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Cuvânt introductiv

Ghidul justițiarului în domeniul sănătății mentale este o primă încercare
în Republica Moldova de a veni în ajutorul judecătorilor și procurorilor
care, în procesul de înfăptuire a justiției, se confruntă în instanță sau în
timpul investigațiilor cu justițiabili din rândul persoanelor cu deficiențe
mentale și intelectuale. Autorii – Alexandru Ciobanu, psihiatru, Cornelia
Adeola, psiholog, și Arina Țurcanu, avocat, coordonați de Carolina Trigub,
psiholog, formator în cadrul Institutului Național al Justiției – s-au străduit
ca, în limita posibilităților acestui ghid, să prezinte clar și concis tipurile
dizabilităților intelectuale și psihosociale, au explicat incorectitudinea
stereotipurilor existente în societate privind aceste dizabilități, au prezentat
standardele internaționale în domeniul interacțiunii cu sistemul de justiție a
persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale, dar și cadrul legal care
reglementează protecția unor asemenea justițiabili.
Un interes aparte prezintă Capitolul VI. Sugestii practice de intervievare
a persoanelor cu probleme de sănătate mentală, care întregește scopul
propus prin realizarea prezentului ghid, inclusiv respectarea standardelor
internaționale în domeniu. Convenția ONU privind dreptul persoanelor cu
dizabilități obligă statul nostru să pună în practică prevederile acestui act
internațional, ceea ce presupune reglementarea și implementarea măsurilor
necesare pentru promovarea, protejarea și asigurarea exercitării tuturor
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului de către toate persoanele
cu dizabilități, în baza principiului egalității și nediscriminării. Punctul 4 al
art. 12 din Convenție prevede că persoanele cu dizabilități au dreptul la suport
și adaptare rezonabilă în exercitarea capacității juridice, ceea ce înseamnă
dezvoltarea relațiilor și modalităților de conlucrare, a posibilităților de
comunicare bazate pe un angajament de respect față de voința persoanelor
cu dizabilități. Pentru asemenea persoane, atât actele internaționale, cât și
legislația națională impune obligația statului de a oferi suportul necesar
pentru a le asigura accesul la justiție prin acomodarea rezonabilă și
respectarea demnității lor umane.
Sperăm că prezentul ghid anume în acest sens va fi de folos justițiarilor
din Republica Moldova.
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Conceptul de dizabilitate

I

Potrivit Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități,
dizabilitatea este un concept în evoluție și rezultă din interacțiunea dintre
persoană și barierele atitudinale și de mediu care împiedică participarea
activă și eficientă în condiții de egalitate cu ceilalți.
Prin definiția expusă, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU)
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (CDPD) marchează o schimbare
de paradigmă în modul în care este conceptualizată dizabilitatea. CDPD
consideră persoanele cu dizabilităţi ca fiind deţinătoare de drepturi, în mod
egal, cu celelalte persoane şi plasează individul în centrul tuturor deciziilor
care îl afectează.
Termenul de dizabilitate este definit în art. 2 din Legea nr. 60 din
30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. În sensul
legii indicate supra, dizabilitatea este un termen generic pentru afectări/
deficienţe, limitări de activitate şi restricţii de participare, care denotă
aspectele negative ale interacţiunii dintre individ (care are o problemă de
sănătate) şi factorii contextuali în care se regăseşte (factorii de mediu şi cei
personali).
Din textul art. 2 din Legea nr. 60 din 30.03.2012 rezultă că persoană
cu dizabilităţi este persoana cu deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau
senzoriale, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere/obstacole, pot
îngrădi participarea ei deplină şi eficientă la viaţa societăţii în condiţii de
egalitate cu celelalte persoane.
După definiția dizabilității expusă în preambulul CDPD și art. 2 al Legii
menționate, dizabilitatea nu este boală, ci constă în dificultatea de exercitare
a drepturilor care apar din interacțiunea deficienței permanente sau de lungă
durată (bolii) și aranjamentele de mediu și sociale.
În legislația națională nu există o concesie în partea ce ține de terminologia
folosită în raport cu persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale,
fiind utilizați termeni ca „martorul ce suferă de o boală psihică ”, „persoană
care s-a îmbolnăvit de o boală psihică ” etc. Pentru a oferi o claritate, mai jos
prezentăm definițiile și tipologia dizabilităților mentale, după cum urmează.
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Conceptul de dizabilitate

I

Dizabilitatea psihosocială poate fi definită ca limitări de activitate şi
restricţii de participare care apar din interacțiunea unei persoane cu un
diagnostic psihiatric și barierele determinate de normele sociale, legale, de
mediu, cu preponderență stigma și discriminarea.
Dizabilitatea intelectuală este un termen utilizat pentru a defini starea
unei persoane care are anumite limitări la nivelul funcţionării mentale
şi al abilităţilor de comunicare, socializare şi de autoservire. Dizabilitatea
intelectuală se caracterizează prin afectarea facultăţilor de inteligenţă la nivel
global: capacităţile cognitive, de comunicare, motorii şi sociale. Ea poate
fi însoțită de anumite restricţii în funcţionarea adaptativă în următoarele
domenii: comunicare, viaţă de familie, autoîngrijire, aptitudini sociale/
interpersonale, uz de resursele comunităţii, autoconducere, aptitudini
şcolare funcţionale, ocupaţie, timp liber, sănătate şi securitate. În lumina
noii paradigme (conform Convenției și legislației naționale), dizabilitatea
intelectuală este definită ca restricție de participare și exercitare a drepturilor
sale în condiții de egalitate.
În calitate de procuror sau judecător, este bine să cunoașteți că persoanele
cu dizabilități intelectuale și psihosociale, ca și oricine dintre noi, doresc să
fie tratate ca persoane integre. De aceea, o abordare bazată pe acest principiu
plasează persoana înaintea dizabilității. Pentru valorizarea persoanei se
recomandă judecătorilor și procurorilor să folosească terminologia care pune
„în primul rând oamenii”. De exemplu, se încurajează folosirea formulării
„persoană cu dizabilitate” în loc de „invalid” etc.
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II

Tipurile dizabilităților
intelectuale și psihosociale

Problemele de sănătate mentală, care în trecut erau definite ca „boli
psihice”, sunt descrise ca tulburări mentale și de comportament în
Clasificarea Internațională a Maladiilor, ediția 10 (CIM-10, ICD-10), elaborată
și aprobată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS).
Maladiile mentale sunt împărțite convențional în 2 grupuri mari: nevroze
și psihoze.

