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P
sale, copilul trebuie să crească 
într-un mediu familial, într-o at-
mosferă de fericire, dragoste, în 
spiritul păcii, demnităţii, libertăţii, 
egalităţii şi solidarităţii. Fiind o 
fiinţă vulnerabilă, copilul evident 
că are nevoie de o protecţie deo-
sebită. 

Pe plan internaţional, necesi-
tatea de a acorda o protecţie spe-
cială copilului a fost enunţată în: 
Declaraţia de la Geneva din 1924 
cu privire la drepturile copilului 
[1]; Declaraţia drepturilor copilu-
lui adoptată de Adunarea Generală 
a ONU la 20.11.1959 (principiile 
8 şi 9) [2]; Declaraţia universală 
a drepturilor omului din 1948 (art. 
23 şi 24) [3]; Pactul internaţio-
nal privind drepturile economice, 
sociale şi culturale din 1966 (art. 
10) [4]; Convenţia de la Haga din 

19.10.1996 privind competenţa, 
legea aplicabilă, recunoaşterea, 
executarea şi cooperarea cu pri-
vire la răspunderea părintească şi 
măsurile privind protecţia copiilor 
[5]. Conform noului art. 3 din Tra-
tatul privind Uniunea Europeană, 
astfel cum a fost introdus prin art. 
1 alin. (4) din Tratatul de la Lisa-
bona, se precizează că „Uniunea 
combate […] discriminările şi 
promovează […] protecţia drep-
turilor copilului” şi se specifică 
faptul că „în relaţiile cu restul co-
munităţii internaţionale, Uniunea 
[…] contribuie […] la protecţia 
drepturilor omului şi, în special, a 
drepturilor copilului” [6]. De ase-
menea, art. 24 din Carta Drepturi-
lor Fundamentale a UE stabileşte 
că „în toate acţiunile referitoare la 
copii, indiferent dacă sînt realizate 
de autorităţi publice sau de insti-
tuţii private, interesul superior al 
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entru deplina şi armonioa-
sa dezvoltare a personalităţii 

copilului trebuie să fie considerat 
primordial” [7], fapt consfinţit, de 
asemenea, în Convenţia ONU cu 
privire la drepturile copilului din 
20.11.1989, care în preambulul 
său subliniază „[…] că din cau-
za lipsei sale de maturitate fizică 
şi intelectuală, copilul are nevoie 
de o protecţie şi îngrijire speciale, 
inclusiv de protecţie juridică adec-
vată […]” [8]. 

Cu referire la protecţia minori-
lor victimizaţi prin infracţiune, pe 
arena internaţională, menţionăm 
iarăşi Convenţia ONU privind 
drepturile copilului. Conform art. 
34, statele-părţi se angajează să 
protejeze copilul de toate formele 
de exploatare sexuală şi abuz se-
xual [8]. De asemenea, Convenţia 
de la Haga din 25.10.1980 asupra 
aspectelor civile ale răpirii inter-
naţionale de copii [9] urmăreşte 
să protejeze copilul pe plan inter-
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naţional, inclusiv prin: localiza-
rea unui copil deplasat sau reţinut 
ilicit; asigurarea înapoierii de bu-
năvoie a copilului sau înlesnirea 
unei soluţii amiabile; obţinerea de 
asistenţă juridică; înapoierea fără 
pericol a copilului. 

Declaraţia Naţiunilor Uni-
te privind principiile de bază ale 
justiţiei pentru victimele infrac-
ţiunilor şi abuzului de putere din 
1985, prezentată la cel de-al VII-
lea Congres de criminologie de la 
Milano din 1985 şi adoptată apoi 
de Adunarea generală a ONU [10], 
stabileşte la art. 4 că „victimele 
trebuie să fie tratate cu compasiu-
ne şi să li se respecte demnitatea”, 
conform art. 5 ele „trebuie să fie 
informate asupra drepturilor care 
le sînt recunoscute, pentru a în-
cerca să obţină compensarea prin 
aceste mijloace”. În afara preve-
derilor privind accesul la justiţie, 
tratamentul echitabil, obligaţia 
de restituire şi de compensare din 
partea autorilor actelor criminale 
sau terţii responsabili ai compor-
tamentului lor, precum şi indem-
nizaţia cuvenită, considerăm im-
portantă includerea în declaraţie 
a art. 14, care se referă la faptul 
că „victimele trebuie să primească 
asistenţă materială, medicală, psi-
hologică şi socială de care au ne-
voie prin intermediul organismelor 
benevole, comunitare sau autohto-
ne”. Astfel, conform Declaraţiei, 
se recomandă constituirea unei re-
ţele veridice de asistenţă comple-
xă a victimelor; constituirea unor 
fonduri naţionale de indemnizare 

