicale care indică costurile de îngrijiri medicale suportate sau certificatul de
deces al victimei infracțiunii.
Cererea de compensații financiare de stat se depune în termen de 60 de zile de la
decizia finală de încheiere a procesului, dacă autorul infracțiunii este încă necunoscut, sau de
la data ultimei acțiuni în justiție care nu a fost admisă cu succes privind solicitarea de
compensații, sau din ziua în care hotărârea împotriva făptuitorului a devenit definitivă.
Valoarea compensației de stat pentru victimele infracțiunilor a fost definită de
Decretul din 31 august 2017 al Ministerului de Interne și al Ministerului Justiției, în acord cu
Ministerul Economiei și Finanțelor.14 Acest Decret, care a fost adoptat cu 6 luni de întârziere
în ceea ce privește termenul limită stabilit de Legea nr. 122/2016, a introdus următoarele
sume privind compensarea victimelor:
● Crimă: 7.200 de euro; sau 8.200 de euro pentru copiii victimei, dacă infracțiunea a fost
comisă de un partener sau de un fost partener;
● Violența sexuală: 4.800 de euro;
● Alte infracțiuni: 3.000 de euro pentru rambursarea cheltuielilor medicale.
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Gazeta Oficială, Decretul din 31 august 2017, Determinarea cuantumului compensației victimelor
infracțiunilor intenționate violente, disponibil pe site-ul:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/10/17A06802/sg.
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2.5. SPANIA
Legea nr. 35 din 11 decembrie 199515 privind ajutorul și asistența acordate victimelor
infracțiunilor săvârșite cu violență și împotriva libertății sexuale și elaborarea acestuia în
Regulamentul privind compensația acordată victimelor infracțiunilor săvârșite cu violență și
împotriva libertății sexuale, aprobat prin RD 738/1997 din 23 mai, sunt instrumentele juridice
care reglementează modul în care statul spaniol despăgubește victimele acestor infracțiuni.
Această compensație nu se bazează pe răspunderea patrimonială a statului, care
rezultă din funcționarea necorespunzătoare a serviciilor sale. Natura juridică a acestei legi nu
este de a despăgubi victimele care au supraviețuit, ci mai degrabă răspunde unei obligații de
asistență pe care statul și-o impune pentru a socializa riscul care decurge din infracțiunile
săvârșite cu violență și sexuale. Cu alte cuvinte, menționăm ajutorul public acordat de stat în
semn de solidaritate cu victimele. Acest sistem compensatoriu de stat este disponibil exclusiv
victimelor directe și indirecte ale infracțiunilor săvârșite cu intenție și violență, precum și
victimelor infracțiunilor împotriva libertății sexuale, chiar și atunci când aceste infracțiuni nu
au un caracter violent.
Daunele eligibile pentru compensații financiare vor fi: vătămări corporale grave,
deteriorarea gravă a sănătății fizice sau psihice, precum și deces. Așa cum se prevede Art. 4.2
„Vătămările corporale sau deteriorarea gravă a sănătății fizice sau psihice trebuie să fie de o
importanță suficientă pentru ca, în conformitate cu legislația privind securitatea socială, să se
formuleze o declarație de invaliditate permanentă de orice grad sau o situație de dizabilitate
temporară care depășește șase luni.”
Legea bugetului general al statului pentru anul 2018, prin cea de-a cincea dispoziție
finală, a modificat această lege 35/1995, aducând îmbunătățiri importante în ceea ce privește
condițiilor de acces la aceste compensații pentru victimele care sunt considerate victime ale
violenței de gen. Această reformă a fost una dintre cerințele Pactului de Stat privind violența
de gen, iar noutățile sunt:
Compensațiile sunt disponibile pentru o gamă mai largă de beneficiari. Femeile din
orice alt stat care se află pe teritoriul Spaniei în momentul săvârșirii infracțiunii vor avea acces
la aceste ajutoare. Acest lucru se aplică indiferent de situația materială a solicitantului, atât
timp cât persoana afectată este victima violenței de gen în condițiile prevăzute în Legea
organică nr. 1 din 28 decembrie 2004 privind măsurile de protecție deplină împotriva violenței
de gen (violența de gen cu referire la partener sau la fostul partener). Prin urmare, aceste
femei vor avea acces la compensații financiare, cu condiția ca infracțiunile comise împotriva
lor să fie rezultatul unui act de violență împotriva femeilor.
Restul femeilor afectate trebuie să respecte o altă condiție pentru a accesa această
compensație de stat. La momentul săvârșirii infracțiunii trebuie să aibă cetățenia spaniolă sau
comunitară. Pentru cele care nu se regăsesc în această categorie, trebuie să locuiască în mod
obișnuit și legal în Spania sau, dacă nu, trebuie să fie resortisanți ai unui stat în care sunt
recunoscute compensații similare cetățenilor spanioli. Această cerință exclude, din domeniul
15
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de aplicare, marea majoritate a victimelor traficului de ființe umane, a căror protecție
constituie una dintre prioritățile actuale ale UE, precum și alte victime ale violenței de gen, în
cazul în care infracțiunea comisă nu are legătură cu partenerul sau fostul partener.
Pe de altă parte, valoarea compensației este sporită în cazurile victimelor violenței de
gen. De asemenea, în caz de deces, compensația va fi majorată cu 25% în cazul beneficiarilor
minori sau adulți cu dizabilități.
De asemenea, perioada de solicitare a compensației financiare este prelungită de la
1 la 3 ani (una dintre principalele exigențe ale Pactului de Stat) în cazul în care persoana
afectată este victima violenței de gen (în legătură cu partenerul și fostul partener).
Legea prevede posibilitatea acordării unei compensații provizorii înainte de
încheierea procesului penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Se acordă
compensații provizorii, cu condiția ca victima sau succesorii săi să dovedească situația
economică precară în care au rămas. Cu toate acestea, în cazurile în care victima infracțiunii
este considerată victimă a violenței de gen, compensația provizorie poate fi acordată
indiferent de situația economică a victimei sau a succesorilor acesteia.
În ceea ce privește gradul de aplicare a legii, în conformitate cu cele mai recente date
disponibile (din octombrie 2015), numărul total de solicitări a ajuns la 10.832, dintre care au
fost onorate numai 29,77%.
Un punct de referință al sistemului de compensare de stat în cadrul juridic spaniol se
regăsește în Legea nr. 29 din 2011 privind recunoașterea și protecția deplină a victimelor
terorismului. În acest caz, responsabilitatea revine statului ca o consecință a neglijării
protecției propriilor cetățeni. Spre deosebire de Legea nr. 35 din 1995, Legea nr. 29 din 2011
prevede ca procedura să fie inițiată de Ministerul Afacerilor Interne. Legea nr. 35 din 1995
stabilește că supraviețuitorii înșiși trebuie să inițieze procedura. În plus, Legea nr. 29 din 2011
acoperă mai multe daune care trebuie compensate, incluzând ajutoarele acordate în situații
extraordinare, drepturile muncii, compensațiile educaționale, etc. De asemenea, există o altă
diferență care trebuie menționată, și anume cea referitoare la cuantumul compensațiilor
financiare și resursele financiare disponibile.
În ceea ce privește compensația financiară datorată de agresori, Codul penal
reglementează răspunderea civilă derivată din infracțiune, care constă în obligația de
returnare a bunurilor, sau de reparație sau compensare a daunelor provocate de evenimente.
Prin urmare, apare obligația de despăgubire a victimei infracțiunii pentru daunele suferite cu
ocazia faptei ilicite. Această prevedere este obligatorie pentru autorul infracțiunii sau pentru
orice altă persoană relevantă.
Părții vătămate a unei infracțiuni îi este permis prin lege:
-

să aleagă între acțiunea în răspundere civilă în jurisdicția civilă sau în jurisdicția penală,
așa cum este reglementată în Art. 109 Cod penal;
să renunțe la dreptul de a solicita răspunderea civilă;
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-

rezervă în mod expres posibilitatea de a exercita acțiunea în despăgubiri într-un
proces ulterior în fața jurisdicției civile. Dacă acest lucru nu se întâmplă, în principiu,
sentința penală trebuie să se pronunțe asupra răspunderii civile.

Prin urmare, partea vătămată poate alege între solicitarea răspunderii materiale
derivate din infracțiune în cadrul procesului penal, care poate fi cuantificată în sentința finală,
sau poate solicita răspunderea materială printr-o acțiune civilă distinctă. În cazul în care
răspunderea materială se solicită printr-o acțiune civilă, va fi necesar să se întreprindă noi
acțiuni în fața instanțelor civile.
Cazurile de violență împotriva femeilor reprezintă o problemă pentru Spania. În
practică, atunci când le sunt prezentate diferitele acțiuni pe care trebuie să le întreprindă,
femeile sunt informate cu privire la posibilitatea de a solicita răspunderea civilă și, în
majoritatea cazurilor, acestea renunță la drepturile pe care le au, deoarece interesul lor major
este să trăiască în libertate. De asemenea, femeile se tem că solicitarea de compensații
financiare ar putea fi considerată principalul motiv al reclamațiilor. De asemenea, este
important de subliniat dificultatea în cuantificarea prejudiciilor emoționale provocate de
violență.
Prin urmare, realitatea arată că există foarte puține femei victime ale violenței de
gen care reușesc să obțină accesul la informațiile și mijloacele necesare pentru a solicita
despăgubiri, și sunt chiar mai puține cele care beneficiază în cele din urmă de compensații
financiare, datorită numeroaselor bariere și obstacole care împiedică accesul victimelor la
acest drept; printre acestea, în plus față de cele menționate, constatăm: lipsa de sensibilizare
a profesioniștilor care, într-un fel sau altul, sunt implicați în procesul penal; lipsa accesului la
consultanță juridică și informare corespunzătoare; durata mult prea mare a procedurilor
penale și civile și, în cazul victimelor străine, returnarea sau deportarea în țara de origine
înainte de pronunțarea hotărârii judecătorești.
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CAPITOLUL 3
INDICATORI PENTRU EVALUAREA DAUNELOR
MATERIALE ȘI MORALE
3.1. Cauzalitatea dintre infracțiune și prejudicii
În general, compensațiile pentru daune pot fi acordate în măsura în care prejudiciul
este rezultatul unei încălcări constatate. Prin urmare, trebuie stabilită o legătură cauzală clară
între dauna pretinsă și fapta comisă, care trebuie să fie ilegală și culpabilă.
Importanța stabilirii unei relații de cauzalitate între infracțiune și prejudiciul cauzat
constă în principiul că o persoană trebuie să fie responsabilă numai pentru acele prejudicii
aduse ca urmare a faptelor sale și într-o măsură proporțională cu acestea. Cu alte cuvinte, ca
o persoană să se facă răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat, trebuie stabilită o relație de
cauzalitate între actul ilicit și consecințele acestuia. Au fost dezvoltate diferite teorii pentru
stabilirea unei relații de cauzalitate.
Printre aceste teorii se numără așa-numita „teorie a echivalenței termenilor”
(conditio sine qua non), care stabilește un criteriu decisiv pentru întrebarea dacă actul săvârșit
era o condiție necesară pentru producerea prejudiciului, în special în sensul că prejudiciul nu
ar fi avut loc dacă nu ar fi fost precedat de un astfel de act. Cauzalitatea în sensul înțeles de
teoria echivalenței termenilor ar putea fi numită „cauzalitate rezonabilă”. Prin urmare,
acceptarea teoriei echivalenței termenilor, combinată cu principiul „totul sau nimic” care
guvernează legea despăgubirii (în sensul că obligația de despăgubire fie acoperă toate
prejudiciile, fie nu există deloc) uneori poate duce la respingerea răspunderii în cazul în care
există o legătură de cauzalitate (în sensul cauzalității logice) între motivul legitim al
răspunderii și prejudiciul cauzat. Rezultatele inechitabile ale percepției tradiționale a
cauzalității ar putea fi ridicate prin acceptarea responsabilității infractorului, chiar și atunci
când este posibil ca actul său ilicit să provoace daune importante, în sensul teoriei condițiilor
de echivalență. Dacă putem accepta acest punct de vedere, legătura de cauzalitate ca o
condiție pentru declararea responsabilității nu ar trebui să fie percepută ca o cerință a unei
anumite relații de cauză și efect (cauzalitate logică), ci ca o posibilitate ca prejudiciul cauzat
de comportament să constituie legitimitatea rațiunii (probabilitatea de cauzalitate).
Acest lucru este foarte important în ceea ce privește actele de violență comise
împotriva femeilor și compensarea acestora. În primul rând, pentru a determina legătura
dintre infracțiunea comisă și despăgubirea legală, trebuie să examinăm în continuare
conținutul intereselor protejate legal și contestate. Cu alte cuvinte, se iau în considerare acele
interese ale victimei care au fost încălcate și care au afectat ulterior calitatea vieții victimei
după săvârșirea infracțiunii. Datorită corelației strânse dintre prejudiciu și compensația
adjudecată, fiecare interes protejat și ulterior încălcat este în mod inevitabil analizat și
clasificat în funcție de importanța și valoarea atribuită acestuia, stabilite de sistemele juridice