Psihoza

este considerată tulburare mentală severă și, de regulă,
pacientul nu-și conștientizează boala, negând-o și afirmând
că este sănătos.

Nevroza

este o trăire interioară conștientizată, cauza fiind conflictul
intra-psihic, nedeclarat persoanelor din jur.

Clasificatorul Internațional al Maladiilor împarte tulburările mentale și de
comportament în 10 grupuri mari:
F00-F09 Tulburări mentale organice, inclusiv demența;
F10-F19 Dependențe (adicții) de substanțe psihoactive;
F20-F29 Schizofrenia, tulburările schizotipale și
F30-F39
F40-F48
F50-F59
F60-F69
F70-F79
F80-F89
F90-F98
F99

delirante;
Tulburări de dispoziție (afective);
Tulburări nevrotice, de stres și somatoforme;
Sindroame comportamentale asociate
perturbărilor fiziologice și factorilor fizici;
Tulburări de personalitate și de comportament
la adulți;
Retardul mental;
Tulburări de dezvoltare psihologică;
Tulburări comportamentale și emoționale cu
debut în copilărie și adolescență;
Tulburări mentale nespecifice.

Dacă în materialele acumulate
în cadrul dosarelor aveți extrase
medicale sau rapoarte de expertiză
în care sunt prezente diagnosticări
care încep cu litera F urmată de două
sau trei cifre, introduceți acest cod
într-un motor de căutare pe internet
(de ex., Google) și citiți o scurtă
descriere a maladiei specificate și a
principalelor simptome.
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Depresia

cea mai des întâlnită problemă de sănătate mentală.
Una din 4 persoane de pe glob are o dată în viață depresie. Depresia este
o stare care poate fi tratată și vindecată cu ajutorul psihoterapiei și/sau a
medicamentelor antidepresive. Putem recunoaște depresia dacă punem două
întrebări simple, dacă pe parcursul ultimelor 2 săptămâni:

Dacă persona
răspunde DA la cel
puțin o întrebare,
referiți persoana
la un psiholog sau
psihiatru pentru
evaluarea stării
psihice.

ați fost cu dispoziție proastă, deprimat/ă sau lipsit/ă de speranță?
ați fost deseori deranjat/ă de faptul că simțeați un interes și plăcere
scăzută în a face ceva?
Mai jos puteți vedea următoarele simptome ale unui episod depresiv, care
durează mai mult de 2 săptămâni:
• Dispoziție depresivă* (tristă sau plângăreață);
• Pierderea interesului* (și/sau a plăcerii);
• Diminuarea energiei* (oboseală, fatigabilitate);
• Lipsa încrederii sau a respectului de sine;
• Sentimente iraționale de auto-reproș sau vinovăție neîntemeiată;
• Gânduri recurente despre moarte sau suicid;
• Abilitate redusă de gândire /concentrare sau indecizie;
• Schimbare în activitatea psihomotorie cu agitație sau retard (inhibiție
motorie);
• Perturbarea somnului (insomnie);
Modificarea apetitului alimentar, cu schimbări ale masei corporale.

Uneori depresia severă
poate fi însoțită de simptome
psihotice (halucinații, idei
delirante etc.) – atunci
persoana necesită evaluarea
riscului suicidar, asocierea de
medicamente antipsihotice
și posibil spitalizare. Despre
abordarea acestor persoane,
vezi capitolul Experiențe
psihotice.
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Depresia poate fi ușoară, medie sau severă, în funcție de
gravitatea simptomelor. În depresia ușoară persoana nu necesită
medicamente, ci doar o revizuire a modului de viață și o consiliere
(interviu motivațional) pentru a-și schimba comportamentul.
Depresia medie poate fi aplanată prin psihoterapie și, ca
regulă, nu necesită antidepresive.
Pacientul cu depresie severă necesită o referire la psihiatru
pentru a începe o cură cu antidepresive timp de 3-6 luni și
paralel trebuie să frecventeze ședințele psihoterapeutice la un
psiholog sau psihoterapeut calificat.

Cu asterix (*) sunt marcate simptomele principale (de bază) la care atrageți atenția în
primul rând, ele trebuie să persiste pe parcursul întregii zile pe o durată nu mai mică de 2
săptămâni.

Tipurile dizabilităților intelectuale și psihosociale

Anxietatea

II

problemă frecventă de sănătate mentală.

