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E bine c\ avem o justi]ie oarb\.
A avea, îns\, o justi]ie [tirb\, ne face s\ credem
c\ nu toate handicapurile reprezint\ virtu]i.
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Introducere
Ca o expresie evolutiv\ a promov\rii drepturilor [i libert\]ilor
fundamentale ale omului, formulate în Declara]ia Universal\ a Drepturilor
Omului (1948) [i Conven]ia European\ pentru ap\rarea Drepturilor Omului [i Libert\]ilor Fundamentale (1950) [i garantate de constitu]iile statale,
anul 1985 a însemnat, atât pentru Statele europene, cât [i pentru Statele
Unite ale Americii, indiferent de sistemul de drept c\ruia îi apar]in, momentul de debut al unor intense reforme legislative [i al unor remarcabile
revolu]ii de mentalitate, direc]ionate spre a reda victimei pozi]ia meritat\ în
tabloul personajelor principale ale scenariului judiciar. La aceast\ restabilire
a rolului, mult\ vreme uzurpat sau uitat, al victimei, o contribu]ie concomitent\ au avut Recomandarea (85)11 a Consiliului Europei, privind
pozi]ia victimei în cadrul dreptului penal [i al procedurilor penale, din 28
iunie 1985 (Recommendation of the Council of Europe on the Position of
the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure) [i Declara]ia Na]iunilor Unite privind principiile de baz\ ale justi]iei pentru
victimele infrac]iunilor [i ale abuzului de putere, cuprins\ în Rezolu]ia Adun\rii generale O.N.U. nr.40/34 din 29 noiembrie 1985 (United Nations
Declaration of Basic Priciples of Justice for Victims of Crime and Abuse of
Power).
Poate c\ niciodat\, în cursul biografiei Consiliului Europei [i Organiza]iei
Na]iunilor Unite, istoria nu a înregistrat un moment de sincronizare mai
pregnant ca în anul 1985, când cele dou\ foruri interna]ionale au emis, în
mod independent, câte un document privind protec]ia victimei în cadrul
procedurilor judiciare [i extrajudiciare, semnalând, astfel, importan]a temei
[i caracterul acut al dezechilibrului dintre drepturile infractorului [i cele ale
victimei [i, pe cale de consecin]\, necesitatea interven]iei în sensul restabilirii
echilibrului.
Pentru România, de abia începutul mileniului III a însemnat scoaterea
din ignoran]\ a drepturilor [i intereselor victimelor infrac]iunilor. Mai întâi,
promovat\ sub forma unor legi speciale, ale c\ror prevederi reglementeaz\,
11
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în mod limitat [i specific, doar drepturile unor anumite categorii de victime,
precum: victimele traficului de persoane (2001)1 victimele-martori (2002)2;
victimele violen]ei domestice (2003)3, protec]ia victimelor a fost înt\rit\,
apoi, prin unele modific\ri [i complet\ri4 aduse Codului de procedur\ penal\, prin Legea nr.281/20035, pentru ca, în cele din urm\, s\ îmbrace din
nou forma unei legi speciale (Legea nr.211/2004 privind unele m\suri pentru
asigurarea protec]iei victimelor)6. Prevederile acestei din urm\ legi, care a
intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005, departe de a fi exhaustive, sunt, oricum,
mai generoase decât precedentele, atât ca inventar al drepturilor victimei,
cât [i la nivelul categoriilor de beneficiari ai legii. Copilul-victim\ beneficiaz\, în baza tuturor legilor enumerate mai sus, de o protec]ie special\
reglementat\ prin norme derogatorii [i completatoare ale procedurii comune, la care se adaug\, începând cu 1 ianuarie 2005, Legea privind
protec]ia [i promovarea drepturilor copilului nr.272/20047, care serve[te ca
instrument juridic de valorizare a drepturilor speciale ale copilului, inclusiv
ale copilului victim\ a infrac]iunilor.
Lucrarea de fa]\ î[i propune o manier\ de abordare a drepturilor victimei, prin prisma conexiunilor. Acestea se vor face, pe de o parte, între
procedur\ penal\ [i psihologie (incluzând, aici, tr\iri ale victimei, atitudini
1

Legea nr.678/2001, publicat\ în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr.783 din
11 decembrie 2001

2

Legea nr.682/2002, publicat\ în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr.964 din
28 decembrie 2002.