a victimelor; cunoaşterea psiholo-
giei de către jurişti şi, mai ales, de 
către anchetatori, ştiut fiind faptul 
că starea victimei se poate agrava 
prin interogatorii, expertize etc. 

Studiul privind violenţa faţă 
de copii al Secretarului General 
al ONU, prezentat la Adunarea 
Generală a ONU din 11.10.2006, 
recunoaşte necesitatea de a acorda 
prioritate politicilor de prevenire 
şi de a consolida serviciile soci-
ale, de a îmbunătăţi acţiunile de 
asistenţă acordată victimelor vio-
lenţei şi de a consolida colectarea 
şi analiza datelor privind această 
problemă ascunsă [11]. 

Întru continuarea promovării 
utilizării şi aplicării standardelor 
stabilite în Declaraţia ONU pri-
vind principiile de bază ale justi-
ţiei pentru victimele infracţiunilor 
şi abuzului de putere din 1985, 
Comisia Naţiunilor Unite pentru 
Prevenirea Criminalităţii şi Justiţie 
Penală, în cadrul sesiunii a XIV-a 
din 2005, a adoptat Ghidul privind 
justiţia în problemele care implică 
copii-victime şi martori ai crime-
lor [12]. Ghidul stabileşte un cadru 
pentru a se asigura că copiii care 
au fost victime ale unor crime sau 
martori la crimă sînt trataţi într-un 
mod corect, demn şi sigur, atunci 
cînd aceştia sînt implicaţi într-un 
proces judiciar. Menţionăm că 
Ghidul ONU se bazează pe Ghidul 
privind justiţia în problemele care 
implică copii-victime şi martori ai 
crimelor, finalizat în 2003 de către 
Biroul Internaţional pentru Drep-
turile Copilului (IBCR). 

De asemenea, în vederea imple-
mentării integrale a dispoziţiilor 
cuprinse în Declaraţia ONU din 
1985, recunoscînd faptul că mili-
oane de oameni, inclusiv multe fe-
mei şi copii, în întreaga lume, încă 
suferă prejudicii ca urmare a unor 
infracţiuni, gen abuz de putere sau 
terorism, şi că drepturile acestor 
victime încă nu au fost recunos-
cute în mod adecvat, şi că ele pot, 
în plus, suferi atunci cînd asistă la 
procesul de judecată a infractori-
lor, la 8 februarie 2010 ONU, în 
colaborare cu Societatea Mondia-
lă a Victimologilor, a înaintat spre 
discuţii Proiectul Convenţiei ONU 
privind justiţia şi sprijinirea victi-
melor criminalităţii şi abuzului de 
putere [13]. 

Dacă ne referim în special la 
Uniunea Europeană şi protecţia 
minorilor victimizaţi prin infracţi-
une, indicăm că, conform art. 67 
pct. (3) din Tratatul privind funcţi-
onarea UE [14], obiectivul general 
al politicii Uniunii este acela de „a 
asigura un nivel înalt de securitate 
prin măsuri de prevenire şi comba-
tere a infracţiunilor”, care includ 
abuzul sexual asupra copilului şi 
exploatarea sexuală a copilului. În 
conformitate cu art. 83 din Trata-
tul privind funcţionarea UE, acest 
obiectiv ar trebui să fie realizat, în 
primul rînd, prin stabilirea unor 
norme minime privind definirea 
infracţiunii şi a sancţiunilor în 
ceea ce priveşte exploatarea sexu-
ală a copiilor. Obiectivele specifi-
ce ar fi urmărirea penală eficace a 
infracţiunii, protecţia drepturilor 
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victimelor şi prevenirea exploată-
rii sexuale a copilului şi a abuzului 
sexual asupra copilului.