Frica fără obiect se numește anxietate. Pacienții vorbesc despre o neliniște
marcată, îngrijorări, frică inexplicabilă, gânduri chinuitoare și senzații
neplăcute în corp (care adesea îi fac să se adreseze la medicul de familie sau
să solicite investigații de laborator).
Formele anxietății:
• anxietate generalizată, în cazul în care persistă pe parcursul zilei;
• atacul de panică, în care neliniștea apare brusc, ca un acces de
frică inexplicabilă, bătăi puternice de inimă, senzație de sufocare și
pierderea controlului, transpirații, paloare sau înroșirea pielii, gânduri
neplăcute și frică de moarte.
Orice persoană poate învăța să recunoască anxietatea prin două întrebări
(dacă pe parcursul ultimelor 2 săptămâni):
ați fost nervos, anxios sau la limită?
ați fost incapabil de a înceta sau controla îngrijorările?
Persoanele cu atacuri de panică pot înceta accesul respirând într-un
pachet de hârtie (pentru a micșora hiperoxigenarea creierului care a provocat
atacul și pentru a mări concentrația dioxidului de carbon în sânge cu efect
inhibitor-calmant).
Orice tip de meditație, consiliere sau psihoterapie poate
ajuta persoanele să se vindece de anxietate. De asemenea,
modul de viață necesită o revizuire în favoarea sportului,
alimentației raționale, cititului și respectarea regimului zilei,
alternarea muncii cu odihna. În cazurile mai dificile sau
ale unei reacții acute la stres, se pot prescrie medicamente
anxiolitice sau tranchilizante.

Dacă
răspunsul este
DA măcar la o
întrebare, referiți
persoana la un
psiholog sau
psihiatru pentru
evaluare și
consiliere.

Anxioliticile de zi, de obicei,
sunt din grupul benzodiazepinelor
(alprazolam, diazepam, fenazepam,
clonazepam, tofizopam, lorazepam,
bromazepam), dacă cineva le
utilizează mai mult de 21 de zile,
poate avea dependență fizică și
psihologică! Despre simptomatica
abstinenței și abordarea acestor
persoane, vezi capitolul Dependențe
(adicții), în special cu codul F13.
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De regulă, fiecare persoană știe ce înseamnă să ai

insomnie.

Insomnia poate să se prezinte ca fiind un simptom al unei maladii mentale
ori o boală separat, codificându-se ca F 51.0 Insomnie non-organică.
Insomnia propriu-zisă nu este o stare periculoasă, dar oamenii deseori
sunt măcinați de gânduri că nu pot dormi și că vor fi obosiți a doua zi, ceea
ce poate evolua în depresie sau anxietate. Dacă insomnia persistă mai multe
zile la rând, e recomandabil să respectați igiena somnului:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puneți deșteptătorul la aceeași oră în fiecare zi;
În dormitor e bine să fie întuneric și liniște;
Cumpărați un pat confortabil și/sau o saltea comodă;
Deconectați TV-ul, telefonul, tableta, computerul;
Faceți exerciții în fiecare zi, plimbați-vă seara;
Aerisiți camera dimineața și seara;
Citiți înainte de somn sau dacă v-ați trezit și nu puteți adormi;
Reduceți doza zilnică de cafeină, alcool și nu fumați;
Nu umpleți stomacul înainte de somn, dar nici nu vă culcați flămând;
Dacă nu puteți dormi – ridicați-vă din pat și faceți ceea ce aveți de
făcut ziua.

Dacă persoana respectă igiena somnului, iar insomnia persistă, atunci se
pot prescrie somnifere de tipul Zolpidem și Zopiclon – acestea fiind somnifere
moderne și nu provoacă dependență.

Psihoza acută

este o stare de urgență psihiatrică.

Psihoza acută este o stare de urgență psihiatrică și este prezentă în
acutizările maladiilor mentale severe, ca schizofrenia, tulburarea bipolară,
tulburarea organică (le spunem endogene) sau la consumul de substanțe
psiho-active (psihoze exogene). Termenul provine din greacă: „psyhe”= suflet,
„ozis”= boală neinflamatorie și este deja un termen arhaic și în documentația
medicală oficială puteți întâlni diagnosticul F 23 Tulburare psihotică acută
(de scurtă durată sau tranzitorie).
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Tipurile dizabilităților intelectuale și psihosociale

II

Pentru a stabili un diagnostic de tulburare psihotică acută, este nevoie de
3 simptome de bază:
• idei delirante – „convingerile eronate, care în mod obișnuit implică o
interpretare eronată a percepției sau experienței”;
• halucinații – percepții senzoriale care nu sunt bazate pe realitate și
pot fi olfactive, vizuale, tactile, auditive și chiar gustative;
• dezorganizare psiho-motorie, manifestându-se prin:
○○ vorbire dezorganizată atunci când pacientul nu se mai poate
exprima coerent prin propoziții structurate;
○○ comportamentul dezorganizat include acțiuni de violență subite,
fără provocare; comportament sexual inadecvat ori incapacitatea
de a se îmbrăca adecvat;
○○ comportamentul catatonic, fiind o agitație psiho-motorie cu
elemente repetitive sau imobilitate, posturare și mutism.
În cazul în care sunt prezente astfel de simptome, este nevoie de apelat la
Serviciul de Asistență Medicală Urgentă, la numărul de telefon 112. Persoana
în stare psihotică acută trebuie transportată într-un loc sigur (secția de poliție
sau secția de internare a unui spital), însoțită de rude, prieteni, lucrători
medicali și colaboratori ai organelor de drept. Este nevoie de evaluat și riscul
suicidar. De menționat că persoanele cu experiențe psihotice acute pot comite
tentative de suicid.
Deseori persoanele cu psihoze alcoolice (uneori provocate și de droguri)
au halucinații vizuale, acestea fiind descrise ca „năluciri”, „vedenii”, „lumea
din jur se schimbă”, „uite pe jos câți șoareci/șerpi/gândaci sunt”. Persoanele
cu psihoze în schizofrenie au halucinații auditive, pacienții recunoscând că
„aud glasuri”, „voci în cap, care vorbesc despre...”, „gândurile răsună”, „parcă
vorbește radioul la ureche”, „mă strigă cineva pe nume”, „plâng copilașii
avortați, nu auziți?!”, „Dumnezeu îmi spune…” etc.
Cele mai întâlnite idei delirante sunt ideile de interrelaționare („toți
mă vorbesc pe la spate”, „oamenii sunt împotriva mea”), de urmărire („prin
internet mă urmăresc slujbele secrete”, „prin televizor mă verifică dacă sunt
acasă”), idei mistico-religioase („mama mea e posedată de duhuri rele”, „eu
sunt mireasa lui Cristos”), idei de persecuție („vor să mă nimicească pentru
că eu am descoperit complotul mondial”), idei erotomane („președintele e
îndrăgostit de mine și trimite mașini negre lângă bloc ca eu să știu asta”),
idei de filiație ilustră („eu am fost furat din maternitate de acești oameni, care
pretind că sunt părinții mei – de fapt sunt fiul unor miliardari/împărați”) etc.
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Medicamentele antipsihotice (neuroleptice) administrate la timp reduc
semnificativ halucinațiile și ideile delirante, fiind eficiente în psihozele
acute și maladiile mentale severe cronice, ca schizofrenia (F 20), tulburarea
schizotipală (F 21), depresia severă (F 33.2). Pastilele pot fi prescrise de un
psihiatru în Centrul Comunitar de Sănătate Mintală (CCSM) sau de psihiatrul
din staționar (Spitalul de Psihiatrie).

