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Mai puțin crezuți de autorități atunci când mărturisesc un abuz sexual, copiii vor avea cât de curând un

aliat ferm de partea lor: dreptatea. Adevărul va putea fi mai ușor relevat judecătorilor chiar și atunci când

în dosar nu există nimic mai mult decât declarația victimei și a agresorului. În România, 85% dintre

plângerile de violență sexuală împotriva copiilor se clasează din lipsă de probe, înainte să ajungă pe masa

unui judecător.

Pentru prima dată în România, Asociația pentru Victimele Infracțiunilor Sexuale, în parteneriat cu

Institutul Național al Magistraturii, a organizat on-line, în perioada 26 - 29 octombrie 2021, un program

de formare intensiv în Evaluarea Validităţii Declaraţiilor - EVD (Statement Validity Assessment - SVA),

pentru 20 de procurori și psihologi români. Doi experți din Germania alături de doi coordonatori din

România au facilitat învățarea acestui instrument științific menit să determine credibilitatea mărturiilor

copiilor care au fost abuzaţi sexual.

„În urmă cu un an am început să caut, împreună cu psihologul George Visu-Petra, experți germani cu

care să studiem latura practică în aplicarea acestei metode. Am beneficiat de un program de pregătire de

patru zile cu două experte consacrate în această disciplină de nișă, pentru că tot ceea ce știam până

acum era din literatura de specialitate și din câteva hotărâri ale instanțelor germane. Este un prim

contact. Suntem departe de a ne socoti experți în această metodă și punem deja la cale următorii pași în

consolidarea acestei rețele care s-a format de psihologi și procurori specializați în instrumentarea

cauzelor de abuzuri sexuale comise asupra minorilor“, declară procurorul Marian Trușcă, formator în

cadrul Institutului Național al Magistraturii și procuror al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel

București.

„O să putem utiliza și în practică această metodă, anul viitor. Am beneficiat de programul de formare

intensiv, dar urmează și alte etape în această direcție, de supervizare, intervizare. Vom avea din nou



contact direct cu experții germani pentru a verifica stadiul nostru de pregătire înainte să punem pe piață

această tehnică. Sperăm că vom trece prin aceste etape cât mai curând posibil și începutul este foarte

bun. Am identificat o serie de noi cunoștințe care ne-ar sprijini în practica judiciară. Tehnica de evaluare

a validității declarațiilor este axată pe analiza conținutului verbal, dar este mai mult decât atât. Este și

un mod de a înțelege dosarul pornind de la rezultate științifice din alte domenii ale literaturii de

specialitate care se referă, de exemplu, la contextul primei dezvăluiri, la mărturiile false și la o mulțime

de astfel de noțiuni esențiale pentru practicieni“, afirmă George Visu-Petra, expert în cadrul Institutului

Național al Magistraturii și psiholog al Curții de Apel Cluj Napoca.

Asociația pentru Victimele Infracțiunilor Sexuale, împreună cu Asociația Zi de Bine, construiește o

infrastructură națională de spații dedicate audierii copiilor în cadrul proiectului „Loc de Bine“. În

februarie 2021, au fost amenajate primele trei camere de audiere în parchetele de pe lângă tribunalele

Constanța, Vrancea și Vâlcea, dar misiunea noastră merge mai departe. Lucrăm la Sibiu, Pitești și Târgu

Mureș și continuăm până când vom avea măcar o cameră de audiere pentru minori în fiecare reședință de

județ din România. Mai mult decât atât, cu sprijinul Institutului Național al Magistraturii, Asociația pentru

Victimele Infracțiunilor Sexuale va continua extinderea, la nivel local, a mijloacelor științifice pentru

intervievarea copiilor victime sau martori ai infracțiunilor, precum și pentru evaluarea validității

declarațiilor obținute în dosarele penale.

„Ca și spațiile dedicate audierii copiilor în parchete, deși pare o inovație pentru România, EVD este o

soluție sigură pentru alte sisteme de justiție. Această echipă restrânsă de procurori și psihologi devine,

din acest moment, ținta așteptărilor noastre pentru o schimbare majoră în domeniul investigării

infracțiunilor sexuale împotriva copiilor. Așteptarea noastră este ca utilizarea acestui instrument de

investigație - EVD să revoluționeze modul de instrumentare a dosarelor de violență sexuală cu la fel de

vizibile și puternice efecte precum realizarea unei infrastructuri dedicate copiilor în parchete. Și pentru

aceasta le suntem îndatorați partenerilor și sponsorilor noștri. Construim în continuare. E foarte mult

Loc de Bine, însă de aici încolo putem să ne preocupăm mai puțin de justiție și mai mult de recuperarea și



vindecarea acestor copii“, mărturisește Mihaela Chiper, președinte al Asociației pentru Victimele

Infracțiunilor Sexuale.

Evaluarea Validităţii Declaraţiilor este cel mai utilizat instrument de determinare a veridicităţii

conţinuturilor verbale și este acceptat ca probă în instanțele din Germania, Suedia și Olanda. În Marea

Britanie, Statele Unite ale Americii și Canada, unde EVD nu este acceptată ca probă în instanță, este

utilizată frecvent în cadrul cercetării penale.

Evenimentul a fost susținut financiar de sponsorii: MPR Partners (https://www.mprpartners.com/),

Schoenherr (https://www.schoenherr.eu/), Țuca Zbârcea & Asociații (https://www.tuca.ro/). Împreună,

contribuim la dezvoltarea sistemului de justiție din România, în scopul protejării celor mai vulnerabile

victime.
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