Cartea Socială Europeană Re-
vizuită, adoptată la Strasbourg la 
3.05.1996, stabileşte că copiii şi 
tinerii au dreptul la o protecţie 
specială împotriva pericolelor fi-
zice şi morale la care sînt expuşi 
(art. 7), ei avînd nevoie de o pro-
tecţie socială, juridică şi economi-
că corespunzătoare (art. 17) [15]. 

Decizia-cadru 2001/220/JAI a 
Consiliului privind statutul vic-
timelor în cadrul procedurilor 
penale [16] stabileşte un set de 
drepturi ale victimelor în pro-
cedura penală, inclusiv dreptul 
la protecţie şi despăgubire. De 
asemenea, coordonarea urmăririi 
penale a cazurilor de abuz sexual 
asupra copiilor, de exploatare se-
xuală a copiilor şi de pornografie 
infantilă este facilitată de adopta-
rea Deciziei-cadru 2009/948/JAI 
privind prevenirea şi soluţionarea 
conflictelor de competenţe în pro-
cedura penală [17].

Decizia-cadru 2004/68/JAI a 
Consiliului UE din 22.12.2003 
privind combaterea exploatării se-
xuale a copiilor şi a pornografiei 
infantile [18] specifică că, atunci 
cînd este vorba despre copii, vic-
timele ar trebui să fie interogate în 
funcţie de vîrsta şi de maturitatea 
lor în cadrul cercetării şi urmăririi 
penale a infracţiunilor la care se 
referă prezenta Decizie-cadru, la 
capitolul protecţie indicînd la art. 
9 alin. (2) şi (3) că copiii-victime 
ale exploatării sexuale şi porno-

grafiei ar trebui să fie considerate 
drept victime vulnerabile în mod 
deosebit, fiecare stat-membru 
luînd toate măsurile posibile pen-
tru a garanta un sprijin adecvat 
familiei victimei. La nivelul UE, 
Decizia-cadru indicată introduce 
un minimum de apropiere a legis-
laţiilor statelor-membre ale UE, 
în vederea incriminării celor mai 
grave forme de abuz sexual asupra 
copilului şi de exploatare sexuală 
a copilului, extinderii competenţei 
jurisdicţiilor naţionale şi asigurării 
unui minimum de asistenţă pentru 
victime. 

Deşi cerinţele au fost, în ge-
neral, puse în aplicare, Decizia-
cadru prezintă unele neajunsuri: 
apropie legislaţia doar cu privire 
la un număr limitat de infracţi-
uni, nu abordează noile forme de 
abuz şi de exploatare care utili-
zează tehnologia informaţiilor, 
nu elimină obstacolele în ceea ce 
priveşte urmărirea penală a infrac-
ţiunilor în afara teritoriului naţio-
nal, nu răspunde tuturor nevoilor 
specifice ale victimelor-copii şi 
nu conţine măsuri adecvate de 
prevenire a infracţiunilor. În Pro-
punerea de directivă din 29 martie 
2010 a Parlamentului European şi 
a Consiliului privind combaterea 
abuzului sexual asupra copiilor, a 
exploatării sexuale a copiilor şi a 
pornografiei infantile, de abroga-
re a Deciziei-cadru 2004/68/JAI 
[19] este menţionat că în ceea ce 
priveşte protecţia victimelor, în 
directiva nouă vor fi incluse dis-
poziţii privind protecţia acestora 

(în sens larg), pentru a se asigura 
că accesul victimelor la o cale de 
atac legală este simplu şi că aces-
tea nu suferă în urma participării 
la procedura penală. Dispozițiile 
includ asistenţă şi sprijin acordat 
victimelor, precum şi protecţia 
victimelor, în mod special în cur-
sul investigaţiilor şi procedurii pe-
nale. Conform pct. 6 din Propune-
rea de directivă, „formele grave de 
abuz sexual asupra copilului şi de 
exploatare sexuală a copilului ar 
trebui să constituie obiectul unor 
sancţiuni eficace, proporţionale şi 
disuasive”. 