Tulburare afectivă bipolară
Denumirea acestei maladii în secolul XX era „psihoză maniaco-depresivă”,
pentru că se succed două stări absolut opuse: episodul maniacal și episodul
depresiv. Între aceste două episoade poate exista sau nu o perioadă de (inter)
remisie.
Episodul maniacal (F 30.1) durează cel puţin o săptămână și are
următoarele simptome:

• stare de spirit ridicată şi nonconformistă cu circumstanţele
•
•
•
•

individuale şi variază de la veselie fără griji până la entuziasm aproape
incontrolabil;
euforia este însoţită de energie crescută, care rezultă în hiperactivitate,
presiune de vorbire şi o nevoie scazută de somn;
inhibarea socială normală este diminuată, atenţia nu poate fi susţinută
şi deseori este prezentă o stare de distrare semnificativă;
autoapreciere exagerată, ideile grandioase sau/și hiperoptimiste sunt
exprimate liber;
individul poate iniţia scheme extravagante şi nepractice, poate
cheltui banii imprudent sau devine agresiv, hiperamoros, certăreț în
circumstanţe nepotrivite.

Episodul maniacal se poate asocia și cu simptome psihotice (halucinații,
idei de grandoare, agitație marcată) și poate deveni o urgență psihiatrică care
deseori necesită spitalizare. În tratamentul episodului maniacal sunt eficiente
preparatele de litiu și antipsihoticele (neurolepticele).
Persoanele cu tulburare afectivă bipolară pot să se recupereze și să-și
prelungească perioada de remisie printr-un mod sănătos de viață, evitarea
alcoolului și a altor substanțe psihoactive, prin meditații, sport, yoga și
ședințe de consiliere sau psihoterapie. Este de menționat că multe vedete
(actori, cântăreți, pictori etc.) au fost diagnosticate cu tulburare bipolară, dar
s-au recuperat și își practică meseria fiind membri utili ai societății.
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Demența

II

este tulburarea de intelect,
care apare odată cu înaintarea în vârsta a treia.

Demenţa evoluează 5-10-20 ani și nu reprezintă cauza decesului
bolnavului. Demenţa este un proces ireversibil, iar vizionarea îndelungată și
pasivă a emisiunilor TV își pune amprenta negativă asupra evoluției acestei
boli. Deși există un tratament medicamentos, el poate doar încetini progresul
maladiei, astfel cel mai bun remediu este educarea psihologică a pacientului
și a familiei în recunoașterea simptomelor și cum să facă față acestei stări.
Simptomele demenței se manifestă prin:

• declinul învăţării informaţiei noi;
• declinul funcţiilor cognitive (gândire, judecată, planificare,
organizare etc.);
• tulburări ale dispoziției (labilitate, iritabilitate, apatie);
• declinul utilității sociale;
• lipsa tulburărilor de conştiinţă.

De menționat că
aceste simptome
trebuie să se mențină pe
parcursul a șase luni.

Tipurile demenței (mai jos sunt menționate câteva exemple, care pot fi
întâlnite în rapoartele de expertiză medico-psihaitrică legală):
F00 Demența în boala Alzheimer;
F01 Demența vasculară;
F02 Demența în alte boli (în boala Pick; în boala Parkinson; în SIDA);
F02.8 Demența în alte boli (epilepsie, intoxicații, scleroză multiplă,

neurosifilis, lupus eritematos systemic, carență în vitamina B 12);
F03 Demență fără precizare.

Studiile științifice arată că demența poate fi prevenită prin măsuri ce
reduc riscul apariției acesteia:

• menținerea unei activități intelectuale continue (cititul cu regularitate
•
•

•
•

a cărților, rezolvarea rebusurilor, mersul la teatru sau concerte,
participarea la diverse activități sociale);
se recomandă suficientă mișcare;
alimentație rațională (inclusiv cantitate ridicată de legume și fructe
bogate în vitamină C în combinație cu administrarea unor doze
ridicate de vitamina E, grăsimi cu procentaj ridicat de acizi grași
nesaturați (Omega-3, 6, 9);
renunțare la fumat;
menținerea presiunii arteriale la o valoare normală demonstrează o
semnificativă scădere a riscului de îmbolnăvire de demență.
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Retardul mental

sau întârziere mentală.