18

din întreaga lume. De exemplu, o infracțiune comisă împotriva femeilor ar putea însemna
orice, de la o infracțiune săvârșită cu violență, viol, hărțuire sexuală, până la violența verbală
și afectarea demnității. Distincția de aici reprezintă un factor foarte important în ceea ce
privește cuantificarea compensației. Este adevărat că nu orice infracțiune afectează femeile
în aceeași măsură și că această distincție nu ar trebui trecută cu vederea când vorbim despre
stabilirea cuantumului compensației. Principiul proporționalității este valabil aici întru totul și
joacă cel mai important rol în ceea ce privește echilibrul dintre relația cauzală și prejudiciul
cauzat și, evident, dreptul la compensații.
Cu toate acestea, chiar și această distincție oarecum clară dintre interesele legale
încălcate în termeni legali și modul în care poate ajuta judecătorul să compenseze victima în
funcție de gravitatea daunelor suferite, atât materiale cât și morale, nu ar trebui să fie strict
definită de limitele cauzalității logice. Mai exact, este important de subliniat faptul că,
indiferent de cât de clară este distincția legală dintre interesele legale încălcate privind
infracțiunile împotriva femeilor și cauza naturii extrem de personale a acestor infracțiuni,
„abordarea cauzalității logice” pare inadecvată sau chiar superficială în ceea ce privește
factorii importanți care nu pot fi întotdeauna probați în totalitate. Exact acesta este punctul
în care acceptarea principiului cauzalității logice cu privire la aceste infracțiuni particulare
eșuează, iar urmările sale sunt atât de fragile încât ar putea fi încălcate în mod obiectiv,
privând victima de o despăgubire echitabilă, din simplul motiv că nu poate dovedi, de
exemplu, modul în care infracțiunea a influențat voința de a munci, relațiile cu semenii, etc.
De aceea, o cauzalitate probabilă între infracțiune și prejudiciu ar trebui și chiar ar putea fi de
ajuns în ceea ce privește cuantificarea compensației. Întotdeauna se pot face presupuneri cu
privire la trăirile interioare ale victimei, dar acestea nu pot fi niciodată dovedite. Nu toate
consecințele unei infracțiuni sunt vizibile, constatate și nu pot fi corelate în mod direct și
incontestabil cu infracțiunea comisă și, de aceea, nu trebuie trecut cu vederea niciun
prejudiciu colateral dacă acesta nu este perceput, înțeles și dovedit în mod obiectiv. În
general, în cazul unor asemenea infracțiuni, consecințele infracțiunii sunt indirecte și adesea,
în practică, imperceptibile din punct de vedere juridic; acestea sunt mereu prezente, se află
aproape întotdeauna la limita percepției greșite și ne conduc în mod inevitabil la adoptarea
probabilă, și nu logică a secvenței de cauzalitate, pentru a identifica în mod corect justa
valoare a compensației pentru victime.

3.2. PRINCIPIUL ECHITĂȚII ÎN EVALUAREA DAUNELOR
În septembrie 1977, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat Rezoluția
(77) 27 privind compensarea victimelor infracțiunilor. Aceasta a recomandat ca statele
membre să prevadă compensații de stat victimelor sau persoanelor aflate în întreținerea
victimelor violențelor săvârșite cu intenție, în cazul în care compensațiile nu pot fi asigurate
prin alte mijloace și să stabilească orientări în acest sens. Rezoluția (77) 27 a acceptat
echitatea și solidaritatea socială ca principii de bază ale compensării. Aceleași principii stau la
baza Convenției europene privind despăgubirea victimelor infracțiunilor violente.
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În ceea ce privește CEDO, în cauza Varnava și alții contra Turciei (Cererea nr.
16064/90, paragraful 224)16, în speța Cipru contra Turciei (Cererea nr. 25781/94, paragraful
56)17), și în Georgia contra Rusiei (Cererea nr. 13255/07, paragraful 7318), Curtea a confirmat
că pentru calcularea acordării de despăgubiri morale „principiul călăuzitor este echitatea, care
implică mai ales flexibilitate și o analiză obiectivă a ceea ce este just, echitabil și rezonabil în
toate circumstanțele cazului, incluzând nu numai poziția reclamantului, ci și contextul general
în care s-a produs înfracțiunea”. Compensațiile morale servesc la recunoașterea faptului că
daunele morale au avut loc ca urmare a încălcării unui drept fundamental al omului și reflectă
în termenii cei mai exacți gravitatea prejudiciului suferit (remarcat și în cauza Al-Jedda contra
Regatului Unit al Marii Britanii (Cererea nr. 27021/08, paragraful 11419) și în cauza Al-Skeini și
alții contra Regatul.ui Unit al Marii Britanii (Cererea nr. 55721/07, paragraful 18220)), potrivit
căreia compensațiile pentru prejudicii morale „implică flexibilitate și o analiză obiectivă a ceea
ce este corect, echitabil și rezonabil în toate circumstanțele cauzei”.
Instrucțiunile practice ale Curții au stabilit următoarele: “În plus, Curtea va acorda
doar o astfel de satisfacție, considerată ca fiind <<justă>> (équitable în textul francez) în
aceste circumstanțe. În consecință, se va ține seama de particularitățile fiecărui caz. Curtea
poate hotărî că, în cazul unor presupuse daune, constatarea încălcării constituie în sine o
satisfacție echitabilă suficientă, fără a fi nevoie de o compensație financiară. De asemenea,
Curtea poate găsi motive de echitate în ceea ce privește acordarea unei sume mai mici decât
valoarea prejudiciului real suportat sau costurile și cheltuielile efectiv suportate, sau inclusiv
neatribuirea niciunei compensații. În cazul în care se constată existența unui astfel de
prejudiciu și Curtea consideră că este necesar să se acorde compensații pecuniare, aceasta va
face o evaluare echitabilă, ținând seama de standardele care rezultă din jurisprudența sa”.
În ceea ce privește elementele „principiului echității” utilizate de Curte în calcularea
compensațiilor pentru daunele morale, acestea sunt: a) gravitatea infracțiunii, b) factorii ce
țin de reclamant și c) factorii contextului general.
Astfel, echitatea este un indicator important în cuantificarea daunelor și va fi utilizată
în cazurile de acte de violență comise împotriva femeilor. Judecătorul trebuie să dovedească
flexibilitate și o analiză obiectivă a ceea ce este corect, echitabil și rezonabil în circumstanțele
cauzei, ținând cont în calcularea compensației de toate cele trei elemente menționate mai
sus: gravitatea infracțiunii (adică intensitatea și durata ei (cum ar fi vârsta, educația, starea de
sănătate fizică și psihologică, neglijența contributivă), precum și factorii de context global (de
exemplu, circumstanțele economice locale)).
Această examinare ad-hoc a factorilor menționați mai sus servește, în cele din urmă,
la un fel de echitate care nu poate și nu trebuie trecută cu vederea din punct de vedere juridic
și social-economic. Ulterior, este cât se poate de evident faptul că aceiași factori care ar trebui
luați în considerare în ceea ce privește echitatea normei unui judecător în materia drepturilor
compensatorii pentru victime constituie, de asemenea, unul dintre factorii care au condus în
16
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primul rând la apariția comportamentului infracțional. Orice neglijență ocazională
contributivă din partea victimei (fără a lua în considerare mediul socio-economic în care a fost
generat și înfăptuit comportamentul infracțional) constituie, de asemenea, cadrul în care o
infracțiune specifică trebuie prevenită, contestată sau compensată. În cazul în care sistemele
de justiție din întreaga lume vor lucra pe cel mai eficient mod de contestare, adică de
prevenire, se vor lua în considerare aceleași elemente nemodificate pentru a reforma în mod
eficient legislația și a asigura o minimă protecție preventivă.

3.3. CONTEXTUL SOCIO-PROFESIONAL AL VICTIMEI
Situația socio-profesională a victimei și modul în care a fost afectată de infracțiune
constituie un factor semnificativ în cuantificarea daunelor materiale și morale în cazurile de
violență împotriva femeilor, întrucât infracțiunea este în general considerată ca având un
impact negativ asupra forței de muncă a victimei: victimele pot considera imposibilă
reîntoarcerea la serviciu după experiența avută, performanța lor la locul de muncă poate fi
afectată în mod negativ, ducând la scăderea salariilor, pierderea salariului și posibil
concedierea.21
Impactul asupra „capacității de a obține și menține o activitate profesională
lucrativă” este considerat a fi o consecință importantă a victimizării și acesta este un factor în
cuantificarea pagubelor, cercetat în profunzime în contextul violenței domestice. S-a raportat
faptul că femeile victime ale violenței domestice sunt mai puțin productive, lipsesc mai mult
de la locul de muncă, își schimbă des locul de muncă și, în cele din urmă, își pierd locul de
muncă, existând o probabilitate mai mare să beneficieze de asistență publică. Impactul a fost
văzut cel puțin pe două niveluri: rănile fizice cauzate de violență pot determina în cazul
femeilor incapacitatea de a munci pe termen scurt sau lung, în timp ce violența poate provoca
inclusiv tulburări psihice care afectează în mod negativ productivitatea muncii. Printre alte
tipuri de infracțiuni, s-a raportat că violul a afectat în mod semnificativ adaptarea victimelor
la locul de muncă.22 Astfel, indicatorii care urmează a fi analizați de către organele de decizie
și transpuși în cantități de daune și compensații rezultate sunt stresul cauzat de pierderea
statutului de angajat, o evaluare mai slabă a performanțelor profesionale ale victimei, durata
absenteismului la locul de muncă, perioada de șomaj/asistență socială care au ca rezultat
pierderea veniturilor și daune morale.
Mai multe tipuri de infracțiuni au fost studiate în mod special în ceea ce privește
impactul lor asupra situației profesionale a victimelor.
Cazurile în care infracțiunea, cum ar fi abuzul sexual sau hărțuirea care au avut loc la
locul de muncă sunt analizate separat, ca o categorie specifică care afectează mult mai
profund activitatea profesională a victimei.23 Deși atât bărbații, cât și femeile ar putea și
victime ale hărțuirii sexuale, aceasta este mai frecvent raportată în rândul femeilor, în special
21
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a celor care lucrează în sectorul hotelier, al restaurantelor și al sănătății. În afară de
problemele de sănătate - probleme de sănătate mintală și boli cardiovasculare - datorită
expunerii prelungite la stres, acestea au și alte consecințe, cum ar fi moralul scăzut,
absenteismul crescut, schimbarea locului de muncă, productivitate mai scăzută, angajament
organizatoric scăzut.24 Astfel, pentru a evalua daunele legate de situația profesională a
victimei, în limitele legislației aplicabile și a mijloacelor probatorii admisibile organele de
decizie trebuie să meargă mai profund în cultura organizațională a locului de muncă și în locul
specific al victimei, care pot oferi dovezi suplimentare privind natura infracțiunii comise și
daunele materiale și morale pe care le-a cauzat victimei.
Printre alte infracțiuni care afectează în mod predominant femeile, hărțuirea a fost
subiectul unor cercetări specifice, deoarece victimele hărțuirii „se confruntă cu modificări
semnificative ale stilului de viață”, inclusiv renunțarea sau pierderea locurilor de muncă din
cauza apelurilor telefonice constante la locul lor de muncă, a amenințărilor cu violența
adresate colegilor sau angajatorilor lor și, indirect, renunțarea la locul de muncă”.25 La fel ca
hărțuirea sexuală la locul de muncă (a se vedea mai sus), organele de decizie pot întâmpina
dificultăți semnificative în evaluarea nivelului daunelor și pronunțarea hotărârilor privind
compensațiile, deoarece hărțuirea se realizează deseori prin mijloace digitale și este posibil
să fie necesară evaluarea unor cantități mari de dovezi electronice privind infracțiunea în sine
și daunele suferite. Apoi, pentru a evalua nivelul daunelor cauzate, ar trebui analizat în detaliu
impactul tuturor aspectelor hărțuirii victimei în mediul său de lucru.
Este cunoscut faptul că daunele afectează nu doar situația profesională a victimelor,
ci și situația socială: se spune că victimizarea provoacă „funcționarea defectuoasă” a relațiilor
sociale ale victimelor, în special în cazul victimelor abuzurilor sexuale. În ceea ce privește
contextul violenței domestice, izolarea socială este „un fenomen comun” și o parte a tacticii
abuzatorilor. Drept urmare, femeile victime au un nivel mai scăzut de susținere socială, ceea
ce a dus la creșterea stresului emoțional. Mai mult decât atât, multe persoane devin tot mai
izolate după ce au fost victime ale infracțiunii.26 De asemenea, hărțuirea este cunoscută ca
având „efecte devastatoare asupra vieții și relațiilor sociale ale victimelor”.27 În ceea ce
privește situația socială a victimelor, pericolul izolării și diminuarea/lipsa suportului social ar
trebui analizate prin toate mijloacele probatorii admisibile în cadrul sistemului juridic în cauză,
iar compensațiile pentru prejudiciile morale ar trebui acordate în consecință.
Un factor care într-o oarecare măsură are legătură cu daunele reale ale victimei, dar
care trebuie luat în considerare, este faptul că victimizarea poate să exacerbeze îngrijorările
legate de siguranță și să „prezică” mai puține satisfacții în viața personală, deși datele din
această zonă de cercetare nu sunt considerate suficient de solide.28 Acest lucru poate fi
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considerat un indicator al stresului care trebuie analizat prin diverse mijloace de probă și
poate fi transpus în compensații corespunzătoare.