Conform pct. 2.3.4 din Progra-
mul de la Stockholm [20], urmează 
să se analizeze dacă este oportun 
să se creeze un instrument juridic 
unic cuprinzător privind protecţia 
victimelor, prin reunirea Directi-
vei 2004/80/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind despăgubi-
rea victimelor infracţionalităţii şi 
a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a 
Consiliului din 15 martie 2001 pri-
vind statutul victimelor în cadrul 
procedurilor penale, pe baza unei 
evaluări a celor două instrumente. 
Menţionăm că prevederile Progra-
mului de la Stockholm (Program 
multianual pentru un spaţiu de 
libertate, securitate şi justiţie şi 
protecţia cetăţeanului), adoptate 
de Consiliul Europei în mai 2010 
[21], au inclus protejarea şi pro-
movarea drepturilor fundamentale 
ale copilului ca o chestiune prio-
ritară, indicînd în pct. 2.3.2 că ar 
trebui să se acorde o atenţie speci-
ală copiilor în situaţii de vulnera-
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bilitate deosebită, în special celor 
care sînt victimele abuzului şi ex-
ploatării sexuale, iar în pct. 4.4.3. 
se subliniază faptul că protejarea 
copiilor împotriva pericolului de 
abuz sexual reprezintă un element 
important al Strategiei privind 
drepturile copiilor.

Strategia UE privind drepturile 
copilului se bazează pe valorile şi 
principiile prevăzute în Convenţia 
ONU privind drepturile copilu-
lui. Conform Rezoluţiei legislati-
ve a Parlamentului European din 
16.01.2008 referitoare la Strate-
gia UE privind drepturile copilu-
lui [22], în pct. 34 al Strategiei se 
prevede “abolirea tuturor formelor 
de violenţă împotriva copiilor”; în 
pct. 42 se afirmă că „orice formă de 
violenţă aplicată minorilor în orice 
circumstanţă, inclusiv în familie, 
este nejustificabilă şi trebuie con-
damnată”; în pct. 51 se subliniază 
că „este necesară elaborarea unui 
cadru juridic adecvat cu privire 
la exploatarea sexuală şi abuzu-
rile comise împotriva minorilor”; 
conform pct. 54 se „consideră că 
trebuie să se aplice circumstanţe 
agravante, atunci cînd un copil 
este victima exploatării sau abu-
zului sexual”, pentru ca în pct. 75 
să se „solicite protejarea eficientă 
a copiilor împotriva exploatării se-
xuale”. Mai mult, în comunicarea 
sa din 4.07.2006 „Către o strategie 
a UE privind drepturile copilului” 
[23], Comisia Europeană şi-a sta-
bilit drept obiectiv utilizarea la 
maxim a politicilor şi instrumen-
telor sale existente în vederea pro-

tecţiei copiilor împotriva violenţei 
şi exploatării sexuale în interiorul 
şi în afara UE. 

În Avizul 2010/C 267/10 a Co-
mitetului Regiunilor privind coo-
perarea locală şi regională în vede-
rea protejării drepturilor copilului 
în UE [24], este exprimată îngri-
jorarea în legătură cu încălcările 
drepturilor copilului, manifestate 
sub diferite forme: de la hărţuirea 
care tinde să dea naştere unui efect 
de luare la întrecere, prin imitarea 
comportamentelor negative, la alte 
forme de violenţă psihică şi fizică 
exercitată de copii asupra altor co-
pii şi la alte tipuri de abuzuri, în 
special în cadrul şcolar (pct. 44), 
astfel fiind necesară – conform pct. 
41 – garantarea dreptului copilului 
de a beneficia de protecţie împo-
triva oricărei forme de violenţă 
fizică sau psihică, subliniindu-se 
rolul esenţial al autorităţilor locale 
şi regionale în asigurarea acestui 
drept. De asemenea, Avizul sti-
pulează în pct. 26 că, „avînd în 
vedere lipsa informaţiilor cuprin-
zătoare privind protejarea dreptu-
rilor copilului în statele-membre 
ale UE, se solicită Comisiei UE să 
elaboreze, să publice şi să actuali-
zeze cu regularitate un „tablou de 
bord al drepturilor copilului”, ca 
instrument care acoperă indicato-
rii îmbunătăţiţi privind drepturile 
copilului şi furnizează informaţii 
fiabile, comparabile şi actualizate 
privind drepturile copilului în sta-
tele-membre”. Acest instrument 
nu ar constitui doar un punct de 
referinţă pentru cercetare, ci – 