Deși se regăsește în Clasificarea Internațională a Maladiilor, în multe
țări occidentale retardul mental este considerat dizabilitate intelectuală.
De persoanele bolnave de această maladie se ocupă sistemul pedagogic și
asistența socială. Declaraţia drepturilor deficientului mental adoptată de
Adunarea Generală ONU la 20.12.1971 spune că ,,retardatul mental trebuie să
fie considerat ca dizabilitate intelectuala, şi nu ca boală psihică”.
Retardul mental sau dizabilitatea intelectuală reprezintă o condiţie
diagnosticată înainte de 18 ani, care include o funcție intelectuală sub medie
şi lipsă a abilităţilor necesare pentru a face faţă vieţii de zi cu zi. Dizabilitatea
intelectuală afectează aproximativ 1-3 % din populaţie. Există mai multe
cauze ale retardului mental.
O familie poate suspecta dizabilitatea intelectuală dacă abilităţile motorii,
lingvistice şi de menținere personală ale unui copil nu se dezvoltă deloc sau
se dezvoltă mai lent decât la semenii de aceeași vârstă.
F73 Retard mental profund (IQ<20);
F72 Retard mental sever (IQ=20-34);
Sunt considerate arhaice și
stigmatizante noțiunile folosite
în clasificarea anterioară, cuvinte
ca „oligofrenie”, „imbecil”, „idiot”,
„cretin”, „debil”. Vă recomandăm
să le evitați și să nu acceptați așa
formulări din partea experților
care vă ajută în munca dvs.

F71 Retard mental moderat (IQ=35-49);
F70 Retard mental ușor (IQ=50-69).

Copiii cu retard mental în majoritatea cazurilor nu
au nevoie de tratament medicamentos, ci au nevoie de
instruire (deprinderi de viață, abilități de autoîngrijire
și evitarea pericolelor, după care vin și achizițiile școlare
elementare).

Tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD)
Copiii cu ADHD sunt aduşi de obicei la medic pentru că părinţii observă
că propriul copil se comportă diferit faţă de ceilalţi copii. Manifestările
comportamentale ale copilului: este hiperactiv, nu reuşeşte să se concentreze
pe activităţi importante, nu-şi poate controla emoţiile, nu poate respecta
regulile unui context specific. Metodele clasice, care reuşesc să „cuminţească”
astfel de copii cu probleme de comportament, sunt inutile și nu funcționează.
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Debutul problemelor legate de atenţie este vârsta de 5-7 ani şi se
manifestă prin: incapacitatea menţinerii unei stări de activare și menținere a
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II

diverselor solicitări (fiziologică, cognitivă, emoţională şi comportamentală);
dificultăţi în reactualizarea şi respectarea regulilor şi instrucţiunilor;
imposibilitatea menţinerii concentrării pe stimuli relevanţi și ignorarea
stimulilor perturbatori.
Problemele legate de impulsivitate apar frecvent sub forma unor
dificultăţi în amânarea răspunsurilor, expunerea înainte ca întrebările să fi
fost formulate, dificultăţi în a-şi aştepta rândul la joc, întreruperea, îngânarea
sau deranjarea altora.
Copiii cu ADD/ADHD sunt extrem de impulsivi atât verbal, cât și gestual.
Deseori pot fi etichetaţi de cei din jur ca „agresivi” și sunt eliminaţi din joc.
Hiperactivitatea se poate manifesta prin: foit, răsucit, permanentă
mișcare, atunci când se aşteaptă de la el poziționare statică, alergat şi căţărat
în situaţii nepotrivite, dificultăţi în a se juca liniştit. Acești copii par a fi „în
continuă mişcare” sau „ca şi cum ar avea un motoraş” şi vorbesc excesiv.
Consecințele în cazul în care copilul cu ADHD nu este implicat în ședințe
de psihoterapie familială și nu are un program de intervenție individuală:
performanțe academice scăzute (slabe în comparație cu posibilitățile
intelectuale); risc crescut de afecțiuni cardiovasculare; obiceiuri alimentare
nesănătoase; tulburări de somn; consum de droguri (tutun, alcool,
amfetamine, marijuana, alte droguri grele), risc sporit de a avea experiențe
psihotice sau tulburări de personalitate.

Abuzul și dependența de substanțe psihoactive (adicțiile)
una din cele mai întâlnite și controversate probleme de sănătate mentală în RM.
Acestea reprezintă un grup de fenomene fiziologice, comportamentale
și cognitive, în care utilizarea unei substanțe sau a unei clase de substanțe
devine prioritară pentru consumator, vis-a-vis de alte comportamente ce
erau anterior mult mai valoroase pentru acest individ.
Caracteristica esențială este dorința (adeseori irezistibilă) de a consuma
această substanță psihoactivă.
Substanța psihoactivă (în continuare – SPA) este o substanță naturală sau
artificială, fiind consumată, afectează procesele mentale și comportamentul
omului. Deseori, această substanță produce trăiri plăcute pentru consumator,
iar inhalarea sistematică poate duce la sindromul de dependență.
Abuzul de SPA este o utilizare excesivă intenționată, sporadică sau persistentă
a substanței psihoactive, însoțită de efecte fizice sau psihologice nocive.
15
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Sevrajul (abstinența) este o stare neplăcută care apare la întreruperea
absolută sau relativă a consumului unei SPA, după un consum repetat, prelungit
și în doze mari a substanței date.
De problemele abuzului și dependențelor în sistemul medical din RM se
ocupă narcologia. Există o listă a persoanelor dependente, care se află în
evidența medicului narcolog, deși numărul acestora este mult mai mare în
comunitate.
Clasificarea Internațională a Maladiilor plasează adicțiile în grupul de
tulburări mentale și de comportament, în capitolul F 1 - Tulburări (T) mentale
(M) şi comportamentale (C) datorate (D) utilizării (U) de substanțe psihoactive:
F10 TMCDU alcoolului;
F11 TMCDU opioizilor;
F12 TMCDU canabinoizilor;
F13 TMCDU sedativelor şi hipnoticelor;
F14 TMCDU cocainei;
F15 TMCDU altor stimulante, inclusiv cafeina;
F16 TMCDU halucinogenelor;
F17 TMCDU tutunului;
F18 TMCDU solvenţilor volatili;
F19 TMCDU mai multor droguri sau altor SPA.
O problemă majoră a sănătății mentale în sens
global sunt persoanele cu dublu diagnostic (de ex.,
schizofrenie + dependență de canabis, tulburare
bipolară + dependență de alcool, tulburare anxiosdepresivă + dependență de benzodiazepine).
Aceste persoane trebuie abordate complex de
o echipă multidisciplinară (psihiatru, narcolog,
psiholog, medic de familie, neurolog, asistent
social, ergoterapeut). Dacă vă confruntați cu
asemenea persoane în instanță sau în timpul
investigațiilor, solicitați expertiza psihiatrică și
narcologică, invitați în calitate de consultanți
narcologul și psihiatrul din comunitate.
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Orice persoană cu dependențe (adicții) are
nevoie de dezintoxicare, consiliere (interviu
motivațional), psihoterapie individuală sau
în grup (de ex., grupul alcoolicilor anonimi),
terapie ocupațională și mod activ de viață
sănătoasă. De știut că rudele, concubinii,
prietenii și/sau colegii au nevoie de suport
psihologic și psihoeducație pentru că și ei
sunt co-dependenți.