3.4. RELAȚIA VICTIMĂ-AGRESOR
Directiva 2012/29/UE29, adoptată la 25 octombrie 2012 de către statele membre ale
UE, care stabilește standarde minime privind drepturile, asistența și protecția victimelor
infracțiunilor în cadrul UE, menționează în mod explicit victimele violenței de gen între
parteneri la violența sexuală și violența în cadrul relațiilor personale. Articolul 15 menționează
dreptul la recuperarea proprietății, iar Articolul 16 garantează faptul că, în cursul procedurilor
penale, victima va obține o decizie privind compensațiile de la făptuitor într-un termen
rezonabil. De asemenea, prezenta directivă subliniază în Considerentul 38 că „serviciile de
asistență de specialitate ar trebui să se bazeze pe o abordare integrată și orientată care ar
trebui să țină seama în special de nevoile specifice ale victimei, de gravitatea prejudiciului
suferit ca urmare a infracțiunii, precum și de relația dintre victime, autorii infracțiunilor, copii
și mediul social mai larg al acestora”.
Convenția de la Istanbul, aprobată de Consiliul Europei în 2011 ca instrument
regional obligatoriu din punct de vedere legal în Europa abordează pe larg diferitele forme ale
violenței bărbaților împotriva femeilor, fiind primul tratat european care stabilește un set
extins de obligații legale obligatorii, în sensul abordării tuturor formelor de violență împotriva
femeilor; aceasta prevede în articolele sale că aplicarea de către părți a dispozițiilor
Convenției, în special măsurile de protecție a drepturilor victimelor, trebuie să fie asigurată
fără niciun fel de discriminare, cum ar fi discriminarea pe motiv de sex, rasă, culoare, limbă,
religie, opinie politică sau de altă natură, origine națională sau socială, asociere cu o
minoritate națională, proprietate, naștere, orientarea sexuală, identitate de gen, vârstă, stare
de sănătate, dizabilitate, stare civilă, statutul de imigrant, de refugiat sau alt statut.30
Convenția menționată specifică în Articolul 30 cu privire la despăgubiri că „părţile vor
lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că victimele au dreptul
de a pretinde compensații de la agresori pentru oricare din agresiunile stabilite în
conformitate cu prezenta Convenție”. De asemenea, în același articol se precizează că
„persoanelor care au suferit vătămări corporale grave sau deteriorarea sănătăţii li se va
acorda o compensaţie adecvată din partea Statului, în măsura în care prejudiciul nu este
acoperit din alte surse, precum agresorul, asigurarea sau pensii medicale şi sociale finanţate
de Stat. Acest fapt nu împiedică Părţile să pretindă retragerea pentru compensaţia acordată
din partea agresorului, atât timp cât este acordată atenţia cuvenită siguranţei victimei”.
Prezenta Convenție prevede la Articolul 46 ca circumstanțe agravante care trebuie luate în
considerare că „infracţiunea a fost comisă împotriva unei(ui) fost(e) sau actual(e) soţ(ii) sau
partener(e), după cum recunoaşte legislaţia internă, de un membru de familie, de o persoană
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care convieţuieşte cu victima sau de o persoană care a abuzat de puterea sa; infracţiunea a
fost comisă împotriva unei unei persoane făcute vulnerabile de circumstanţele
particulare”.
În concluzie, Convenția de la Istanbul și Directiva europeană privind victimele
infracțiunilor (2012/29/UE) stabilesc ca circumstanță care trebuie luată în considerare în
evaluarea daunelor, garantarea reparării și ca circumstanță agravantă a oricărei infracțiuni,
relația dintre victimă și agresor. În cazul în care nu se ia în considerare această relație, s-ar
ignora un factor important care generează vulnerabilitate, la fel ca și apartenența la o
minoritate națională, orientarea sexuală sau identitatea de gen, ca exemple de circumstanțe
care pot agrava impactul infracțiunii. Relația dintre victimă și agresor poate fi utilizată ca
indicator al gravității vătămării.
De o importanță deosebită în acest context este considerarea faptului că repararea
și compensarea se aplică în relațiile domestice, de drept comun sau intime, în cazul violenței
împotriva femeilor care implică partenerul sau fostul partener, precum și atunci când astfel
de relații implică copiii, care sunt de fapt rodul relației, cu alte cuvinte, atunci când agresorul
este tatăl (sau tatăl vitreg). Directiva europeană privind victimele infracțiunilor (2012/29/UE)
prevede clar în acest sens în Considerentul 17: „Femeile victime ale violenței bazate pe gen și
copiii acestora necesită adeseori un sprijin și o protecție deosebite din cauza riscului ridicat
de victimizare secundară și repetată, a riscului de intimidare sau de răzbunare asociat unor
astfel de violențe. Considerentul 18: „Violențele din cadrul relațiilor apropiate reprezintă o
problemă socială gravă și adesea ascunsă care ar putea cauza traume psihologice și fizice
sistematice, cu consecințe severe deoarece autorul infracțiunii este o persoană în care victima
ar trebui să poată avea încredere. […] Femeile sunt afectate în mod disproporționat de acest
tip de violență, iar situația poate fi mai gravă dacă femeia este dependentă de autorul
infracțiunii din punct de vedere economic, social sau în ceea ce privește dreptul său la
reședință”.
Cazurile de violență sexuală sau de abuz sexual asupra copiilor, comise de o rudă sau
de o persoană apropiată victimei (atunci când agresorul este profesor, educator, antrenor,
membru al unui grup religios, prieten de familie, etc.), poate fi, de asemenea, încadrat în
cazuistica definită mai sus de articolele Directivei, fiind înțelese ca situații în care agresorul
este o persoană în care supraviețuitorul ar trebui să aibă încredere. Cu cât este mai strânsă
relația de familie a agresorului cu persoana împotriva căreia se comite actul de violență, sau
cu cât este mai mare puterea pe care agresorul în cauză o exercită în relație (rude, profesori,
manageri, medici, forțe de securitate sau persoane cu autoritate și/sau autoritate asupra unei
fete, adolescente sau femei), cu atât sunt mai mari daunele cauzate și cu atât este mai mare
prejudiciul care trebuie reparat. Femeile care sunt victime ale hărțuirii, violenței sexuale sau
oricărei alte forme de violență, într-o situație administrativă ocazională sau imigrante
reprezintă, de asemenea, un exemplu în care relația de putere dintre femeie și agresor poate
agrava daunele, fiind astfel necesare reparații și compensații speciale; acestea se aplică în
mod similar și în cazul violenței împotriva femeilor în cadrul relațiilor de muncă. Trebuie luate
în considerare și femeile mai în vârstă, cu mai puține resurse și abilități personale, precum și
femeile din mediul rural, unde violența împotriva lor nu este la vedere, este justificată și, în
plus, unde există mai puține resurse de protecție socială și polițienească decât în zonele
urbane; de exemplu femeile de etnie romă, care se află în mod clar într-o situație de neputință
și care reprezintă, de asemenea, una dintre aceste comunități deosebit de vulnerabile.31
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Există puține date privind amploarea daunelor în circumstanțele speciale descrise
mai sus la nivelul statelor membre ale UE. Astfel, este important ca statele în cauză să-și
asume angajamente privind îmbunătățirea investigării prejudiciilor cauzate și necesitatea de
a repara și compensa, pentru a-și îmbunătăți performanțele în domeniul drepturilor omului.
O propunere bună care ar putea fi extinsă la nivelul tuturor statelor Uniunii Europene ar fi
posibilitatea de a efectua cercetări prin interviuri și abordări de grup de către experții care
acționează ca apărători ai drepturilor omului, care pot ilustra relația dintre prejudiciu și
convergența diverșilor factori descriși mai sus32.

3.5. AFECTAREA CAPACITĂȚII DE MUNCĂ
Violența împotriva femeilor, care există în îngrijorător de multe forme, din fericire a
ajuns astăzi la un nivel de conștientizare și sensibilizare care mai devreme era de neimaginat.
În acest cadru legal aflat într-o continuă transformare, printre nenumăratele sale aspecte și
factori sensibili care trebuie luați în considerare, există unul care „vede” femeile în lumina
pură a existenței sociale și politice, ca membri activi ai societății, egale cu bărbații. Este
adevărat că, în afară de veșnicul subiect al egalității între sexe, când vine vorba de salarii, ore
de muncă, hărțuire sexuală și prejudecăți „nevăzute” împotriva femeilor, inițiativele luate de
sistemul european de justiție pentru femei urmăresc acum să continue asigurarea protecției
și compensarea corespunzătoare pentru victimele în cauză. Desigur, această schimbare
implică recunoașterea a numeroase moduri în care o infracțiune violentă împotriva unei femei
influențează nu numai starea ei emoțională și mintală, sănătatea fizică și psihică, ci și toate
aspectele vieții sale sociale, inclusiv, capacitatea de a lucra.
De aceea, este deosebit de important să se țină cont de capacitatea victimei de a
lucra, după ce a suferit o infracțiune violentă, de către jurisdicția care va stabili valoarea
compensației primite de către femeia victimă.
În ceea ce privește evaluarea compensației primite în caz de afectare a capacității de
muncă, în primul rând și aproape în mod instinctiv, acest tip de compensare devine perceptibil
din punct de vedere juridic în dreptul civil. În cazul în care un lucrător de sex feminin își pierde
permanent sau temporar capacitatea de a lucra ca urmare a unei infracțiuni săvârșite cu
violență împotriva sa, despăgubirea se va acorda oricum. Aceasta înseamnă că compensația
primită la sfârșit va fi, în esență, rezultatul unei analize destul de riguroase a sumelor, zilelor
de muncă ratate și a veniturilor pierdute. În aceste cazuri, greșeala esențială este dată adesea
de aceste mecanisme de apărare nou-apărute în sistemul justiției care sunt „incomplete”, dar
și de lipsa de înțelegere a victimei a ceea ce i se cuvine în mod legal ca despăgubire pentru
capacitatea afectată de a lucra și care depinde de venitul general obținut din muncă. Acest
motiv este esențial nu numai în termeni de clarificare juridică, ci și în sensul percepției că
victimele știu și înțeleg pe deplin că indiferent de incapacitatea lor de a lucra, pierderile lor
vor fi compensate corespunzător. Acest lucru înseamnă, în primul rând, că atunci când se
ajunge la stabilirea cuantumului compensațiilor ce urmează a fi primite, judecătorul trebuie
să ia întotdeauna în considerare sumele lunare nete de care victimele au fost private ca
urmare a infracțiunii comise împotriva lor, precum și orice alte pierderi, cum ar fi
oportunitățile profesionale ratate.
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Un alt aspect al acestei clarificări este sentimentul securității oferit victimelor. În ceea
ce privește daunele materiale, prevenirea sentimentului de insecuritate financiară și izolare
socială (care, din nefericire, este din ce în ce mai des întâlnit), nu numai că susține legătura
victimei cu societatea, dar, de asemenea, o eliberează de stresul de suprasolicitare,
asigurându-i supraviețuirea. De asemenea, crearea și aplicarea unor astfel de garanții
amplifică, fără îndoială, curajul victimelor în ceea ce privește intensificarea și denunțarea
infracțiunilor comise împotriva lor - o problemă cu privire la care s-au făcut mulți pași înainte
dar mai rămân multe de rezolvat în acest sens.
Cu toate acestea, în ceea ce privește subiectul acordării de compensații, trebuie
subliniat cu fermitate că analiza de mai sus servește ca minimă protecției legală acordată
acestor femei. În materie de compensații, este foarte important să se înțeleagă și să se
analizeze faptul că fiecare caz trebuie luat în considerare individual și ad-hoc, pentru a se
asigura că vor fi compensate corespunzător nu numai pentru daunele materiale suferite, ci și
pentru daunele morale.