prin punerea în evidenţă a bunelor 
practici – ar putea reprezenta un 
impuls important pentru schim-
barea politicii statelor-membre, 
suplinind lipsa legislaţiei UE obli-
gatorii, acţionînd prin intermediul 
metodei deschise de coordona-
re, astfel cum se preconizează în 
Cartea albă privind guvernanţa 
europeană. Considerăm că un ase-
menea instrument inovator de pre-
venire ca “tabloul de bord al drep-
turilor copilului” ar fi bine-venit 
pentru R. Moldova, instrument 
care va conține informaţii privind 
protejarea drepturilor copilului în 
ţara noastră, oferite de instituţiile 
responsabile în domeniu, precum 
şi de societatea civilă, care vor pu-
blica şi actualiza acest tablou. De 
asemenea, credem că acest instru-
ment ar putea fi o componentă a 
Strategiei naţionale privind drep-
turile copilului, aprobată prin ho-
tărîre de guvern sau parlament. 

Recenta Convenţie a Consiliu-
lui Europei STE nr. 201 privind 
protecţia copiilor împotriva ex-
ploatării şi abuzurilor sexuale din 
25.10.2007, intrată în vigoare la 
01.07.2010 [25], constituie, fără 
îndoială, pînă la această dată stan-
dardul internaţional cel mai înalt 
privind protecţia copiilor împotri-
va abuzului şi exploatării sexuale. 
Acest instrument este primul care 
califică drept infracţiune penală 
abuzurile sexuale contra copiilor, 
indiferent de locul comiterii lor, 
utilizînd forţa, constrîngerea sau 
ameninţarea. În prezent ţara noas-
tră, ca membru al Consiliului Eu-
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ropei, doar a semnat Convenţia la 
25.10.2007, însă din moment ce o 
va ratifica, ea îşi va asuma obliga-
ţia de a modifica partea specială a 
Codului penal actual, introducînd 
articole noi şi modificînd cele 
existente, pentru a se asigura că 
sînt incriminate toate formele de 
abuz sexual împotriva copiilor, atît 
ca componenţă de bază, cît şi cali-
ficată, inclusiv stabilirea şi aplica-
rea sancţiunilor. De exemplu, va fi 
necesară completarea alin. (2) art. 
220 CP RM „Proxenetismul” cu 
circumstanţa agravantă, şi anume: 
- lit. „b”: „săvîrşită faţă de un mi-
nor”, agravantă exclusă, în viziu-
nea noastră, nemotivat prin Legea 
nr. 277-XVI din 18.12.2008, în 
vigoare din 24.05.2009. În con-
textul noilor instrumente interna-
ţionale [26], precum şi al aspira-
ţiilor de integrare europeană a R. 
Moldova, care stipulează expres 
protejarea copilului prin aplicarea 
circumstanţelor agravante, în situ-
aţia în care un copil este victima 
exploatării sau abuzului sexual, 
completarea CP RM cu noi agra-
vante va demonstra pe plan inter-
naţional angajamentul şi voinţa 
ţării noastre de a preveni şi a lup-
ta împotriva fenomenului dat. În 
acelaşi timp, în viziunea noastră, 
introducerea componentei cu cir-
cumstanţă agravantă va contribui 
la diferenţierea şi individualizarea 
răspunderii penale, de asemenea 
caracteristicile victimologice ale 
infracţiunii pot mărturisi despre 
periculozitatea socială sporită a 
infractorului. Ca o practică reuşită 

în domeniu, menţionăm că o ase-
menea agravantă o regăsim la alin. 
(3) art. 213 a CP al României, care 
prevede că „dacă fapta de proxe-
netism este săvîrşită faţă de un mi-
nor, limitele speciale ale pedepsei 
se majorează cu jumătate” [27]. 