III
Mituri și stereotipuri
privind dizabilitățile intelectuale și psihosociale

Întrucât sunt dificile de înțeles, gestionate si acceptate, dizabilitățile
intelectuale și psihosociale dau naștere multor mituri și prejudecăți despre ce
înseamnă să ai o dizabilitate intelectuală și psihosocială. Cele mai frecvente
dintre acestea sunt enumerate mai jos.
Chiar dacă unele tulburări de natură psihică pot implica recurgerea la
gesturi necugetate, statistica oficială arată că, la nivel de grup, persoanele cu
boli mentale manifestă un comportament violent exact ca și altă categorie
a populației. Mai mult decât atât, persoanele cu tulburări psihice ajung
mai des sa fie victimele violențelor și agresiunilor din exterior, cauza fiind
efectele secundare, precum sărăcia, izolarea socială sau problemele legate de
consumul de substanțe.
Cercetările arată că mai puţin de 3 % din numărul persoanelor cu boli
mentale au un comportament violent, în cazul în care nu se tratează sau
administrează un tratament inadecvat ori când consumă alcool sau droguri.
Problemele de sănătate mentală se manifestă în mod diferit la diferite
persoane, acestea fiind multiple și diverse.

Persoanele
cu boli mentale
sunt violente si
periculoase.

Filmele de la Hollywood au reușit cumva sa modeleze percepția publicului
larg asupra acestei tulburări, din păcate această percepție este de cele mai
multe ori eronată și nu corespunde realității.
Schizofrenia nu este o boală a personalităților multiple, ci o boală
cronică incurabilă, care împiedică bolnavul să distingă între real și imaginar.
Drept urmare, pacienții cu schizofrenie suferă episoade psihotice în care
experimentează halucinații, delir și idei paranoidale, pe care trebuie sa le țină
sub control cu ajutorul medicației.

Persoanele
cu schizofrenie
au personalități
multiple.

Această analogie ar fi similară cu situația în care o persoană, care este
diagnosticată cu diabet, nu ar mai putea duce o viață normală niciodată.
Oamenii
Această prejudecată este falsă, câtă vreme domeniul psihiatriei a evoluat atât
diagnosticați
cu o
de mult, încât există numeroase căi de tratament ce permit pacientului să se
boală
mentală
rămân
bucure de un stil de viață adecvat.
Unele boli mentale sunt chiar tratabile prin psihoterapie, astfel acest bolnavi toată viața.
sprijin necesar oferă persoanelor cu tulburări psihice posibilitatea de a duce
o viață fericită și productivă.
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Persoanele
cu boli mentale
nu au voință ca
să-și depășească
problemele.

Din păcate, există și o concepție greșită, care se vehiculează despre oamenii
cu boli mentale, că aceștia din urmă nu vor să-și depășească problemele prin
mai mult autocontrol și disciplină. Toți oamenii trec prin momente grele de
viață, dar merg mai departe.
Eroarea acestui punct de vedere este bine scoasă în evidență de analogia
ce implică descrierea unei probleme de sănătate fizică. Dacă o persoană își
fracturează un picior și merge în cârje, oamenii din jur nu se mai așteaptă ca
ea să participe la un maraton cu puțină voință și nici nu o judecă, pentru că
se deplasează în cârje, deși ar putea să renunțe la ele cu puțin autocontrol.
Un pacient cu o boală mentală este la fel de vulnerabil precum unul cu o
afecțiune fizică, diferența fiind că cel cu boală mentală nu are cârje, care sa-i
pună în evidență dizabilitatea.

Persoanele cu
boli mentale au o
inteligență scăzută.

Acest mit este 100 % greșit și discriminator, totodată. Tulburările psihice
nu pot fi asociate cu nivelul personal de inteligență, statutul socioeconomic,
locația, educația, cultura, religia sau sexul. Bolile mentale pot afecta pe oricine,
oriunde și la orice vârstă. Nimeni nu are imunitate în fața problemelor de
sănătate mentală.
Însă, este adevărat că o boală mentală netratată la timp poate afecta stilul
de viață normal al unei persoane, precum educația sau oportunitățile de a
obține un loc de muncă. Tocmai din acest motiv, terapia începută cât mai
devreme este extrem de importantă pentru menținerea calității vieții.

Bolile mentale
sunt provocate de
părinții care nu știu
să educe copiii.