3

Legea nr.217/2003, publicat\ în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr.367 din
29 mai 2003.

4

Modific\rile aduse de Legea 281/2003 Codului de procedur\ penal\, în sensul formul\rii
de noi drepturi [i al promov\rii intereselor victime, se refer\, în principal, la: dreptul la
siguran]\, prin protec]ia împotriva intimid\rii [i riscului re-victimiz\rii, atunci când
victima este chemat\ s\ depun\ ca martor (art.861-5 C.pr.pen.), dreptul la noi c\i de atac
în justi]ie (plângerea împotriva solu]iilor procurorului de netrimitere în judecat\,
reglementat în art. 2781 C.pr.pen.), dreptul de a include [i daune morale în obiectul
ac]iunii civile înaintat\ la instan]a penal\ (art.14 alin.5 C.pr.pen.), dreptul la repararea
pagubei materiale sau a daunei, în cazul condamn\rii pe nedrept sau al priv\rii ori al
restrângerii de libertate în mod nelegal (art.504-507 C.pr.pen.).

5

Legea nr. 281/2003, publicat\ în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr.468 din 1
iulie 2003.

6

Legea nr. 211/2004, publicat\ în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr.505 din 4
iunie 2004.

7

Legea nr. 272/2004, publicat\ în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr 557 din
23 iunie 2004.
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ale celor pu[i sau dispu[i s\ intervin\ [i percep]ii ale publicului larg) iar pe
de alt\ parte, între norma interna]ional\ - ca „adres\ de domiciliu” [i
normele particulare ale diverselor sisteme legale - ca „adrese de re[edin]\”
ale drepturilor victimei.
Întrucât România a f\cut pa[i remarcabili în considerarea drepturilor
persoanei suspecte, acuzate sau condamnate pentru s\vâr[irea unei infrac]iuni, respectând recomand\rile interna]ionale [i inspirându-se din politicile penale [i practicile procedurale ale statelor moderne, credem c\ a
sosit momentul recunoa[terii mature a faptului c\ viteza de promovare a
drepturilor infractorului a dep\[it viteza de promovare a drepturilor victimei
în justi]ie. Atât victima, cât [i infractorul – ca protagoni[ti ai conflictului
procesual penal, care reflect\ aducerea în fa]a justi]iei a unei perturb\ri a
rela]iilor sociale regularizate de Stat prin norme [i sanc]iuni – trebuie privi]i
ca fiin]e umane, cu drepturi în egal\ m\sur\ garantate. De aceea, restabilirea
echilibrului nu reclam\ diminuarea drepturilor infractorului, pentru a le
aduce la nivelul actualmente sc\zut de vizibilitate al drepturilor victimei, ci,
dimpotriv\, reclam\ concertarea eforturilor legislative, doctrinare [i jurispruden]iale spre ridicarea drepturilor victimei la nivelul drepturilor infractorului.
Credem c\, aflându-se la început de drum, dar având con[tiin]a faptului
c\ se afl\ pozi]ionate pe drumul bun, politica penal\ [i politica social\ a
României de promovare a drepturilor victimei î[i a[teapt\ beneficiarii [i
reformatorii. Aceast\ lucrare le este destinat\ lor, indiferent de numele pe
care îl poart\ sau de sfera interesului privat, public sau profesional în numele
c\ruia ac]ioneaz\, [i anume: victime ale infrac]iunilor sau ale abuzului de
putere; legiuitori; avoca]i; poli]i[ti; procurori; judec\tori; personalul institu]iilor corec]ionale; personalul serviciilor de proba]iune; lucr\tori sociali;
mass media; studen]i care se preg\tesc s\ fac\ parte din diversele corpuri
profesionale apte s\ intervin\ în administrarea justi]iei pentru victime.
Indiferent de etapa istoric\, de forma de organizare a societ\]ii, de sistemul
de drept sau de mentalitatea colectiv\ c\reia i-am fi apar]inut, am fi avut în
preajm\ infractori [i implicit victime. Nu avem nevoie de nega]ii. Avem
nevoie, îns\, de o viziune realist\ [i comparativ\ asupra drepturilor victimei
[i infractorului, pentru a putea afirma c\ omenirea a parcurs [i mental, nu
doar cronologic, distan]a dintre justi]ia „dinte pentru dinte”- ca form\
primitiv\ de restabilire a echilibrului perturbat prin infrac]iune [i filozofia de
tipul „doi din]i din fa]\ ai justi]iei: victima [i infractorul”- ca form\ elegant\
[i onest\ de abordare, generatoare de echitate judiciar\ [i confort psihologic.
13