3.6. CHELTUIELILE DE SPITALIZARE ȘI ALTE CHELTUIELI
MEDICALE
Un capitol sensibil și esențial în urmărirea penală a autorilor violenței este evaluarea
daunelor materiale și morale suferite de victimă, ca rezultat al infracțiunii săvârșite împotriva
sa. Prin urmare, actul de justiție acoperă nu numai consecințele penale ale infracțiunii, ci și
compensațiile - revenind la primele coduri ale Legii cunoscute vreodată (Codul lui
Hammurabi).
Astfel de compensații pot fi stipulate de către părțile juridice interesate în faza de
condamnare într-un proces penal, sau pot fi solicitate printr-o acțiune complet independentă
în instanța civilă, în cazul în care victima sau reprezentanții săi legali intenționează să
introducă o acțiune civilă.
Se poate propune un algoritm de calculare a acestor cheltuieli, deși nu fără limitări
sau controverse. O justiție umană și echitabilă ar trebui să evite estimările de „prețuri și
costuri” ale infracțiunilor.
Deseori, victimele solicită compensații proporționale cu propria experiență
emoțională și cu evaluarea subiectivă a faptelor. Pe de altă parte, judecătorii și procurorii
trebuie să se bazeze pe dovezi subiective și obiective. Nevoia unor dovezi obiective este
îndeplinită de o evaluare a costurilor.
Această secțiune propune un cadru general pentru astfel de evaluări.
Vom observa distincția făcută în diverse sisteme juridice între daunele materiale și
morale. Cheltuielile de spitalizare și costurile de asistență medicală și psihologică reprezintă
compensații materiale.
În acest sens, un bun punct de pornire îl reprezintă observarea evaluării actului
infracțional:
a) din punct de vedere legal: gravitatea infracțiunii
b) din punct de vedere juridic, psihologic și economic: consecințele actului
infracțional
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Orientări generale
Un drept inalienabil al fiecărui cetățean este dreptul la sănătate.33 Prin urmare,
cetățenii contribuie la fondurile naționale de asistență medicală sau de asigurări sociale și
beneficiază de asistență medicală în caz de vătămare corporală. Sistemele de sănătate separă
nivelurile de îngrijire în îngrijirea de bază și avansată și în servicii spitalicești și ambulatorii.
Compensațiile pentru invaliditate sunt asigurate de o entitate separată și ar trebui să facă
obiectul unei secțiuni separate.
Unul dintre criteriile de estimare a costurilor este numărul de zile de îngrijire
medicală continuă necesară, și anume spitalizare și ambulator.
În calcularea sistematică a cheltuielilor directe și indirecte de asistență medicală
suportate de către victimă și de familia acesteia, ca urmare a actului infracțional, trebuie să
se utilizeze expertiza judiciară34. În astfel de cazuri, dovezile se bazează pe documentările de
la fața locului, fișa medicală, recomandările medicale, durata concediului medical, dar trebuie
să țină cont și de orientările de bune practici și protocoalele medicale aprobate, în
conformitate cu legislația națională. Asemenea rapoarte de expertiză pot fi solicitate de către
organele judiciare pentru a face o estimare a cheltuielilor medicale brute legate de actul
infracțional, de la prima plângere la poliție, până la momentul procesului și reabilitarea
estimată a victimei.
Astfel, se pot introduce într-un algoritm de calcul cheltuielile de spitalizare,
cheltuielile de călătorie ale familiei și de cazare (unde este cazul), cheltuielile pentru
necesitățile de zi cu zi (hrană, apă, etc.), concediul fără plată în scopul de a asista, însoți
victima pe perioada spitalizării. La raport se adaugă o analiză a veniturilor anterioare ale
victimei și pierderea acestora, ca urmare a situației de incapacitate de muncă.
Întotdeauna „mărul discordiei” este cui aparțin astfel de compensații. Ca și
consecințe directe ale actului violent, victima suportă pierderea temporară sau permanentă
a autonomiei sale sociale, fizice și psihologice, care poate fi numită pe scurt „durere și
suferință”. Efectul este foarte profund și este posibil să existe cazuri care necesită îngrijire
medicală prelungită care implică, de cele mai multe ori, consecințe economice.
În ceea ce privește expertiza judiciară, organele judiciare ar trebui să ia în considerare
inclusiv cheltuielile și investigațiile medicale (proteze, chirurgie reconstructivă, imagistică
medicală avansată) acoperite de pacient și/sau familia acestuia, sau recomandate în mod clar
de către medicul curant sau de către echipa de medici, în legătură cu orientările de bune
practici și medicină, bazată pe dovezi.
Organul judiciar va fi informat cu privire la acoperirea costurilor medicale prin
asigurarea medicală de bază, în conformitate cu legislația națională. De obicei, aceasta
presupune asigurarea unui „standard minim de îngrijire”. Pe de altă parte, din motive etice,
morale și materiale, în cazul victimelor violenței penale trebuie să se asigure asistența
medicală la cel mai ridicat standard („standardul de aur”).
O primă problemă evidentă ce rezultă din cele de mai sus este aceea că costul
asistenței medicale, în întreaga UE, variază considerabil.
Convențiile naționale și internaționale ar trebui să ia în considerare practicile
„standardului de aur” în cazul infracțiunilor violente din care rezultă vătămări corporale. Prin
urmare, atunci când resursele naționale sunt depășite din punct de vedere tehnic și cea mai
33
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bună asistență medicală ar putea fi oferită în altă parte, aceasta ar trebui să fie accesibilă
victimei. Acesta este cazul victimelor care suferă de arsuri grave sau complexe care pot duce
la dizabilități permanente (incendiere premeditată, arsuri chimice, etc.) și care pot fi
transferate către centre naționale sau internaționale specializate pentru rezultate mai bune.
Mai mult decât atât, în cazul dizabilității sau infirmității fizice permanente, costul protezelor
poate depăși bugetul național de asistență medicală. Și în acest caz, îngrijirea la un standard
minim ar trebui înlocuită cu orientările de bune practici. Victimele ar trebui să aibă dreptul la
rambursări și la acoperirea completă a acestor îngrijiri medicale bazate pe tehnologia de
ultimă oră.
O a doua problemă implică cazurile în care infracțiunea a avut loc într-o altă țară sau
în țara de reședință unde asigurarea medicală se face prin asigurarea de călătorie. În acest
caz, costurile suplimentare pot avea legătură cu acoperirea limitată a cheltuielilor, dar și cu
repatrierea, taxele suplimentare care pot fi stipulate în mod necorespunzător în factura de
asigurare, sau taxele suplimentare legate direct de consecințele medicale ale infracțiunii. De
exemplu, în timp ce instanța este solicitată să judece o infracțiune de violență, ținând seama
în mod strict de aspectele infracționale ale actului ilicit, organul judiciar poate fi pus în situația
dificilă de a estima costurile medicale și dreptul la despăgubiri la nivel transnațional. Se pot
mandata comisii rogatorii, fiind necesară o expertiză transnațională. În aceste situații uneori
complexe, expertiza judiciară trebuie să devină parte a standardului de judecată, iar părțile
naționale interesate ar trebui să faciliteze punerea sa în aplicare.
O a treia problemă se referă la acele cazuri în care, ca rezultat direct al abuzului,
victima poate suferi deficiențe mintale temporare sau permanente. Acest lucru se poate
datora stării de comă prelungită, stărilor vegetative sau stărilor organice incompatibile cu
compos mentis (de exemplu, traumatismele cerebrale severe), dar și atunci când starea
psihiatrică a victimei este parțial sau complet deteriorată. Organul judiciar va lua la cunoștință
despre tutorele victimei (membru al familiei, rudă apropiată) sau va decide numirea unui
tutore, printr-o decizie separată.
Este de menționat faptul că nivelul de autonomie psihologică sau pierderea acesteia
nu afectează drepturile fundamentale ale omului în cauză. O „experiență” subiectivă de
dizabilitate sau lipsa acesteia - așa cum se întâmplă uneori în cazul victimelor aflate în comă ar trebui considerată de o gravitate variabilă în ceea ce privește compensația financiară și nu
va invalida expertiza judiciară. Raportul de expertiză poate evalua atât costurile îngrijirii
medicale zilnice asociate nevoilor directe ale victimei, cât și estimarea costurilor de trai ale
îngrijitorului identificat de organul judiciar. Statutul juridic al îngrijitorului, drepturile și
îndatoririle acestuia trebuie să fie clare și fără ambiguități, clarificate de către părțile
interesate legale care ar trebui, de asemenea, să stabilească mecanisme de trasabilitatea
banilor pentru a preveni alte abuzuri sau maltratarea victimelor.

Pierderea libertății, pierderea șanselor
O observație specială se referă la indicii de ajustare în calcularea compensațiilor
datorate, în cazul în care - prin natura infracțiunii - victima și-a pierdut libertatea (de mișcare,
de urmărire a scopurilor în viață, etc.) și șansele (în întemeierea unei familii, aducerea pe lume
a copiilor, șansa de a fi un membru productiv al comunității).
Ar trebui să se acorde o atenție deosebită acelor victime care, în virtutea
vulnerabilității personale, au pierdut nu numai diverse libertăți, ci inclusiv șansa la o viață
normală și decentă. În cazul în care victima este un minor, elev, student, profesionist în curs
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de formare, o tânără femeie de carieră, sau atunci când victima este considerată vulnerabilă
prin invaliditate temporară sau permanentă, fie anterioară, fie recent rezultată, estimarea
daunelor ar trebui să fie indexată cu un factor lăsat la latitudinea organelor judiciare și adaptat
la contextul cazului, după constatarea tuturor variabilelor. Acoperirea pierderii de șanse nu
este o compensație intrinsecă, ci mai degrabă o parte a procesului de reabilitare și de reparare
a daunelor care trebuie luată în considerare alături de estimarea dizabilității suferite.