La nivel global, standardul in-
ternaţional principal rămîne a fi 
Protocolul opţional la Convenţia 
ONU cu privire la drepturile copi-
lului referitor la vînzarea, prosti-
tuţia copiilor şi pornografia infan-
tilă din 25.05.2000 [28], ratificat 
de Moldova la 22.02.2007, şi în 
conformitate cu care în Codul pe-
nal a fost incriminată pornografia 
infantilă. 

Referitor la actele normative 
ale Consiliului Europei, subliniem 
că astăzi prevenirea victimizării a 
devenit un deziderat internaţional, 
fiind reflectat într-o serie întreagă 
de recomandări [29]. De exemplu, 
Recomandarea R (91) 11 privind 
exploatarea sexuală, pornografia, 
prostituţia, precum şi traficul de 
copii şi tineri [30], cu scopul pro-
tecţiei acestora recomandă statelor-
membre să-şi revadă legislaţia şi 
practica în vederea introducerii şi 
punerii în practică a măsurilor de 
sensibilizare, educare şi informare 
(de pildă, pct. 2 prevede „include-
rea în programele de educaţie şco-
lară, primară şi secundară a unei in-
formări asupra riscurilor la care se 
pot expune copiii şi tinerii adulţi în 
domeniul exploatării şi al abuzuri-
lor sexuale şi asupra mijloacelor de 
apărare”); culegere şi schimb de in-
formaţii; prevenire, depistare, asis-

tenţă de drept penal şi procedură 
penală, pct. 14 prevăzînd „crearea 
pentru copiii-victime a unor con-
diţii speciale de audiere ce vizează 
diminuarea efectelor traumatizante 
şi creşterea credibilităţii declaraţii-
lor lor, în vederea respectării dem-
nităţii acestora”. În Recomandarea 
R (87) 21 privind asistenţa acordată 
victimelor infracţiunilor penale şi 
prevenirea victimizării repetate [31] 
şi Recomandarea R (85) 4 cu privi-
re la violenţa în familie [32], este 
indicată necesitatea de a promova 
prevenirea victimizării repetate, în 
special pentru victimele ce fac par-
te din grupurile vulnerabile. Noile 
cercetări şi constatări ale victimo-
logilor au devenit baza Recoman-
dării R (87) 19 privind organizarea 
prevenirii criminalităţii [33]. Cel 
mai recent document în domeniu 
este Convenţia Consiliului Euro-
pei privind prevenirea şi combate-
rea violenţei împotriva femeilor şi 
a violenţei domestice, semnată la 
Istanbul la 11 mai 2011 [34], care 
stabileşte că copiii sînt victime ale 
violenţei domestice, ei necesit-
înd protecţie, sprijin şi asistenţă în 
funcţie de nevoile lor specifice în 
calitate de persoane vulnerabile. 