Extras din volumul:
Groza, D. (2006). Drepturile victimei. Recuperarea din uitare. Iasi, Romania: Lumen.

DREPTURILE VICTIMEI. RECUPERAREA DIN UITARE

Pagina lasata
intentionat goala

14

Extras din volumul:
Groza, D. (2006). Drepturile victimei. Recuperarea din uitare. Iasi, Romania: Lumen.

CAPITOLUL 1
ANUL 1985. RECUPERAREA DIN
UITARE A DREPTURILOR VICTIMEI
I. Pedeapsa: o surs\ de satisfac]ie pentru victim\ sau pentru Stat?
1. Justi]ia utilitarist\
2. Justi]ia retributiv\
3. Justi]ia orientat\ spre drepturile omului
4. Justi]ia restaurativ\
II. 28 iunie 1985 - Recomandarea (85)11 a Consiliului Europei
referitoare la pozi]ia victimei în cadrul dreptului penal [i al
procedurilor penale
III. 29 noiembrie 1985 - Rezolu]ia 40/34 a Adun\rii generale O.N.U.
referitoare la Declara]ia Na]iunilor Unite privind principiile de baz\
ale justi]iei pentru victimele infrac]iunilor [i ale abuzului de putere
IV. {apte motive de reflec]ie asupra drepturilor victimei

15

Extras din volumul:
Groza, D. (2006). Drepturile victimei. Recuperarea din uitare. Iasi, Romania: Lumen.

DREPTURILE VICTIMEI. RECUPERAREA DIN UITARE

I. Pedeapsa: o surs\ de satisfac]ie pentru victim\
sau pentru Stat?
Simpla întrebare „De ce trebuie infractorii pedepsi]i?” a fundamentat o
serie de teorii penologice8, generatoare a unei sumedenii de posibile r\spunsuri: pentru c\ merit\; pentru a-i opri s\ comit\ alte infrac]iuni; pentru a
asigura victima c\ societ\]ii îi pas\ de ceea ce i s-a întâmplat [i este dispus\ s\
contribuie la repara]ie; pentru a descuraja alte persoane s\ comit\ acelea[i
fapte; pentru a proteja societatea de persoane periculoase [i neoneste; pentru
a-i permite infractorului s\-[i amendeze propriul comportament prin care a
provocat o suferin]\ cuiva; pentru a-i determina pe oameni s\ con[tientizeze
c\ legea trebuie respectat\. Fiecare din aceste motive, precum [i altele care
pot fi u[or imaginate, reprezint\ justific\ri plauzibile pentru ca Statul s\
impun\ celui care a înc\lcat legea penal\, o sanc]iune penal\.
Justific\rile exist\, în egal\ m\sur\, în mintea legiuitorului care creeaz\
sanc]iunea, a magistratului care o aplic\, a personalului specializat care
supravegheaz\ executarea sanc]iunii impuse, a celui care tr\ie[te sanc]iunea,
precum [i a publicului care asist\ sau a[teapt\ aplicarea ei. Care dintre aceste
justific\ri exist\, îns\, în mod pregnant în mintea victimei? (adic\ a persoanei
care, suferind de pe urma s\vâr[irii unei infrac]iuni, nu contribuie, în mod
direct, nici la legiferarea, nici la alegerea, nici la aplicarea sanc]iunii). În
circumstan]ele ambiguit\]ii r\spunsului la o astfel de întrebare, reprezint\
oare sanc]ionarea infractorului o surs\ real\ de satisfac]ie pentru victim\ sau
doar o surs\ de satisfac]ie pentru Stat, a c\rui ordine de drept a fost înc\lcat\
prin infrac]iune [i restabilit\, formal, prin sanc]iune?
La aceast\ dificultate de apreciere a faptului dac\ [i a modului în care
sanc]iunea aplicat\ infractorului îi serve[te victimei ca surs\ de satisfac]ie, se

