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VICTIMELE TRAFICULUI DE PERSOANE CETĂȚENI STRĂINI 

 

Statele membre ale Uniunii Europene trebuie să garanteze resortisanților 

țărilor terțe, care sunt victime ale traficului de persoane, o perioadă de 

reflecție și recuperare, astfel încât să poată decide în deplină cunoștiință de 

cauză, dacă cooperează sau nu, cu autoritățile competente. În timpul acestei 

perioade, nici o măsură de îndepărtare din teritoriu nu poate fi executată 

împotriva acestora, iar la expirarea perioadei de reflectie autoritățile 

competente vor examina dacă este oportună prelungirea șederii persoanei 

respective pe teritoriul său, în scopul anchetei sau procedurii judiciare; dacă 

persoana interesată manifestă voința clară de a coopera; dacă a rupt orice 

legătură cu presupușii autori ai faptelor. (Directiva 2004/81/CE, privind 

permisul de ședere eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale 

traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigrației ilegale 

și care cooperează cu autoritățile competente) 
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Conform Directivei 2004/83/CE (privind standardele minime referitoare la 

condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii 

pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, 

au nevoie de protecție internațională și referitoare la conținutul protecției 

acordate), vătămări grave sunt:  

 (a) pedeapsa cu moartea sau execuția;  

(b) tortura sau tratamentele sau pedepsele inumane sau degradante aplicate unui 
solicitant în țara de origine; 

 (c) amenințările grave și individuale la adresa vieții sau a persoanei unui civil ca 

urmare a violenței generalizate în caz de conflict armat intern sau internațional. Un 

resortisant al unei țări terțe sau un apatrid este exclus din categoria persoanelor 

eligibile pentru protecție subsidiară în cazul în care există motive întemeiate 
pentru a crede că:  

(a) a comis o infracțiune împotriva păcii, o crimă de război sau o crimă împotriva 

umanității în sensul instrumentelor internaționale elaborate pentru a prevedea 
dispoziții privind astfel de infracțiuni; a comis o infracțiune gravă de drept comun; 

(b) s-a făcut vinovat de acte contrare scopurilor și principiilor Organizației 

Națiunilor Unite prevăzute de preambul și la articolele 1 și 2 din Carta Organizației 

Națiunilor Unite; 

 (c) reprezintă un pericol pentru societatea sau pentru siguranța statului membru în 
care se află. 

 

 Infracțiunea de trafic de persoane reprezintă o încălcare a drepturilor omului în ceea 

ce privește victimele. Persoanele care au fost sau care se află în pericolul de a fi 

traficate pot avea o temere de persecuție bine fondată. Trebuie să se țină cont de 

necesitatea de protecție internațională a persoanelor care au fost traficate sau care 

riscă să fie traficate. Acest lucru include evaluarea nevoilor de protecție în temeiul 

Convenției din 1951 privind statutul refugiaților, precum și a formelor 

complementare de protecție, inclusiv protecția subsidiară după cum este definită în 

Directiva Consiliului 2004/83/EC privind standardele minime referitoare la 

condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii 

pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, 

au nevoie de protecţie internaţională. 

 



 
Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Programului Justiție al Uniunii Europene. 

Conținutul acestei publicații reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului fără a reflecta, în niciun 

caz, punctul de vedere al Comisiei Europene. 

Nu toate victimele sau potențialele victime ale traficului de persoane intră în 

sfera de aplicare a definiției refugiaților din Convenția din 1951 privind statutul 

refugiaților. 

  În vederea recunoașterii statutului de refugiat trebuie să se respecte toate 

elementele definiției noțiunii de refugiat.  

Temerea de persecuție bine fondată 

 

  Cererile de azil depuse de victime ale traficului de persoane sau de potențiale 
victime ale traficului ar trebui să fie examinate în detaliu pentru a stabili dacă 
temerea de persecutie se manifestă ca urmare a experienței de traficare, sau ca 
urmare a anticipării sale. 

-  Experiența de traficare a solicitantului de azil reprezintă doar o experiență unică 
din trecut care nu se mai poate repeta, poate fi totuși necesar să i se recunoască 
persoanei în cauză calitatea de refugiat în cazul în care există motive imperioase 
care rezultă din persecuțiile anterioare, cu condiția ca celelalte elemente 
interdependente ale definiției refugiaților să fie îndeplinite.  

- Impactul persecuției anterioare asupra individului este în formă continuă. 

- Natura prejudiciului.  