3.7 CONSECINȚELE INFRACȚIUNII SĂVÂRȘITE ASUPRA ALTOR
MEMBRI AI FAMILIEI
Atât în caz de deces, cât și în cazul supraviețuirii după infracțiune, membrii familiei
trebuie supuși unei atenții deosebite în evaluarea impactului victimizării și a compensației
rezultate din aceasta, pe care organele de decizie o pot acorda.
Victimizarea afectează nu numai victima, ci și familia victimei, rude, vecini și
cunoștințe, cu efect de lungă durată, „de ani sau chiar pentru tot restul vieții”.35 Relațiile
maritale, cât și celelalte tipuri de relații sunt probabil foarte afectate de infracțiune din punct
de vedere emoțional, psihologic și, nu în ultimul rând, din punct de vedere financiar. De
exemplu, în afară de pierderile financiare, este cunoscut faptul că uciderea unui membru al
familiei duce la scăderea ratei de angajare a descendenților.36 Astfel, prejudiciul moral și
material rezultat asupra membrilor apropiați ai familiei, indiferent dacă victima directă a
supraviețuit sau nu, ar trebui să fie stabilit prin norme relevante de probă și în conformitate
cu jurisprudența aplicabilă, iar compensațiile ar trebui acordate persoanelor eligibile pentru
aceasta/care au introdus o acțiune de revendicare.
Studiile s-au concentrat asupra impactului infracționalității asupra copiilor și asupra
părinților. Copiii se află în fruntea atenției autorităților și furnizorilor de servicii ca probabil
cei mai vulnerabili dintre membrii familiei unei victime datorită vârstei lor fragede, a
dezvoltării fizice și mentale continue și a efectului devastator al infracțiunii asupra părinților
lor. Impactul fizic și emoțional al actului infracțional asupra acestora trebuie evaluat prin
dovezi relevante, cum ar fi expertiza medicală și psihologică, precum și diferiți alți factori care
o însoțesc: absenteismul/abandonul școlar, rezultate școlare slabe, izolarea de
prieteni/activitățile școlare, expunerea (dăunătoare) în mass-media.
În ceea ce privește părinții, cercetătorii au raportat un impact mixt al violenței
domestice asupra rolului parental al femeilor victime. În afară de cazurile de empatie și grijă
crescută, conform teoriilor propuse în general, violența partenerului are un impact negativ
asupra aptitudinilor parentale ale victimei datorită stresului fizic și emoțional al victimei,
precum și asupra problemelor de sănătate mintală, inclusiv a depresiei. Efectele negative au
constat în scăderea răbdării și a motivației, agitație și iritabilitate sporite, aplicarea unor tactici
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dure de disciplină.37 Aptitudinile parentale necorespunzătoare pot dăuna atât părinților
victimei, cât și copiilor lor, iar acest lucru ar trebui analizat prin toate mijloacele de probă
admisibile, putând fi traduse în compensații adecvate pentru daune morale.
În ceea ce privește cazurile specifice de victimizare, s-a acordat o atenție deosebită
infracțiunilor deosebit de grave, cum ar fi expunerea copiilor la violență, abuzul de putere și
abuzarea copiilor, unde „efectele pot fi transmise de la o generație la alta”.38 Astfel, efectele
dăunătoare, legate de posibila compensare, ar trebui să fie analizate pe parcursul a mai
multor generații, luând în considerare statutele aplicabile ale limitărilor.
Interesant este că cercetarea constată că, în timp ce acest lucru este de așteptat în
legătură cu infracțiuni precum crima, tortura și violul, infracțiunile de abuz, jaf și efracție, pot,
de asemenea, să producă sentimente de neputință, nesiguranță, furie și frică pe termen lung
victimelor și membrilor familiilor acestora.39 Astfel, conform legislațiilor naționale în vigoare
și în măsura în care este posibil, organele de decizie nu ar trebui să se limiteze la evaluarea
daunelor materiale pentru „infracțiuni împotriva persoanei”, ci ar trebui să ia în considerare
și impactul emoțional și psihic al infracțiunilor.
O altă consecință a victimizării raportată în contextul personal și familial al victimelor
a fost întreruperea relațiilor intime datorită incapacității victimei de a funcționa ca soț sau
partener intim din motive de furie, iritabilitate, îngrijorări legate de traumă, afectarea
capacității de a stabili atașamente față de alte persoane.40 Astfel, separările sau divorțurile
victimelor de soții/partenerii lor pot fi considerate prejudicii morale suferite ca urmare a unor
acte de violență și ar trebui să li se acorde o compensație proporțională.

3.8. FACTORI INTERSECTORIALI
Articolul 10 din Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7
iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care
desfășoară o activitate independentă (JOUE din 15 iulie 2010 , L 180/1) prevede astfel:
„Statele membre adoptă, în ordinea lor juridică internă, măsurile necesare pentru a asigura o
indemnizație sau o despăgubire reală și efectivă, în condițiile stabilite de statele membre,
pentru prejudiciul suferit de o persoană în urma unei discriminări pe considerente legate de
sex, indemnizație sau despăgubire care să aibă caracter disuasiv și proporțional în raport cu
dauna suferită. Această indemnizație sau despăgubire nu poate fi limitată prin stabilirea unei
limite superioare prealabile”.
Acest articol este completat de Recomandarea generală nr. 28, conform căreia
Comitetul pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor a recomandat Statelor Părți să
37
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recunoască, în instrumentele lor juridice, astfel de forme intersectate de discriminare și
impactul lor negativ asupra femeilor în cauză și le interzice să adopte și să urmărească politici
și programe menite să elimine aceste situații.
Aceste forme intersectate de discriminare au fost numite discriminare multiplă sau
intersecționale, un concept care reflectă consecințele a două sau mai multe sisteme complexe
de discriminare și se referă la modul în care acestea contribuie la crearea unor straturi de
inegalitate.
Conceptul de intersecționalitate a fost introdus de profesorul de drept Kimberlé
Crenshaw în anul 1989, ca o chestionare a dogmatismului judiciar și a criticilor feministe și
rasiale ale dreptului. În sistemul juridic al Uniunii Europene acest lucru a fost exprimat folosind
termenul de discriminare multiplă41, ca sinonim al intersecționalității.
Aspecte dezvoltate prin termenul intersecționalității:
● accentul se pune pe subiect la intersecția dintre diferitele sisteme de
discriminare (sexism, rasism, etc.) a căror experiență de discriminare nu poate fi explicată prin
utilizarea separată a categoriilor de clasificare socială;
● evidențierea simultană a factorilor discriminatorii;
● efectele paradoxale ale oricărei analize efectuate sau orice intervenții sau
politici bazate pe o singură formă de discriminare care se adresează separat rasei, sexului și
clasei, creând o nouă dinamică a dezbinării.
Dacă acest nou concept de intersecționalitate nu este aplicat, impactul intersectării
a mai mult de o discriminare ar fi invizibil într-o analiză tradiționalistă, care ar diviza și analiza
fiecare dintre aceste discriminări, făcând invizibil ceea ce intră în acțiune când aceste
discriminări se intersectează reciproc.42 Prin urmare, nu ar fi necesar să se identifice și, în
consecință, să se compenseze aceste cazuri de discriminare.
Existența mai multor discriminări cauzează astfel un prejudiciu mai mare victimei în
măsura în care aceasta suferă din mai multe motive ca urmare a discriminării, precum și
datorită relației existente între aceste discriminări. Acest lucru, privit din punct de vedere
compensatoriu, poate avea consecințe în determinarea daunelor cauzate femeii victime și,
prin urmare, a prejudiciului care trebuie reparat.
Astfel, putem găsi situații în care, deși daunele provocate de violență ar putea fi
aceleași, în realitate acestea se traduc într-un prejudiciu mai degrabă psihologic și moral,
deoarece asupra victimei sunt exercitate alte discriminări și datorită suferințelor morale pe
care le pot genera. Intersecționalitatea discriminărilor, percepția și suferințele morale ale
persoanei în cauză pot afecta atingerea obiectivelor sociale, economice, de ocupare a forței
de muncă, de dezvoltare, precum și alte obiective.
Potrivit Agenției pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene, au fost
raportate atacuri asupra femeilor musulmane în mai multe țări. Majoritatea actelor
islamofobe comise în 2015 au fost îndreptate împotriva femeilor (74% în Franța și 90% în
41
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Olanda).43 Găsim un alt exemplu, în mărturia raportorului special pentru problemele
minorităților, care a constatat că femeile de etnie romă au fost stereotipate ca fiind
promiscue, expunându-le unui risc mai mare de a deveni victime ale exploatării, violenței
sexuale și violenței bazate pe gen.44
Stereotipurile și prejudecățile bazate pe o combinație de factori precum rasa,
originea etnică, profesia, descendenții, religia, sexul, dizabilitatea fizică și mentală și, printre
altele, orientarea sexuală și de gen expun femeile și fetele unui risc tot mai mare de suferință
ca urmare a diferitelor forme de violență.
Ca răspuns la aceasta, am putea argumenta necesitatea extinderii cadrului de
referință care ne permite să vedem cum afectează diferitele tipuri de violență fiecare femeie
care suferă: femeile migrante, femeile aparținând minorităților etnice, femeile migrante în
vârstă sau membrii minorităților etnice sau cele cu dizabilități fizice sau intelectuale, femeile
migrante tinere sau minore sau cele aparținând minorităților etnice, femeile transgen,
femeile a căror situație este agravată de necunoașterea limbii, femeile care practică religii
minoritare în anumite contexte, femeile cu resurse economice limitate, etc.
Numai luând în considerare toate aceste lucruri putem vedea cum pot să acționeze
în diferite situații discriminările combinate, agravând consecințele violenței. Numai pe baza
acestui fapt putem evalua daunele reale morale și psihologice suferite de fiecare femeie și o
putem compensa în consecință.
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CAPITOLUL 4
PROBELE ÎN COMPENSAȚIA FINANCIARĂ

4.1. RAPOARTELE MEDICO-LEGALE ÎN EVALUAREA VĂTĂMĂRILOR
CORPORALE
Violența împotriva femeilor continuă să fie o problemă importantă și spinoasă a
societății. Violența domestică, abuzul și violul sunt doar câteva cazuri în care femeile sunt
rănite fizic, viața lor fiind pusă în pericol resimțind, de asemenea, rușine, umilință,
depersonalizare, afectarea demnității. O evaluare corectă, completă și, mai presus de toate,
competentă a vătămărilor corporale și psihologice prin intermediul examinării medico-legale
este esențială în instrumentarea unor astfel de cazuri care implică violență și consecințele
comportamentului violent suferit de victimă.45 Părțile interesate implicate în actul de justiție
au nevoie de rapoarte clare și ușor de înțeles pentru a da sentințe și, de asemenea, pentru a
decide asupra compensațiilor la care victima este îndreptățită, financiar sau în alt mod.
Această secțiune se referă la documentarea rănilor fizice suferite de persoana care a
fost supusă abuzului, agresiunii, coerciției fizice, violului sau traficului de ființe umane, ca
manifestări de violență. O secțiune separată este dedicată evaluării psihologice a victimei.
Raportul medical
Se va întocmi un raport de examinare medico-legală, după finalizarea examinării și a
rezultatelor de laborator disponibile. Autoritățile de reglementare naționale/locale pot utiliza
șabloane specifice sau pot pune accentul pe un anumit capitol al examinării.
Raportul medical este punctul culminant al anchetei medicale și, prin urmare, ar
trebui să-și îndeplinească rolul (Ludes et al., 2017):46
a) să descrie în mod corespunzător starea de sănătate a victimei în momentul
examinării din punct de vedere al autonomiei funcțiilor fundamentale, versus nevoia sa de
îngrijire medicală continuă
b) natura leziunilor suferite să fie exprimată într-un limbaj clar și cuprinzător
c) alte observații ale probelor paraclinice
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d) corelația cu condițiile în care au fost produse, prin explicarea mecanismului de
vătămare, intensitatea și gravitatea consecințelor. Raportul medical ar trebui să prezinte
mecanismul prin care au fost produse leziunile, indiferent dacă sunt compatibile cu
narațiunea victimei, într-un limbaj clar și lipsit de ambiguitate. Evaluarea dizabilităților
reprezintă un corolar util în evaluarea ulterioară a compensațiilor financiare care ar trebui
acordate victimei.
Astfel, rapoartele medico-legale ar trebui să includă cel puțin:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

numele autorității care a ordonat raportul
scopul solicitării
numele, specializarea și statutul expertului criminalist
datele personale ale persoanei examinate (nume, prenume, data nașterii)
modalitatea de identificare a persoanei
data, locul și ora evaluării medicale
data întocmirii raportului
istoricul traumei (povestirea)
lista plângerilor (persoanei examinate)
descrierea constatărilor (examenul medical, dovezile paraclinice)
lista eșantioanelor