Cu privire la reglementările de 
drept privind protecţia victime-
lor în alte state, indicăm că prima 
lege cu referire la protecţia copii-
lor a fost adoptată în statul Israel 
în 1955, fiind denumită „Despre 
protecţia copiilor”. Aceasta este 
o lege unică şi progresivă chiar şi 
după standardele internaţionale. 
Adoptată pentru a atenua trauma 
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investigaţiilor efectuate de poliţie 
şi declaraţiilor în instanţă, legea 
permite, conform art. 2 lit a), ca în 
cazul în care avem o victimă (sub 
vîrsta de 14 ani) a unei infracţi-
uni violente a cărei autor este un 
membru al familiei sau a oricări 
infracţiuni sexuale, un investiga-
tor de copii (lucrător social special 
instruit, şi nu un ofiţer de poliţie) 
va depune mărturie în locul copi-
lului. Mai mult decît atît, compe-
tenta unui copil de a depune măr-
turie în instanţă va fi determinată 
de interesul superior al copilului şi 
nu întotdeauna în interesul anche-
tei penale, decizia fiind luată de 
către investigatorul pentru copii în 
baza stării emoţionale a copilului 
şi abilităţilor cognitive. În această 
decizie nu vor fi implicate aspecte 
juridice sau de anchetă. În cazul în 
care investigatorul de copii decide 
că copilul nu este apt să depună 
mărturii, el / ea va depune mărtu-
rie în locul acestuia. Menţionăm 
faptul că în Israel sînt aproximativ 
2.2 mil. de copii, ceea ce consti-
tuie 33% din populaţie. Conform 
statisticii, în anul 2003 nu au pri-
mit permisiunea de a depune măr-
turie în instanţă copiii-victime ale 
infracţiunilor sexuale, după cum 
urmează: pînă la vîrsta de 5 ani – 
99,1%, cu vîrste cuprinse între 6 
şi 8 ani – 93%, între 9 şi 11 ani 
– 76,6%, cu vîrsta între 12 şi 14 
ani – 60,3% [35]. În 1989 Israel 
adoptă Legea privind prevenirea 
abuzului asupra minorilor şi nea-
jutorării acestora, conform căreia 
este obligatoriu de a raporta au-

torităţilor orice abuz suspectat de 
către un părinte sau de alte părţi 
responsabile. Legea dată prevede 
agravarea pedepsei aplicate în ca-
zul în care agresorul copilului este 
tutorele acestuia sau un membru al 
familiei.

În 1978, în Marea Britanie a 
fost adoptată Legea privind pro-
tecţia copiilor, ca urmare a îngri-
jorării faţă de pornografia infantilă 
şi a exploatării sexuale a copiilor 
care au apărut în SUA în 1977. 
Legea se aplică în Anglia şi Ţara 
Galilor. Pentru Scoţia dispoziţii 
similare sînt conţinute în Codul 
civil al Scoţiei din 1982, iar pentru 
Irlanda de Nord – în Ordinul pri-
vind protecţia copilului din 1978. 
Persoanei condamnate pentru o 
infracţiune în conformitate cu Le-
gea menţionată îi este interzis să 
lucreze cu copii în Marea Britanie, 
fiind obligată să semneze Regis-
trul infractorilor legat de sex. 

Cu privire la practica vizibilită-
ţii sau raportării abuzului, aceasta 
diferă de la o ţară la alta. În Elve-
ţia nu există obligaţia de a raporta 
cazurile de abuz, însă în scopul 
respectării interesului superior al 
copilului persoanele care au obli-
gaţia profesională de a păstra con-
fidenţialitatea informaţiilor (art. 
320 şi 312 CP) sînt exonerate în ce 
priveşte informarea autorităţilor în 
legătură cu violenţa asupra copii-
lor (art. 358 CP). În Italia asisten-
ţii sociali care iau cunoştinţă de 
existenţa unui abuz sînt obligaţi 
să raporteze cazul; neraportarea 
se sancţionează penal (art. 361, 

362 CP); aceeaşi obligaţie este 
valabilă şi pentru personalul me-
dical (art. 365 CP). În Belgia este 
reglementată obligaţia tuturor ce-
tăţenilor, precum şi a personalului 
specializat de a raporta orice caz 
de abuz; pentru medici şi asistenţi 
sociali situaţia este însă mai deli-
cată, deoarece ei sînt obligaţi, pe 
de o parte, să respecte confiden-
ţialitatea (art. 458 CP), iar pe de 
alta – să asiste victima (art. 422 
bis CP). În Danemarca obliga-
ţia de a raporta cazurile de abuz 
e obligatorie şi are întîietate faţă 
de orice altă regulă referitoare la 
confidenţialitatea profesională. În 
Franţa obligaţia de a respecta con-
fidenţialitatea nu se aplică în ca-
zurile de rele tratamente aplicate 
persoanelor vulnerabile, precum 
şi în toate cazurile de abuz sexual 
[36, p. 306]. 