-Daca persoana se poate confrunta cu represalii și/sau o posibilă situație de 
retraficare, in masura in care ar fi returnata in tara de origine. 

- Daca la întoarcerea în țara de origine victima se poate teme de ostracizare, 
discriminare sau pedepsire de către familie și/sau comunitatea locală sau, în 
unele cazuri, de către autorități. 

- Natura continuă și interconectată a multitudinii actelor persecutorii implicate în 
contextul traficului transnațional necesită o atentă abordare.  

 

  Agenții de persecuție 

 În timp ce persecuția este deseori comisă de către autoritățile unui stat, se poate, 
de asemenea, ca aceasta să fie comisă de către persoane în cazul în care actele de 
persecuție sunt „cu bună știință tolerate de către autorități sau dacă autoritățile 
refuză sau se dovedesc a fi capabile să ofere o protecție eficientă“. În majoritatea 
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cazurilor care implică victime sau potențiale victime ale traficului de persoane, 
faptele persecutorii aparțin persoanelor fizice, mai exact traficanților sau 
organizațiilor criminale sau, în unele situații membrilor familiei sau comunității. În 
aceste condiții este de asemenea necesar să se examineze dacă autoritățile din țara 
de origine sunt capabile și dispuse să protejeze victimele sau potențialele victime 
la întoarcerea lor în țara de origine. 

 

Locul de persecuție 

Pentru a intra în sfera de aplicare a articolului 1A (2) din Convenția din 1951, 
solicitantul trebuie să se afle în afara țării sale de origine și, ca urmare a unei 
temeri de persecuție bine întemeiate , să nu poată sau să nu dorească să 
beneficieze de protecția acestei țări.  

 Totuși, cerința de a se afla în afara țării sale nu înseamnă că persoana trebuie să 
părăsească țara din cauza unor temeri de persecuție bine întemeiate. În cazul în 
care această temere apare după momentul părăsirii țării de origine, aceasta ar  
avea calitatea de refugiat sur place, dovedind că îndeplinește celelalte elemente 
ale definiției refugiatului. 

- Circumstanțele din țara de origine sau de reședință a solicitantului reprezintă 
principalul punct de referință cu privire la care se determină existența unei temeri 
de persecuție bine întemeiate.  

 

  Legătura de cauzalitate (“motivele invocate”) 

Pentru a îndeplini criteriile de acordare a statutului de refugiat, este nevoie ca 
temerea de persecuție bine întemeiată a unei persoane să fie legată de una sau 
mai multe dintre motivele Convenției, care sunt sau ar trebui să fie „motive legate 
de” rasă, religie, naționalitate, apartenență la un anumit grup social sau opinie 
politică. (motivele stipulate in Conventie) 

Rasa: În sensul definiției termenului de refugiat, rasa a fost definită ca incluzând 
„toate tipurile de grupuri etnice, care sunt denumite “rase” în limbajul comun. 

 Religia: Persoanele fizice pot fi vizate în mod similar de către traficanți din motive 
la apartenență la o anumită comunitate religioasă; mai exact, persoanele pot fi 
vizate deoarece prin prisma credinței lor sunt identificate ca aparținând unui grup 
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vulnerabil în anumite circumstanțe, și anume în cazul în care, de exemplu, este 
cunoscut faptul că autorităţile nu oferă protecție corespunzătoare anumitor 
grupuri religioase. 

Naționalitatea: are un sens mai larg decât cetățenia. Se poate referi în mod egal la 
calitatea de membru al unui grup etnic sau lingvistic și se poate suprapune cu 
termenul de „rasă“. Membrii aparținând unui anumit grup național pot fi ținte ale 
traficului de persoane în contextul  în care există un conflict inter-etnic într-un stat 
și anumite grupuri etnice beneficiază de mai puține garanții de protecție. 

Calitatea de membru al unui anumit grup social:  

 Femeile sunt un exemplu de subgrup social de persoane definite de caracteristici 
înnăscute și imuabile și sunt adesea tratate în mod diferit față de bărbați. 

Opinie politică: Persoanele pot fi ținte ale traficării  pe motiv de opinie politică sau 
sunt percepute în acest fel. În ceea ce privește celelalte motive ale Convenției, se 
aplică considerații similare în sensul că persoanele fizice pot, în funcție de 
circumstanțe, să fie ținte ale traficării deoarece viziunile lor politice reale sau 
posibile le fac vulnerabile și cu șanse mai mici de a beneficia de protecție efectivă 
din partea statului. 

 