Este imposibil de
prevenit o boală
mentală.
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Tulburările psihice nu pot fi privite dintr-o perspectivă atât de îngustă.
Boala intervine nu doar din cauza unei educații nepotrivite primite de
la părinți. Maladiile mentale sunt un conglomerat de condiții medicale
complexe, ce survin dintr-o combinație genetică, biologică și a mediului
înconjurător. Dar de menționat că familia este acel mediu care joacă un rol
crucial în procesul de recuperare.
Prevenirea tulburărilor mentale, emoționale și comportamentale este
posibilă prin evaluarea și controlul factorilor de risc, precum expunerea
la traume, ce influențează șansele copiilor, adolescenților și ale tinerilor
să dezvolte ulterior o maladie psihică. Astfel, asigurarea bunăstării
socioemoționale a copiilor este în sine o metodă de prevenire a posibilelor
probleme de sănătate psihologică.

Mituri și stereotipuri privind dizabilitățile intelectuale și psihosociale
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Depresia nu este o consecință inevitabila a dificultăților vieții și nici nu
survine drept o condiție obligatorie a înaintării în vârstă. Această tulburare
mentală frecventă nu trebuie privită ca un moft al persoanei deprimate, ci
ca o boală periculoasă, care în absența suportului familial și a medicației
poate conduce la suicid. Depresia are numeroase cauze, pornind de la cele
ereditare, de la factorii de mediu și/ori expunerea prelungită la stres, până la
traume și/sau tulburări hormonale.

Toată lumea suferă
de depresie.

Există mai multe motive din care apar problemele de sănătate mentală,
cauzele fiind sociale, factorii emoționali, de mediu sau fizici.
Factorii sociali și de mediu includ ceea ce se întâmplă în lumea noastră,
în casa în care trăim, comunitatea în care ne-am socializat, școală, serviciu
și modul în care ne simțim și reacționăm ori facem față presiunilor sociale.
Factorii emoționali: fiecare din noi răspunde diferit la evenimentele de
zi cu zi, cum ar fi reacția la deces a unui om apropiat, presiunea de la școală/
serviciu sau acasă, pentru că suntem psihologic diferiți.
Factorii fizici: diferite afecțiuni fizice ne pot afecta sănătatea mentală.

Toate problemele
de sănătate
mentală sunt
ereditare.

Oricine poate dezvolta o boală psihică. Una din patru familii este afectată
de o problemă de sănătate mentală. De știut că maladiile mentale nu sunt
cauzate de forțe malefice, ci de dezechilibrul chimic sau de leziuni ale
creierului.

Este
imposibil ca
boala mentală
să-mi afecteze
familia, pentru că
sunt un om bun.

19

Frica cea mai mare, generalizată a oamenilor, este vis-a-vis de pericolul
social pe care îl pot prezenta persoanele cu boli mentale. Acestea din urmă
sunt percepute ca fiind periculoase şi determină o reacție de teamă. De ce?
Pentru că sunt considerate a fi agresive, chiar şi capabile de a săvârși o crimă.
În concepţia multor oameni, ceea ce face o persoană cu boală mentală să fie
agresivă sau să nu-şi poată controla agresivitatea sunt o serie de trăsături,
cum ar fi: iraţionalitatea, iresponsabilitatea, inconștiența, superficialitatea şi
lipsa de discernământ.
Dramatică este imaginea care o avem despre aceste persoane şi
multitudinea de probleme emoţionale care pot genera reacţii agresive.
Astfel, ei se prezintă ca fiind instabili emoţional şi comportamental, agitaţi,
anxioşi, iritabili, nervoşi, cu accese de furie, cu toleranţă scăzută la frustrare,
vulnerabili, traumatizaţi, chiar şi apatici, indiferenţi afectiv, într-un cuvânt dezechilibraţi emoţional.
Toate aceste probleme emoţionale îi fac să fie instabili, influențabili,
impulsivi, necontrolaţi şi, în consecinţă, imprevizibili. Faptul că bolnavii
mentali pot avea izbucniri bruște este și cauza că ei sunt priviți ca fiind
iraţionali, comparativ cu modul obişnuit de a gândi. Oamenii se aşteaptă de la
ei la reacții din cele mai neplăcute, comportament agresiv brusc, nemotivat şi
fără semne prevestitoare, care i-ar pune în gardă pentru a putea să se apere.
De aceea, oamenii ajung să fie prudenţi, să se afle într-o stare de alertă atunci
când bolnavi psihici sunt prin preajmă și care ar putea constitui o ameninţare
vis-a-vis de integritatea lor fizică.
Gravitatea bolii este asociată cu gradul de periculozitate, de aceea, în mod
frecvent, se accentuează tendinţa de respingere socială. Acest fapt corelează
cu atribuirea responsabilităţii: cu cât fapta este mai gravă, cu atât persoanei i
se incriminează gravitatea vinovăției.
Exteriorul fizic al bolnavului mental de asemenea contribuie la formarea
imaginii de anormalitate, caracterizându-se printr-o privire în gol, fixată şi/
sau nonexpresivă, facies specific şi gesticulaţie exagerată, ţinută neglijentă,
murdară, aspect fizic bizar, paloare a feţei. La aceste caracteristici se mai
adaugă și nivelul jos al statutului socioeconomic: mediu de provenienţă sărac
etc.
Oamenii îi percep pe bolnavii mentali ca având simţul realităţii afectat,
fiind rupţi de realitate, dezorientaţi, confuzi, incapabili să se concentreze, cu
un discurs incoerent şi delirant, negându-și boala.
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La fel, sunt percepuţi ca fiind inutili social şi chiar o povară pentru cei
apropiaţi şi pentru societate în general, incapabili să muncească și să ducă
un mod de viaţă normal, neajutoraţi, având nevoie de ajutorul celorlalţi,
dependenţi de alţii sau de medicamente.
Stigmatizarea este prezentă atunci când apare următoarea combinaţie:
• oamenii disting/identifică şi etichetează diferenţele dintre oameni;
• credinţele culturale dominante în societate asociază persoanele
etichetate cu caracteristici indezirabile, cu stereotipuri negative;
• persoanele etichetate sunt plasate în categorii distincte, astfel încât să
se asigure separarea/distincţia „noi” - „ei”;
• persoanele etichetate îşi pierd statusul, puterea ca rezultat al
dezvoltării unei condiţii stigmatizate (schizofrenie, SIDA) sau a
identităţii (homosexual, criminal) şi sunt discriminate, le este limitat
accesul la resurse; apare respingerea, excluderea socială.
Stigmatizarea este strâns legată de accesul la puterea socială, economică
şi politică care permite identificarea diferenţelor, construirea stereotipurilor,
separarea persoanelor etichetate în categorii distincte şi excluderea lor.
În concluzie, termenul de stigmatizare se aplică doar atunci când apar
elemente de etichetare, stereotipizare, separare, pierdere a statusului şi
discriminare într-o situaţie de putere, care permite acestor elemente să
apară. Stigmatizarea nu se identifică cu discriminarea, un rol important îl
are puterea şi controlul social.1