Răspunsul la vizibilitatea abu-
zului şi intervenţia în astfel de 
cazuri a generat practici variate. 
Dincolo însă de diversitate, se con-
stată o direcţie comună spre trans-
ferarea responsabilităţii rezolvării 
conflictului mediului extrafamilial 
– agenţiilor specializate – şi spre 
incriminarea în legislaţia penală a 
actelor de violenţă domestică/abuz 
asupra copilului. În Italia, dacă pă-
rinţii aduc prejudicii grave copi-
lului, serviciile sociale pot sesiza 
Tribunalul pentru Minori, pentru a 
ordona o măsură de protecţie civi-
lă. Tribunalul pentru Minori poate, 
de asemenea, să limiteze drepturi-
le părinţilor şi chiar să pronunţe 
decăderea acestora din drepturile 
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de Liga Naţiunilor. http://www.un-
documents.net/gdrc1924.htm 

 2. Declaraţia drepturilor copilu-
lui, adoptată şi proclamată prin Rezo-
luţia 1386 (XIV) a Adunării Generale 
a ONU din 20 noiembrie 1959. http://
childrensrightsportal.org/references-
on-child-rights/declaration-rights-
child/text/ 

 3. Declaraţia universală a drep-
turilor omului, aprobată şi proclama-
tă la New York, prin Rezoluţia 1386 
(XIV) a Adunării Generale a ONU din 
10.12.1948. În: Tratate internaţionale 
la care Republica Moldova este parte 
(1990-1998). Ediţie oficială, volumul 
1, Chişinău, 1998, p. 11-17. 

 4. Pactul internaţional privind 
drepturile economice, sociale şi cul-
turale, adoptat şi proclamat la New 
York, prin Rezoluţia 2200 A (XXI) 
a Adunării Generale a ONU din 
16.12.1966. În: Tratate internaţionale 
la care Republica Moldova este parte 
(1990-1998). Ediţie oficială, volumul 
1, Chişinău, 1998, p. 18-29. 

 5. Convenţia de la Haga din 19 
octombrie 1996 privind competenţa, 
legea aplicabilă, recunoaşterea, exe-
cutarea şi cooperarea cu privire la 
răspunderea părintească şi măsurile 
privind protecţia copiilor. În: Moni-
torul Oficial al României, nr. 895 din 
28.12.2007. 

 6. Tratatul de la Lisabona de mo-
dificare a Tratatului privind Uniunea 
Europeană şi a Tratatului de institui-
re a Comunităţii Europene, semnat la 
13.12.2007 de către reprezentanţii ce-
lor 27 de state-membre ale UE, intrat 
în vigoare la 1.12.2009. În: Jurnalul 
Oficial al Comunităţii Europene C 
306 din 17.12.2007, p. 1-271.

 7. Carta drepturilor fundamen-
tale a Uniunii Europene, proclamată 
în mod solemn de Parlamentul Euro-

aplicabile. Prevederi privind pro-
tecţia drepturilor copiilor sînt re-
găsite şi în Legea Ucrainei privind 
protecţia minorilor şi familiilor 
împotriva violenţei din 2008, care, 
conform opiniilor unor experţi, nu 
se aplică în practică. În România 
domeniul protecţiei drepturilor 
copilului este reglementat încă din 
1997 prin Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 26/1997 privind protecţia co-
pilului aflat în dificultate, aprobată 
prin Legea nr. 108/1998. În 2003 a 
fost aprobată Legea nr. 217 privind 
prevenirea şi combaterea violenţei 
în familie, prin care se creează un 
cadru instituţional din care face 
parte Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Familiei, asistenţii fa-
miliali, precum şi centrele pentru 
adăpostirea victimelor violenţei în 
familie. 

Sentimentul că copiii ar trebui 
să fie recunoscuţi ca persoane care 
îşi au drepturile lor a fost exprimat 
în cuvintele lui Janusz Korczak, 
unul dintre cei mai mari educatori 
ai sec. 20 şi un avocat timpuriu al 
drepturilor copiilor, cînd a scris că 
„copiii sînt oameni – nu oameni 
în devenire, nu oameni ai zilei 
de mîine, dar oameni acum, chiar 
acum – astăzi” [38, p. 8], prin ur-
mare şi protecţia copiilor trebuie 
să intervină prompt şi neîntîrziat. 
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