Organelor judiciare, cum ar fi judecătorii și procurorii, trebuie să li se explice într-un
mod cât mai clar și fără ambiguități, modul în care s-a produs prejudiciul. Povestirea relatată
de victimă este și trebuie să rămână un capitol important al raportului. Orice sistem de justiție
care închide ochii la oroarea subiectivă și neajutorarea victimei, la modul cum este percepută
infracțiunea prin ochii ei, nu și-a atins scopul. Pe de altă parte, examinatorii medicali vor fi
instruiți să-și noteze cu atenție și să înregistreze povestirea persoanei examinate cu
interferențe minime. De asemenea, pentru un grad mai ridicat de coerență există un standard
de consecvență în raportarea privind corelarea vătămărilor corporale cu povestirea (și nu
invers).
Atunci când comunicarea nu se desfășoară în limba maternă a victimei, se va utiliza
un traducător specializat. Este necesar să se asigure că traducătorul, care a urmat o pregătire
specializată anterior, nu aparține membrilor (apropiați) ai familiei victimei. O abordare
sensibilă din punct de vedere cultural reprezintă un standard dorit în minimizarea
disconfortului, aceasta facilitând, de asemenea, interacțiunea dintre examinator și persoana
examinată care, în alte condiții, ar fi impersonală și dificil de realizat. În cele din urmă, raportul
și empatia pot fi ingredientele vitale.
Părțile interesate trebuie să fie conștiente de faptul că infracțiunile săvârșite cu
violență, deși nu invariabil, constituie infracțiuni intenționate. Rapoartele medico-legale
privind vătămările corporale sunt adesea exhaustive și abundă în termeni tehnici. Având în
vedere acest lucru, principalele subiecte de interes în orice raport sunt:i
i)

intenția vitală de a face rău (de exemplu, intenția de a ucide sau nu, pe baza naturii
leziunilor): aceasta depinde de obiectul utilizat, de zona corpului vizat, de numărul
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ii)

iii)

de răniri, dar și de ceea ce se numește „mutilare, umilire, blamare”, adică intenția
făptuitorului de a dezumaniza victima astfel:
a. acționând cu o forță copleșitoare
b. acționând cu intenția de a provoca durere și suferință
c. acționând cu cruzime sau din nevoia de a domina
d. în mod repetat, indirect, fără semn de remușcare
intensitatea consecințelor fizice, pe termen scurt și pe termen lung. O traumă
profundă sau traumatizarea repetată conduc la slăbirea stării de sănătate. Durerea
cronică, dizabilitatea motorie, dar și dizabilitatea funcțională a diferitelor părți ale
corpului creează nu numai un context de suferință subiectivă, ci și provocări
obiective în viața de zi cu zi. Rapoartele medico-legale ar trebui să conțină
dimensiuni/măsuri pentru dizabilitate, atât auto-raportată cât și măsurată în mod
obiectiv.
gravitatea vătămărilor fizice. Pentru părțile interesate, un prag de severitate
extremă îl reprezintă orice rănire care are ca rezultat o invaliditate prelungită sau
definitivă sau orice mutilare și umilire care conduc la marginalizarea socială a
victimei. Standardele privind dizabilitățile ar trebui să includă standarde minime
privind necesitatea îngrijirilor medicale substanțiale, după cum este descris în
raportul medico-legal. Prin urmare, orice vătămare corporală care are ca rezultat
necesitatea intervenției chirurgicale reconstructive faciale sau corporale, sau leziuni
care duc la afectarea vaselor de sânge sau a nervilor, cicatrici complexe pe viață sau
pierderea unei funcții corporale (de exemplu, prin leziuni asupra organelor sau
hemoragii interne ) reprezintă repere ale gravității.

Pentru o mai bună înțelegere a modului în care se realizează rapoartele medicolegale ale vătămărilor corporale, este descris mai jos un scurt rezumat al pașilor.
Interviul
Fiecare evaluare medicală este diferită, în funcție de povestirea pacientului, dar și de
contextul socio-economic, cultura și stilul său de comunicare. În vederea documentării cazului
(anamneza), examinatorul își va nota ceea ce s-a întâmplat. Trebuie să se înregistreze istoricul
medical complet al victimei, cum ar fi boli, intervenții chirurgicale, implanturi, tratamente
medicale, obiceiuri alimentare, alergii cunoscute, consum de substanțe (cafea, alcool, tutun,
suplimente fără prescripție medicală, droguri recreaționale) istoricul spitalizărilor anterioare
și posibilitatea coroborării diagramelor medicale.47
Examinarea
O examinare adecvată a corpului trebuie să înceapă de sus în jos (cranio-caudal), din
față în spate (sagital) și apoi pe părțile laterale (frontal), folosind diagrame anatomice.
Examinatorul descrie în termeni medicali natura leziunilor, gradul de severitate și intensitate
și localizarea anatomică corespunzătoare. Se înregistrează cicatricile, zgârieturile, precum și
47
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orice altă particularitate anatomică (semne din naștere, nevi, hemangioame, dar și tatuaje,
piercing-uri). Organele judiciare trebuie să aibă o reprezentare clară, schematizată a
leziunilor, natura lor vitală/non-vitală, suprafața acestora, extinderea către diferite părți și
organe și consecințele funcționale.
Fotografiile medico-legale pot furniza informații suplimentare (adâncimea/vârsta
leziunilor, posibilitatea analizelor spectrale, etc.) O documentație fotografică
corespunzătoare trebuie să includă tehnologia utilizată în conformitate cu orientările emise
(acolo unde sunt disponibile), sistemul metric, datate și semnate. Fotografiile se realizează în
lumină directă, trebuie să fie nefiltrate și stocate în format neprelucrat. Atunci când fotograful
și examinatorul sunt persoane diferite, fotografiile detaliate ale zonelor afectate intime vor fi
făcute de către examinator.
Examinarea medicală
Examinatorul evaluează în mod sistematic principalele regiuni și organe ale corpului.
Un standard minim de examinare medicală pornește de la evaluările cardiovasculare,
respiratorii, neurologice, putând include - de la caz la caz - examinări mai specifice
(oftalmologie, ginecologie, chirurgie/neurochirurgie).
Indicatorii de severitate și intensitate pot fi direcți sau indirecți. Indicatorii direcți
sunt urmele nejustificate de mușcături, leziunile de tăiere sau zgârieturi, dureri provocate de
leziuni, arsuri, inserarea de obiecte în cavitățile naturale ale corpului, îndepărtarea parțială a
părului sau atacul produs asupra feței/zonelor intime (sâni, fese, organe genitale), hemoragia
în diferite zone ale corpului. Indicatorii indirecți - în cazul în care trauma este produsă în mod
indirect - reprezintă un istoric documentat al rănirilor repetate în zone similare, prezența
fracturilor cu vârste diferite și semne de vindecare anormală, urme de cicatrici, modificări
tisulare ca urmare a bătăilor/agresivității repetate.
Examinarea paraclinică
Traumele fizice afectează funcțiile generale și locale ale corpului, precum și echilibrul
acestuia. Acest lucru provoacă sângerare (hemoragie) fie externă, fie internă, urmată de
diferite grade de vindecare la nivelul țesuturilor și al organelor. De obicei, se înregistrează
orice semne de vindecare anormală, vindecarea incompletă sau prezența semnelor de
automutilare, sau a infecțiilor. Atunci când sunt lovite cu forță, mușchii, oasele, proteinele
libere din țesutul conjunctiv care circulă în sânge pot afecta funcționarea rinichilor și a
ficatului. Pierderea de sânge prin leziuni penetrante va avea ca rezultat modificarea CBC
(numărul de celule sanguine) și posibilitatea infectării. Electroliții (sodiul, potasiul, calciul,
magneziul) și enzimele (din familia chinazelor), markerii hepatici (ALT/AST, GGT, LDH) pot
crește, ducând la dizabilități temporare sau permanente. Toți pacienții vor fi testați pentru
BTS (bolile cu transmitere sexuală), hepatită B, C și pentru HIV.
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Considerații etice pentru examinatori48
În timpul interviului, examinatorul trebuie să se abțină de la a face sugestii sau a da
ordine. Se preferă întrebările deschise. La începutul discuției, medicul poate informa că va
dori probabil să afle mai multe detalii despre diferite boli sau dureri cronice și, pentru a face
acest lucru, va adresa anumite întrebări specifice. Înregistrarea audio sau video a interviului
medical poate aduce un nivel superior de precizie, dar acest lucru poate fi traumatizant
pentru victimă. În cazul în care se utilizează astfel de echipamente de înregistrare, victima
trebuie să fie informată și trebuie să i se permită să renunțe, dacă dorește. În orice moment,
pacientul trebuie informat că nu este necesar să răspundă la întrebările pe care le consideră
prea dureroase/intruzive. Medicul trebuie să fie conștient de retraumatizarea pacientului (a
se vedea secțiunea privind evaluarea psihologică). Acestea fiind spuse, întrebările la care
pacientul nu a răspuns trebuie notate. Ca notă foarte importantă, se recomandă ca
examinatorul să-și noteze verbatim explicațiile date de pacient cu privire la simptomele sale,
pentru a preveni ulterior interpretarea eronată a acestora. Notele se vor scrie cu cerneală
iradiabilă, acestea fiind datate și semnate, de preferință de către examinator. În cazul în care
examinatorul sau orice altă persoană aduc note suplimentare, inclusiv acestea trebuie să fie
datate și semnate. Abrevierile, acolo când sunt utile sau necesare, trebuie să fie lipsite de
ambiguitate și ușor de înțeles de orice persoană.
În general, organele judiciare trebuie să fie conștiente de caracterul dublu al
infracțiunilor violente. Pe de o parte, vătămările corporale produc suferință, invaliditate
temporară sau permanentă și necesitată îngrijirii medicale și reabilitare. Pe de altă parte,
actele săvârșite cu violență și prin mijloace violente și dintr-o motivație violentă au un impact
imens asupra stării psihologice și emoționale a victimei. Rapoartele medicale trebuie să
includă sau să fie însoțite de o evaluare psihologică a victimei, ca parte a elementelor de probă
sistematice pentru a ajuta avocații, procurorii și judecătorii să obțină dreptate în fața instanței
judecătorești.

4.2. RAPOARTELE PSIHOLOGICE ÎN EVALUAREA SUFERINȚELOR MINTALE
Documentarea sistematică a consecințelor psihologice ale victimelor violenței și
infracționalității violente ar trebui să reprezinte standardul în instrumentarea cazurilor
juridice. Orientările de evaluare etică și de raportare sunt similare principiilor generale de
evaluare medico-legală. Ceea ce este unic în rapoartele medico-legale psihiatrice și
psihologice este că, de cele mai multe ori, acestea se bazează pe observații și evaluări
repetate.
Această secțiune va aborda particularitățile și aspectele practice în examinarea
psihiatrică și psihologică. O subsecțiune va examina simularea și prefăcătoria.
Ca o continuare a examinărilor complementare (neurologice, de medicină internă,
etc.) examinatorul medico-legal poate solicita o examinare psihiatrică. Acest lucru se poate
realiza atunci când există deja un istoric al bolilor psihice sau - așa cum se întâmplă adesea –

