Această lucrare are ca scop informarea victimelor traficului de ființe umane cu
privire la drepturile şi garanţiile de care beneficiază în temeiul legislației.
Ø Ce acte legislative reglementează drepturile victimelor infracțiunilor în general și
a victimelor traficului de ființe umane în special ?
· Protocolul pentru prevenirea, suprimarea şi pedepsirea traficului de
persoane, adiţional Convenţiei ONU împotriva criminalităţii transnaţionale
organizate ( Protocolul de la Palermo );
· Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe
umane, semnată la Varşovia la 16 mai 2005;
· Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane nr.241 din
20.10.2005;
· Legea cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor nr.137 din 29.07.2016;
· Codul de procedură penală;
· Legea cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal
nr.105 din 16.05.2008.
Ø Care sînt drepturile principale ale victimelor TFU ?
· Dreptul la informare;
· Dreptul la consiliere psihologică;
· Dreptul la asistenţă juridică;
· Dreptul la compensare financiară;
· Dreptul la protecţia vieţii private.
Ø Ce trebuie să cunoască victimaTFU despre drepturile sale?
·

Dreptul la informare

Acest drept constă în obligaţia autorităţilor publice de a aduce la cunoştinţă
victimei infracţiunii, în scris sau într-o altă formă accesibilă, informaţia privind:
ü serviciile de suport de care poate beneficia victima, subiecţii care acordă
aceste servicii şi condiţiile generale de acordare a acestora;
ü organul de urmărire penală la care poate depune plîngerea privind infracţiunea
săvârșită împotriva sa;
ü drepturile procesuale de care beneficiază în calitate de parte la procesul penal,
conform Codului de procedură penală;
ü măsurile de protecţie disponibile, precum şi informaţia cu privire la condiţiile
şi procedura de aplicare a acestor măsuri.

Important !!! Aducerea la cunoştinţă victimei, a informaţiei cu privire la drepturile
sale, se consemnează într-un proces-verbal, care se anexează la materialele cauzei
penale.
·

Dreptul la consiliere psihologică

Consilierea psihologică se acordă victimelor infracţiunilor, gratuit sau contra
plată, de către psihologii din cadrul subdiviziunilor teritoriale de asistenţă socială,
organizaţii necomerciale sau persoane juridice cu scop lucrativ, după cum urmează:
ü consilierea psihologică gratuită, se acordă din contul statului, în temeiul unei
cereri, pe care victima o adresează în scris şi care este însoţită de documente
justificative pentru datele înscrise în cerere şi se depune doar după sesizarea
organului de constatare sau organului de urmărire penală referitor la săvîrşirea
infracţiunii;
ü consilierea psihologică contra plată, se acordă la cererea victimei, sau după
expirarea termenului de acordare a consilierii psihologice din contul statului.
Costul serviciilor de consiliere psihologică este stabilit de Guvern.
Important !!! Consilierea psihologică din contul statului se acordă pe o perioadă de
cel mult 3 luni de la data soluţionării cererii de acordare a acestui serviciu, iar în
cazul victimelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, pe o perioadă de cel mult 6
luni de la data soluţionării cererii respective.
·

Dreptul la asistenţă juridică

Asistenţa juridică gratuită se acordă victimei din contul statului, în următoarele
condiții:
ü în cazul în care victima nu dispune de mijloace băneşti pentru a plăti serviciile
unui avocat;
ü victima are nevoie de asistenţă juridică pe cauze penale sau interesele justiţiei
o cer, însă nu dispune de suficiente mijloace pentru a plăti acest serviciu;
ü victima este copil;
ü persoana a decedat în rezultatul săvîrşirii infracţiunii.
Important !!! Soţul, copiii şi persoanele aflate la întreţinerea persoanei decedate în
rezultatul săvârșirii infracţiunii, în cazul în care nu dispun de mijloace băneşti pentru
a plăti serviciile unui avocat, pot beneficia de asistenţă juridică garantată de stat atât
în cadrul procesului penal, cât şi în afara acestuia.

·

Dreptul la compensare financiară

Compensarea financiară se referă la acordarea de către stat a unei compensaţii
financiare victimei, pentru prejudiciul cauzat prin infracţiune, dacă sunt întrunite
următoarele condiţii:
ü actul de constatare a săvârșirii infracţiunii a intrat în vigoare, adică este
definitiv şi irevocabil;
ü cererea pentru compensarea financiară a fost depusă în termen de 3 ani de la
data intrării în vigoare a actului de constatare a săvârșirii infracţiunii;
ü victima, personal sau prin reprezentantul său, trebuie să fie parte civilă în
cadrul procesului penal;
ü sursele făptuitorului sunt insuficiente pentru acoperirea prejudiciului rezultat
din infracţiune,
ü prejudiciul cauzat prin săvârșirea infracţiunii nu a fost şi nu poate fi
compensat din alte surse.
Compensarea financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracţiune se
efectuează în temeiul cererii scrise privind acordarea compensaţiei financiare.
Cererea privind acordarea compensaţiei financiare se examinează de Comisia
interdepartamentală pentru compensarea financiară de către stat a prejudiciului
cauzat prin infracţiune.
Important!!! Prevederile compensării financiare sunt prevăzute în Secţiunea a 4-a a
Capitolului III „Compensarea financiară acordată de stat victimelor unor infracţiuni”
din Legea cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor nr.137 din 29.07.2016,
şi vor intra în vigoare de la 01.01.2018.

·

Dreptul la protecţia vieţii private

Viaţa privată şi identitatea victimei traficului de fiinţe umane sunt protejate.
Înregistrarea, păstrarea şi utilizarea informaţiilor cu caracter personal se
efectuează cu respectarea regulilor speciale de confidenţialitate, în scopul exercitării
justiţiei şi protecţiei victimei.
Este interzisă răspândirea informaţiilor despre viaţa privată, identitatea victimei
traficului de fiinţe umane şi condiţiile în care a fost traficată.
Respectarea confidenţialităţii informaţiei este o obligaţie a tuturor persoanelor,
inclusiv a celor implicate în activităţi de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe
umane.

