
II.  Drepturile victimei şi abordarea pro-activă

Cum recunoaștem o persoană care a fost supusă violenţei sexuale

Drepturile victimei

Cu toate că fiecare persoană reacţionează diferit în urma expunerii la agresiuni sexuale, există totuşi o 
serie de „semne” care pot ajuta la recunoaşterea persoanelor care au trecut prin astfel de traume.

Reacţiile manifestate în zilele imediat următoare incidentului pot fi clasificate în trei categorii:

1. , manifestări isterice, hiper-reactivitate, crize de plâns, atacuri de panică;

2.  – persoana se comportă ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat. Este un 
mecanism de apărare care se bazează pe logica (falsă) că, atât timp cât nu reacţionezi la un 
eveniment, este ca şi când acel eveniment nu s-ar fi întâmplat.

3.  – persoana se simte dezorientată, confuză, are dificultăţi majore de 
concentrare, este posibil să aibă amnezie parţială cu privire la agresiune. Prin blocarea 
informaţiilor, mintea încearcă să se apere, să se protejeze de impactul devastator al agresiunii 
suferite.

Foarte multe dintre persoanele care au fost supuse la violenţe sexuale manifestă:

đ neliniște accentuată;

đ agitație fizică și psihică;

đ confuzie;

đ dificultăți de concentrare;

đ aplatizare afectivă (ca şi când nu mai au emoţii, nu mai simt nimic);

đ stare de alertă exagerată (ex. tresar la orice zgomot, se aşteaptă ca oricând să se întâmple ceva 
rău);

đ intoleranţă faţă de orice fel de atingere; 

đ stări de greaţă, vomismente, modificări ale apetitului alimentar;

đ insomnii, coșmaruri repetitive;

đ tendinţă de a evita persoane cu care înainte erau în bune relaţii, tendință de izolare socială;

đ o scădere a rezultatelor școlare, profesionale;

đ dezinteres faţă de aspecte importante din viață;

đ schimbări frecvente de dispoziţie: alternează perioadele de calm, de apatie cu perioade de 
agitație extremă, reacții explozive;

đ perioade de timp în care par absente, ca şi când ar pierde contactul cu realitatea imediată.

Dacă remarcați astfel de manifestări, nu fiți indiferenți! Discutați cu persoana și încercați să o ajutați să 
vorbească despre cum se simte, despre ce se întâmplă cu ea. Dacă refuză să discute, nu o presați! 
Comunicați-i că sunteți disponibil să o ascultați oricând va dori să vorbească și că doriți să o ajutați în 
cazul în care are nevoie.

Principalele resurse juridice utilizabile pentru protecția victimelor, mai ales pentru protecția 
victimelor femei, sunt următoarele: 

đ Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor;

đ Legea nr. 25/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și 
combaterea violenței în familie;

đ Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane.
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Cele mai cuprinzătoare reglementări sunt cuprinse în Legea nr. 211/2004, din care notăm cele mai 
importante drepturi ale victimei:

Judecătorii, procurorii, ofițerii și agenții de poliție au obligația de a încunoștiința victimele 
infracțiunilor cu privire la: 

đ Serviciile și organizațiile care asigură consiliere psihologică sau de orice alte forme de asistență 
a victimei, în funcție de necesitățile acesteia;

đ Organul de urmărire penală la care pot face plângere;
đ Dreptul la asistență juridică și instituția la care se poate adresa;
đ Condițiile și procedura pentru acordarea asistenței juridice gratuite;
đ Condițiile și procedura de acordare a compensațiilor financiare de către stat.

(art. 4 din Legea nr. 211/2004)

Consilierea psihologică a victimelor infracțiunilor (inclusiv viol și agresiune sexuală) se asigură, în 
condițiile prezentei legi, de către serviciile de protecție a victimelor și reintegrare socială a 
infractorilor, care funcționează pe lângă tribunal. 

(art. 8 din Legea nr. 211/2004)

Consilierea psihologică asigurată de serviciile de protecție a victimelor și reintegrare socială a 
infractorilor se acordă gratuit, pe o perioadă de cel mult 3 luni.

Cererea pentru acordarea consilierii psihologice gratuite se depune la serviciul de protecție a 
victimelor și reintegrare socială a agresorilor de pe lângă tribunalul în raza căruia care domiciliază 
victima. 

(art.10 din Legea nr. 211/2004)

ATENȚIE!  Cererea poate fi depusă numai după sesizarea organelor de urmărire penală sau a instanței 
de judecată cu privire la săvârșirea infracțiunii.

Victimele unor infracțiuni (inclusiv viol și agresiune sexuală) beneficiază la cerere de asistență juridică 
gratuită.

ATENȚIE! Asistența juridică gratuită se acordă numai dacă victima a sesizat organele de urmărire 
penală sau instanța în termen de 60 de zile de la data săvârșirii infracțiunii.

Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se depune la tribunalul din circumscripția unde 
domiciliază victima și se solicită în termen de 15 zile. 

Victimele unor infracțiuni (inclusiv viol și agresiuni sexuale) pot beneficia de compensații financiare. 
Acestea se acordă victimei numai dacă aceasta a sesizat organele de urmărire penală în termen de 60 
de zile de la săvârșirea infracțiunii. 

Compensația financiară se acorda victimei pentru următoarele categorii de prejudicii, iar suma totală 
nu poate depăși echivalentul a 10 salarii minime pe economie:

đ cheltuielile de spitalizare și cheltuielile medicale suportate de victime;

đ prejudicii materiale rezultate prin distrugerea unor bunuri ale victimei;

đ câștigurile de care victima este lipsită de pe urma săvârșirii infracțiunii;

Cererea privind compensațiile financiare se depune la tribunalul în a cărui circumscripție domiciliază 
victima. 

Ł Dreptul la informare

Ł Dreptul la asistență de specialitate

Ł Dreptul la asistență juridică

Ł Dreptul la compensații financiare pentru victime