48

https://www.justice.gov/archives/ncfs/page/file/788576/download

37

în vederea documentării reacției emoționale a victimei la trauma acută și debutul de novo al
problemelor psihologice.
Răspunsul psihologic acut la traume se poate manifesta de la exprimarea fără lacrimi
a tristeții și a temerilor, până la un ansamblu de semne si simptome de tulburare acută de
stres.
Tulburarea acută de stres este o tulburare psihiatrică recunoscută care se poate
manifesta la câteva zile/săptămâni de la producerea traumei. Simptomele se încadrează în
cinci categorii generale: gândurile intruzive, stare de spirit modificată, semne disociative,
comportament evitant și agitație excesivă.49
Deseori aceste simptome se manifestă pe o perioadă limitată de timp, dar pot fi
destul de severe pentru a necesita îngrijiri medicale de specialitate. Unele persoane cu ASD
vor continua să dezvolte tulburarea de stres post-traumatic, o stare debilitantă care necesită
o atenție continuă din partea cadrelor medicale din domeniul sănătății mintale.
Documentația corespunzătoare trebuie să includă:
i. Un prim interviu clinic de evaluare și o evaluare psihometrică, cât mai curând
posibil. Folosirea interviurilor semistructurate, a chestionarelor și a SVA (scărilor vizualeanalogice) are avantajul testării - retestării validității, deoarece astfel de evaluări au loc
dinamic, ambele făcând parte din procesului terapeutic și criminalistic. De asemenea, acestea
sporesc în mod obiectiv natura subiectivă și inter-subiectivă a interviurilor clinice.
ii. Monitorizarea continuă pe parcursul a mai multor sesiuni/întâlniri. Există o
variabilă semnificativă privind timpul necesar pentru formularea un raport complet, precum
și o problemă sensibilă privind disponibilitatea timpului. Din toate punctele de vedere,
standardul minim de evaluare este de 2-3 ore, cu un obiectiv dorit de 4 - 6 ore, pe o perioadă
de mai multe zile/săptămâni, cu observații suplimentare pe măsură ce situația evoluează.
În evaluarea acestor rapoarte, organele judiciare ar trebui să utilizeze diverși
indicatori de severitate și intensitate. Debutul de novo al oricărei tulburări psihiatrice în urma
traumatismului este un indicator al severității. Documentația adecvată și tratamentul oricărei
astfel de afecțiuni ar trebui să fie clar menționate și explicate în raport. Organele judiciare
trebuie să conștientizeze faptul că de cele mai multe ori este dificil să se stabilească o anumită
stare de sănătate mintală a victimei înainte de evenimentele examinate. Acestea fiind spuse,
acest lucru poate fi extrapolat din lipsa unei diagnosticări psihiatrice anterioare în fișele
medicale, a nivelului de funcționare psihosocială, biografia profesională și personală. După ce
a supraviețuit în urma unui abuz violent, orice astfel de schimbare a comportamentului
victimei este un indicator al succesiunii temporale între evenimentele adverse și apariția unei
boli psihiatrice.
Prevalența și severitatea simptomului pot fi reprezentate prin evaluarea psihologică
în interviuri și chestionare. Limitările vizibile la abordările pur cantitative au legătură cu
validitatea interculturală limitată a acestor instrumente sau cu disponibilitatea lor de a
prezenta rapoarte medico-legale în unele țări.
Prin urmare, se preferă o abordare mixtă, pe o perioadă continuă de timp.
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Documentarea timpurie a răspunsului la traumă este foarte importantă, dar victima
nu trebuie să fie niciodată forțată în acest sens, deoarece acest lucru poate continua
stigmatizarea persoanei. Suportul psihologic ar trebui să respecte specificitățile culturale, iar
atitudinea preferată ar trebui să fie consilierea. Rapoartele profesionale ale terapeuților,
consilierilor, psihiatrilor implicați pot fi utile în formularea rapoartelor psihologice medicolegale, dacă sunt disponibile.
Odată cu trecerea timpului, unele dintre fostele victime ale infracționalității violente
(abuz, viol, trafic de ființe umane, etc.) vor dezvolta semne de tulburare de stres
posttraumatic (PTSD), tulburări depresive și/sau de anxietate, tulburări de somatizare, uneori
utilizare/abuz de substanțe (inclusiv în prescrierea unor medicamente pentru dureri cronice).
Este extrem de important să recunoaștem astfel de semne și simptome, precum și „fereastra
tăcută” dintre eveniment și debutul tulburărilor psihice.
Simptomele PTSD includ frică intensă, neputință sau groază și schimbări
comportamentale semnificative. Pe lângă acestea, victimele resimt experiența traumatică
prin gânduri, senzații corporale, tresăriri și evită în mod clar situațiile care le reamintesc
incidentul, cu niveluri continue și ridicate de anxietate și stres pe care nu le-au avut înainte
de eveniment.
Cele mai recente criterii pentru PTSD (DSM-V)50 includ nu numai acele evenimente
cu un declanșator vital de tipul „viața sau moartea” și reacția persoanei de groază și neputință,
ci și alte situații care, prin agresivitate repetată sau violență, pot provoca simptome psihiatrice
similare.
Simularea și prefăcătoria
Obținerea unei impresii clinice solide și consecvente în psihiatrie este un scop nobil.
Cu toate acestea, ocazional, medicul clinician, examinatorul se confruntă cu situații
neobișnuite și cu pacienți neobișnuiți. Această subsecțiune se referă la semnele de simulare
și prefacere a victimei care presupune că a fost supusă unor infracțiuni violente.
Simularea simptomelor somatice și psihologice este suspectată fie atunci când
realitățile clinice subiective și obiective nu se suprapun, sau când persoana manifestă o
exagerare mult prea mare a suferinței și/sau a durerii. Așa cum s-a menționat deja, reacția
unei persoane la stres va genera invariabil schimbări comportamentale, de la codependența
de familie și de cei dragi, la izolare și detașare. Victimele violenței nu-și amintesc întotdeauna
evenimentele în mod adecvat și pot avea dispoziții fluctuante și schimbătoare. Simptomele
somatice simulate pot cădea sub umbra „simptomelor psihosomatice”, fiind astfel validate în
mod eronat ca o denaturare sistematică a faptelor și emoțiilor ce pot declanșa semnale de
avertizare că persoana examinată este falsă și părtinitoare.
Diferența fundamentală dintre simulare și prefacere are legătură cu motivația din
spatele denaturării simptomelor psihologice.51 În timp ce victimele care simulează sau
50
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reprezintă o anumită complexitate de simptome psihologice pot fi constrânse să facă acest
lucru parțial din cauza stării psihologice generale sau a personalității lor, persoanele care se
prefac se angajează într-un astfel de comportament având un scop clar de a obține beneficii
financiare/de invaliditate sau de a evita urmărirea penală sau plata unor daune. O linie îngustă
separă victima de agresor și aceasta nu este întotdeauna cea mai clară. Rapoartele medicolegale psihiatrice ar trebui să delimiteze în mod clar aceste aspecte.
Nu există niciun antidot pentru victimele care mint atunci când povestesc faptele
petrecute sau despre felul în care au reacționat la traume. Un interviu sistematic și atent,
utilizarea unor dovezi coroborante (acolo unde sunt disponibile), interviurile multiple la
anumite perioade de timp, utilizarea informatorilor independenți sunt aspecte care pot
îmbunătăți calitatea raportării psihiatrice. Este demn de remarcat faptul că există foarte
puține instrumente psihologice care includ elemente „fals/fictiv”, pentru a atrage atenția
asupra falsității, însă utilizarea lor ar trebui să fie standard.
Unele „stegulețe roșii” includ plângeri extrem de atipice sau bizare, elemente de
psihoză care nu sunt susținute din surse secundare, aderență scăzută la tratament sau/și
trecerea de la o stare la alta (schimbarea excesivă și frecventă a stării în fața medicilor în
scopul validării simptomelor și convingerilor), lipsa unui motiv clar, implicare activă și
implicare în elaborarea raportului medico-legal (dacă este cazul), coluziunea și modificarea
probelor, automedicația și lipsa de coerență privind medicația. În cele din urmă, trebuie
remarcat faptul că un caz clar de comportament duplicitar nu poate fi argumentat fără
recunoașterea din partea persoanei în cauză a unuia dintre cele enumerate mai sus, atunci
când se află față în față fie cu autoritățile, fie cu medicii.
Evaluarea psihiatrică/psihologică inter pares poate fi necesară în cazurile în care
există suspiciuni de simulare/prefăcătorie. Trebuie remarcat faptul că un consiliu de experți
în psihiatrie poate aduce un avantaj distinct în expertiza judiciară, în special în cazurile în care
experții sunt numiți de instanță. În schimb, o perioadă de observație prelungită poate aduce
rezultate mai consecvente, decât o singură evaluare.
Mai jos este prezentată pe scurt evaluarea psihiatrică/psihologică.
Interviul
Relația dintre examinator și examinat ar trebui să se bazeze pe o comunicare atentă
și empatică. Examinatorul este informat cu privire la scopul specific al discuției (raportarea
medico-legală), faptul că nu este supusă confidențialității, și că persoana are dreptul de a nu
divulga informații pe care nu le dorește. Discuția trebuie să fie înregistrată, datată și semnată
de examinator (dacă este cazul) și de pacient.52
Se va efectua o examinare a stării mentale generale a persoanei. Examinatorul ia
notă de aspectul general al pacientului, indiferent dacă persoana este orientată în timp și
spațiu, ușurința relației vizuale/psihologice (contactul cu ochii, fluxul de comunicare). Ca
parte a interviului, examinatorul va invita persoana examinată să își reamintească indirect „ce
s-a întâmplat”.
Procesele de gândire ale pacientului trebuie analizate din punct de vedere calitativ și
cantitativ. Persoana simte că gândurile sale sunt accelerate sau încetinite? Există vreun blocaj
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de gândire? Persoana revine la gânduri obsesive sau imagini intruzive? Există gânduri
neobișnuite, bizare sau perceptuale (pseudo-halucinații/halucinații)?
Direcțiile ulterioare ale interviului se referă la abilitatea persoanei de a opera funcții
mentale de bază, cum ar fi raționamentul, calculul mental, utilizarea limbajului, asociațiile
logice. Pacientul va fi întrebat dacă are probleme legate de concentrare sau de reamintirea
unor evenimente recente sau din trecutul îndepărtat. Problemele de memorie pe termen
scurt pot fi evidente în timpul examinării și trebuie să fie înregistrate, precum și dificultățile
în reamintirea unor aspecte ale evenimentelor traumatice (de exemplu, dacă examinatorul
trebuie să revină la unele detalii sau persoana le menționează în mod repetat ca „într-o
buclă”).
De asemenea, trebuie să se înregistreze schimbarea dispoziției de la momentul
producerii evenimentului advers și în timpul interviului. Se remarcă faptul că multe victime
ale violenței se simt „amorțite” sau „detașate” (a se vedea mai sus, stările disociative). Unii
pot prezenta iritabilitate sau pot avea accese de furie, în timp ce alții pot avea stări de panică,
hipervigilență, alternând cu stări de un calm nefiresc. Această labilitate afectivă trebuie
înregistrată „ca atare”, fără a aduce nicio interpretare suplimentară cauzei. Pe de altă parte,
este important ca starea de spirit să fie în concordanță cu gândurile intruzive sau flashbackurile de memorie.
Întrebările legate de ritmuri biologice și probleme somatice sunt, de asemenea, parte
a interviului psihiatric. Persoana are un somn de calitate? Se trezește frecvent în timpul
nopții? Se trezește mai devreme decât de obicei? Somnul este odihnitor sau pacientul se
simte obosit? Persoana are coșmaruri?
Simptomele stresului posttraumatic sunt inevitabil filtrate prin cultura și educația
persoanei. Foarte des, problemele somatice cum ar fi durerea cronică (musculo-scheletică,
articulațiile, tulburările viscerale), durerile de cap recurente, stările de leșin, greața,
incapacitatea locomotorie, curenți electrici de-a lungul coloanei vertebrale fac parte din ceea
ce se numește „idiomul traumei”, în esență manifestările cunoscute ale durerii și șocului.
Se înregistrează modificări ale apetitului, motivației și determinării. Se vor analiza
activitățile din viața cotidiană, ca parte a dimensiunii psihosociale a interviului. Sentimentul
de detașare, tendința de a petrece mai mult timp cu cei apropiați sau, dimpotrivă, tendința
de izolare și de evitare a interacțiunii cu ceilalți reprezintă schimbări ale comportamentului
anterior, care vor fi notate.
În final, se va realiza un raport psihiatric complet, precum și o evaluare psihologică.
După reacția inițială de șoc, persoanele pot avea o funcționare cvasi-normală în viața de zi cu
zi, putând suferi ulterior disfuncții semnificative, în funcție de factorii de stres inițiali,
posibilele proceduri judiciare, precum și dificultățile de reajustare la o rutină obișnuită.
Nevoia continuă de tratament sau de psihoterapie/consiliere ar trebui să fie considerată mai
degrabă un indicator de severitate. Restabilirea timpurie a funcționalității în viața de zi cu zi
nu este predictivă pentru invaliditatea ulterioară, deoarece trauma psihologică are deseori
consecințe neprevăzute pe termen lung. Din acest motiv, este de dorit să se realizeze o analiză
completă și dinamică pe parcursul unei anumite perioade de timp de la producerea
evenimentului inițial. În măsura în care este posibil, se va nota inclusiv aderarea persoanei la
tratament, sau lipsa acesteia.
În cele din urmă, o provocare unică, distinctă, este de a face prognoze de dizabilitate
numai pe baza evaluării psihiatrice/psihologice, în contextul simulării/prefăcătoriei, precum
și a limitărilor acestor evaluări. O poziție comună a examinatorilor medico-legali,
fizioterapeuților, psihiatrilor și psihologilor implicați poate ajuta instanța să stabilească
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limitele dizabilității și compensațiile corespunzătoare (a se vedea secțiunea privind
dizabilitățile).