8

Hudson, A.B., Understanding Justice. An Introduction to ideas, perspectives and
controversies in modern penal theory, Open University Press, Buckingam, 1996, p.1774.
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adaug\ tensiunea peren\ [i inevitabil\, relevat\ de literatura de specialitate9,
dintre obliga]ia Statului de a proteja infractorul (corelativ\ cu dreptul infractorului de a nu fi pedepsit mai mult decât merit\) [i obliga]ia Statului de a
proteja interesul public general (corelativ\ cu dreptul publicului de a nu fi
victim\, cu alte cuvinte, dreptul la siguran]\). Asistând la oscila]iile Statului
între promovarea drepturilor infractorului [i a drepturilor societ\]ii, ca victim\
poten]ial\ [i indirect\ a oric\rei infrac]iuni, victima ca entitate individual\,
c\reia infrac]iunea i-a adus o atingere actual\ [i direct\, a r\mas, mult\ vreme,
uitat\ sau marginalizat\, atât de lege, care ar fi trebuit s\-i prescrie drepturile,
cât [i de doctrin\ [i jurispruden]\, care ar fi trebuit s\ i le promoveze.
Red\m, mai jos, sintetic, câteva teorii penologice moderne, pentru a descrie evolu]ia gândirii despre pedeaps\, de la pedeapsa ca surs\ de satisfac]ie
pentru Stat (specific\ justi]iei utilitariste [i retributive), pân\ la pedeapsa ca
surs\ de satisfac]ie pentru victim\ (justi]ia restaurativ\).

1. Justi]ia utilitarist\
Aceast\ teorie se fundamenteaz\ pe ipoteza c\ oamenii sunt motiva]i de
dorin]a de a maximiza fericirea [i de a minimiza durerea, astfel încât, de aici
rezult\ c\ datoria guvernelor este aceea de a promova un cuantum maxim de
fericire (bun\stare) social\. Plecând de la aceast\ ipotez\ [i de la principiul c\
„dou\ lucruri rele nu înseamn\, împreun\, un lucru bun”, promotorii acestei
teorii10 î[i pun întrebarea „De ce s\ se adauge, la scar\ social\, o suferin]\
creat\ infractorului, prin pedeaps\, la suferin]a creat\ deja victimei, prin
infrac]iune?”. Astfel, scopul pedepsei nu este orientat spre ceea ce deja a fost
s\vâr[it ([i care oricum nu mai poate fi îndreptat), ci spre prevenirea s\vâr[irii
de noi infrac]iuni de c\tre aceea[i persoan\ sau de c\tre altele. Din aceast\
teorie se desprind principiile:

9

Barlow, D.E., Barlow M.H. [i Chiricos, J.G., Long Economic Cycles and the Criminal
Justice System in the U.S, în „Crime, Law and Social Change”, 1993, 19:143-69;
Blumsthein A., Cohen, J., Martin S.E. [i Tonry M.H., Research on Sentencing: The
Search for Reform, Vol.1, Washington D.C., National Academy Press, New York, 1983,
p.12; Cavadino, M si Gignan, J., The Penal System: An Introduction, Ed. Sage, London, 1992, p.34; Duff, R.A., Trials and Punishments, Cambridge University Press,
Cambridge, 1986, p.5-7; Garland, D. [i Young, P., The Power to Punish: Contemporary
Penality ans Social Analysis, Ed.Heinemann, London, 1983, p. 32.

10

Jeremy Bentham (1748-1832). A se vedea, Von Hirsh A. [i Ashworth A, Principled
Sentencing, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1992, p.63.
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