4.3. MĂRTURIILE MARTORILOR ȘI ALTE MEMBRILOR FAMILIEI
Mărturiile martorilor
În cazurile de violență și în special în cazurile de violență bazată pe gen, declarațiile
victimei și ale făptuitorului pot relua evenimentele în moduri foarte diferite, dacă nu chiar
opuse. Așadar, declarațiile furnizate de martori sunt esențiale în descrierea faptelor și
comportamentului persoanelor implicate.
Dacă în momentul săvârșirii infracțiunii au fost prezente și alte persoane în afara
victimei și făptuitorului, declarațiile lor sunt fundamentale nu numai pentru identificarea
infractorului, ci și pentru evaluarea nivelului de violență al faptei penale și al daunelor reale
pe care victima le-a suferit.
Dacă victima poate uita sau chiar omite unele detalii ale infracțiunii ca urmare a
consecințelor psihologice, martorii sunt capabili să-și reamintească informațiile într-o
manieră mai detaliată și mai rațională. În plus, victimele se pot confrunta cu dificultăți sau
chiar se pot simți rușinate să vorbească despre violențele suferite în timpul procesului, în timp
ce martorii pot să ofere mai multe informații, pentru că nu s-au confruntat cu astfel de
dificultăți.
Mai ales în cazul în care nu sunt disponibile rapoartele medicale ale victimei privind
vătămările corporale suferite, martorii sunt în măsură să ofere detalii despre tipul de violență
cauzată victimei și despre capacitatea ei de a preveni fapta.
Declarațiile martorilor cu privire la rolul pe care victima l-a avut în infracțiune sunt
deosebit de relevante în acele state în care cadrul juridic exclude dreptul victimei la
despăgubiri dacă a contribuit, chiar și neintenționat, la infracțiune. Martorii pot să relateze
despre modul în care victima a reacționat la comportamentul violent și să descrie dacă și cum
au încercat să o oprească și/sau să împiedice (parțial) infractorul să acționeze cu și mai mare
violență.
Cu toate acestea, nu întotdeauna există terțe persoane martore ale infracțiunii. Acest
lucru se datorează faptului că infractorii săvârșesc adesea acte violente în spațiile publice când
nimeni nu este prezent sau în spații private, inclusiv în casă. În acest caz, persoanele care au
cunoscut victima și/sau făptuitorul și au fost martore la actul violent pot să furnizeze declarații
relevante privind comportamentul persoanelor implicate, în special cu referire la orice
schimbare observată în comportamentului victimei, ca urmare a violenței suferite.
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Mărturiile membrilor familiei
Stabilirea valorii compensației este o problemă dificilă: accesul la compensații
corecte și echitabile este extrem de important pentru victimele infracțiunilor care își doresc
dreptate și poate juca un rol semnificativ în procesul de recuperare a supraviețuitorului.
În justiția restaurativă nu este important doar să se garanteze că victimele sunt
audiate pentru a evalua daunele materiale și morale pe care le-au suferit, ci și ca indivizii care
aparțin comunității victimelor să contribuie la determinarea compensației financiare datorate
de către făptuitor. Se face referire în special la membrii familiei victimei care pot aduce o
contribuție importantă la evaluarea prejudiciilor suferite.
Pe de o parte, membrii familiei victimelor pot oferi detalii suplimentare despre
infracțiune. De fapt, deși nu au fost martori direcți la comiterea infracțiunii, rolul lor este
deosebit de relevant în cazul în care au fost primele persoane informate după comiterea
infracțiunii.
În plus, ori de câte ori o infracțiune a fost comisă de un membru al familiei victimei,
alți membri ai familiei pot furniza declarații cu privire la faptele penale anterioare comise de
infractor, pe care victima nu și le poate aminti sau pe care nu le consideră suficient de grave.
În ceea ce privește violența domestică, aceasta nu constă, de obicei, în episoade sporadice, ci
face parte din atitudinea zilnică a partenerului. Cu toate acestea, teama de a nu fi crezută și
susținută, resemnarea, sentimentul de eșec personal și percepția distorsionată a gravității
comportamentului violent pot împiedica victima să descrie pe deplin comportamentul
infracțional al făptuitorului. Mărturiile membrilor familiei pot fi cruciale în astfel de
circumstanțe.
Pe de altă parte, membrii familiei victimelor pot furniza informații directe despre
consecințele infracțiunii asupra victimei. Ei pot oferi informații despre modul în care s-au
schimbat obiceiurile victimelor după evenimentul violent, cum s-au simțit și cum infracțiunea
le-a afectat viața socială și profesională. În acest sens, rolul membrilor familiei este deosebit
de important în evaluarea daunelor morale suferite de victimă, deoarece acestea pot
contribui la evaluarea daunelor morale prin furnizarea de informații despre legătura de
cauzalitate dintre comportamentul infracțional și prejudiciul psihologic rezultat.
Membrii familiei pot contribui la evaluarea compensației financiare prin
demonstrarea modului în care actul violent a afectat negativ nu numai victima, ci și familia
acesteia.
Membrii familiei victimelor pot vorbi despre propria lor experiență de după
infracțiune și pot afirma dacă infracțiunea nu numai că a afectat comportamentul victimei, ci
și propriul comportament. De exemplu, membrii familiei victimei și în special copiii lor se pot
confrunta cu dificultăți în descrierea actului violent suferit de femeie. Acest lucru poate avea
consecințe asupra comportamentului, calității somnului, relațiilor sociale și rezultatelor
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școlare.

4.4 EXPERTIZA JUDICIARĂ
Când o persoană suferă ca urmare a violenței de gen, sub orice formă, există o
situație de nedreptate atât pentru victimă, cât și pentru societate, în general. Violența pe bază
de gen implică pagube însemnate, în special pentru supraviețuitorul acesteia, atât din punct
de vedere fizic, cât și emoțional, moral, social, financiar și profesional, provocând prejudicii
pe termen lung și consecințe care, aproape sigur, nu vor dispărea niciodată.
Pentru a garanta procesul de recuperare a victimei, este necesar să se acorde o
atenție deosebită fazei de reparare. Asigurarea accesului la compensații financiare pentru
femeile care au suferit ca urmare a violenței de gen sub orice formă constituie o parte a
procesului de recuperare. Pentru a face acest lucru, este necesar să se realizeze o evaluare
completă a daunelor ca urmare a violenței suferite. Fără un sistem de evaluare a daunelor,
există posibilitatea ca fiecare supraviețuitor să fie compensat individual și în funcție de situația
și nevoile sale.
După cum este menționat în Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (denumită în continuare
„Convenția de la Istanbul”53), este necesar ca profesioniștii care interacționează cu
supraviețuitorul să realizeze rapoarte specializate, în scopul evaluării tuturor prejudiciilor pe
termen lung și a consecințelor la diferite niveluri.
Scopul raportului specializat este de a furniza dovezi tehnice (medicale, psihologice,
privind locul de muncă, etc.) care să permită o cuantificare precisă pentru efectuarea unui
calcul real al oricărei compensații.
Este esențial ca accesul la compensație să ia în considerare diferitele daune pe care
femeia supraviețuitoare le-a suportat:
Daunele morale: rușine, mâhnire, durere, ofensă, încălcarea intimității, a stimei de
sine, a liniștii, stabilirea relațiilor de dependență, stigmă, pierderea încrederii în relațiile lor,
izolarea, pierderea relațiilor sociale și a rețelei sociale, a vieții de cuplu, a obiceiurilor zilnice
și a autonomiei. În cadrul acestei categorii de daune, ar fi esențial să se țină seama de rănirea
sentimentelor și de prejudiciile aduse planurilor de viață:54 că abuzul sau abuzurile afectează
relațiile pe care le au, sentimentele de bucurie, viața sexuală, activității de petrecere a
timpului liber și practicarea sportului, inclusiv implicarea într-un training, desfășurarea unei
activități profesionale sau menținerea unui loc de muncă, al căror obiectiv este autorealizarea
persoanei ca individ și ca membru al societății.
Deteriorarea sănătății fizice: de la rănire, auto-vătămare sau tentativă de suicid,
infecții cu transmitere sexuală, abuz de substanțe, somatisare și tulburări psihosomatice,
surmenaj, avorturi, avorturi spontane și alte leziuni fizice pe termen lung.
Deteriorarea sănătății psihologice (emoțional și cognitiv): evaluarea de către un
psiholog sau specialist în violența împotriva femeilor sau violența de gen, care poate evalua
consecințele suferite de victimă, de copiii lor, precum și de cei apropiați. Tulburarea de stres
posttraumatic (denumită în continuare „PTSD”), PTSD complexă, disocierea (sindromul
general de adaptare, etc.), somatizare, anxietate, depresie, gânduri sau tentative de suicid,
53
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Prepared by the IACHR (Inter-American Commission on Human Rights). http://www.oas.org/es/cidh/
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stima de sine scăzută, labilitate emoțională, vinovăție, rușine și teamă, somnolență și
tulburări de alimentație, impactul asupra sexualității și libertății de manifestare a acesteia,
tulburări de personalitate, etc. În plus, există leziuni la nivel cognitiv: dificultăți de concentrare
și memorie (amnezie disociativă), dificultăți legate de organizarea și planificarea din zi cu zi,
confuzie sau incoerență în povestirea evenimentelor, distorsiuni legate de percepția
propriului corp, distorsiuni cognitive și idei iraționale.
Deteriorarea mediului social: familie și cei apropiați. Deteriorarea mediului social al
copiilor, al rudelor pe linie ascendentă sau al persoanelor aflate în întreținerea persoanei care
a suferit ca urmare a actulului violent și modul în care situația supraviețuitorului influențează
diferite sfere. Deteriorarea poate fi o consecință a prejudiciului pe termen lung suferit de
victimă ca urmare a violenței suferite, inclusiv a bolilor fizice sau psihologice grave și chiar a
morții, a disfuncționalităților cauzate de violență sau a absenței supraviețuitorului, situație în
care familiei și celor apropiați trebuie să li se plătească compensații, acordându-se o atenție
deosebită persoanelor aflate în întreținere.
Daune financiare și patrimoniale: include cheltuielile rezultate din daunele fizice și
emoționale care au necesitat o investiție din partea victimei în scopul recuperării stării de
sănătate: tratamente medicale, psihologice, psihiatrice și alte tratamente, cheltuielile care
decurg din necesitatea schimbării reședinței pentru securitate fizică și emoțională. Ocazional,
abuzurile pot provoca daune obiectelor și posesiunilor supraviețuitorului violenței.
Deteriorarea dezvoltării lor profesionale: incapacitatea de a-și continua cariera
profesională sau pregătirea profesională ca urmare a unui abuz sau a unor abuzuri continue.
Trebuie să se calculeze „pierderea câștigurilor” derivată din aceste daune.
Daune juridice: imposibilitatea de a accesa documentația, deoarece nu este
disponibilă într-un context legat de infracțiune de exemplu, sau trebuie să treacă prin procese
judiciare care sunt adesea traumatizante pentru supraviețuitori, etc. În plus, violența suferită
poate împiedica accesul la drepturile sociale: concediu medical, concediu de maternitate,
șomaj, pensie, concediu, venituri pentru locuințe publice și asigurări sociale, etc.
Pentru a realiza o evaluare completă a daunelor, este necesar să se furnizeze
rapoarte sociale, psihologice, psihiatrice, medicale, ocupaționale, juridice, de sănătate și
educaționale. De exemplu, în cazul în care supraviețuitorul sau copiii săi sunt afectați de
violența suferită de mama lor și acest lucru se reflectă în rezultatele lor școlare,
comportamentul și dificultățile la școală, ar fi foarte util să existe rapoarte din partea
profesioniștilor din centrele educaționale.
Luarea în considerare a tuturor acestora înseamnă coordonarea diferitelor resurse,
instituții și entități implicate în intervenția în sprijinul supraviețuitorului și mediului său,
pentru a colecta diferite informații care să permită o evaluare a situației generale a victimei
și a consecințelor pe termen lung rezultate la diferite niveluri.
Pentru a realiza acest lucru, este necesar să existe servicii sociale, servicii specializate
în violența de gen și centre specializate pentru abordarea celorlalte consecințe ale violenței
(centre de sprijin pentru persoanele dependente de substanțe, etc.), centre de sprijin pentru
tineri, centre de sănătate sau spitale, centre educaționale, inspecții de asigurare și intervenția
oricărui alt profesionist care poate furniza informații de interes privind starea victimei și a
mediului său.

45