1

http://centruldesanatatemintala.ro/sanatatea_mintala_in_licee/files/in-atentiesanatatea-mintala-a-copiilor-si-adolescentilor.pdf

21

Standarde internaționale
în domeniul interacțiunii persoanelor cu
dizabilități intelectuale și psihosociale
și sistemul de justiție

IV

Instrumentele internaționale în materie stabilesc numeroase garanții pentru protecția
persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale. Principalele standarde internaţionale în
materia protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psihosociale sunt
reflectate în următoarele acte internaționale:
Declarația Universală a Drepturilor Omului;
Pactul internațional privind drepturile civile și politice;
Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități;
Convenția privind drepturile copilului;
Convenția privind eliminarea discriminării rasiale;
Convenția privind discriminarea împotriva femeilor;
Convenția împortiva torturii.
Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD) este un tratat internațional
cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Republica Moldova a ratificat CRPD
la 21 septembrie 2010. Aplicarea conceptelor principale din CRPD, specificate mai jos, sunt
esențiale pentru asigurarea participării persoanelor cu dizabilități intelectuale și mentale în
procesele penale și civile, și pentru respectarea dreptului la un proces echitabil. CRPD abordează
următoarele concepte:
• egalitatea și non-discriminarea în exercitarea tuturor drepturilor și libertăților
fundamentale;
• capacitatea juridică egală și luarea deciziei susținute;
• acomodarea rezonabilă și accesul liber la justiție al persoanelor cu dizabilități.
Ținând cont de scopul acestui ghid, mai jos vom analiza doar standardele internaţionale în
materia respectării dreptului la egalitate și discriminare, acomodare rezonabilă, recunoașterea
capacității juridice a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psihosociale și realizarea
accesului la justiție.
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Egalitatea și nediscriminarea
Declaraţia universală a dreptului omului proclamă în articolul 1: „Toate fiinţele umane
se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi”, iar articolul 6 prevede că „Toţi oamenii sunt
egali în faţa legii şi au, fără nicio deosebire, dreptul la o egală protecţie a legii”. La fel, Pactul
internaţional cu privire la drepturile civile şi politice prevede expres în articolul 3 că „Statele
părţi la prezentul pact se angajează să asigure dreptul egal al bărbaţilor şi al femeilor de a se
bucura de toate drepturile civile şi politice enunţate în prezentul Pact”. În articolul 26 al aceluiaşi
Pact se prevede: „Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au, fără discriminare, dreptul la o
ocrotire egală din partea legii, în această privinţă legea trebuie să interzică orice discriminare şi
să garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală şi eficace contra oricărei discriminări, în special
de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau
socială, avere, naştere sau întemeiată pe orice altă împrejurare.”
Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (CDPD) este actul
normativ internaţional de bază, în care un loc central îl ocupă articolul 12 ce se referă și la
egalitatea în drepturi a acestor persoane.
Ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi presupune
angajamentul Statului de a pune în practică prevederile actului internațional. Aceasta presupune
inclusiv reglementarea și implementarea măsurilor necesare pentru promovarea, protejarea şi
asigurarea exercitării tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate
persoanele cu dizabilităţi, în baza principiului egalității și nediscriminării.
Dreptul la egalitate în fața legii este reflectat și în alte acte internaționale și regionale
privind drepturile omului. Articolul 15 al Convenției privind Eliminarea Tuturor Formelor
de Discriminare împotriva Femeilor garantează egalitatea femeilor în fața legii și impune
recunoașterea capacității juridice a femeilor pe o bază egală cu cea a bărbaților, inclusiv în ceea
ce privește încheierea contractelor, administrarea proprietății și exercitarea drepturilor lor în
sistemul justiției.
La nivel european, politica șanselor egale este promovată și de Consiliul Europei, în sensul
acordării posibilității tuturor persoanelor să își exercite în dimensiunea lor socială drepturile pe
care le dețin (sociale, economice, culturale și politice).
Nediscriminarea (dreptul de a nu fi supus discriminării) în dreptul internațional:
Declaraţia universală a dreptului omului (UDHR) - art. 1, 2, 7;
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (ICCPR) - art. 2, 3, 26;
Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale (ICESCR) - art. 2, 3;
Convenţia pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (ICERD) - art. 1;
Convenţia pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) - art. 1;
Convenţia privind drepturile copilului (CRC) - art. 2;
Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (CRPD) - art. 5, 6, 7.
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Capacitatea juridică
Persoanele cu dizabilități rămân grupul a cărui capacitate juridică este cel mai frecvent
refuzată în cadrul sistemelor juridice la nivel mondial. Capacitatea juridică este indispensabilă
pentru exercitarea drepturilor civile, politice, economice, sociale și culturale. Aceasta dobândește
o semnificație specială pentru persoanele cu dizabilități atunci când trebuie să ia decizii
fundamentale privind sănătatea, educația și munca lor. Negarea capacității juridice a persoanelor
cu dizabilități a dus în multe cazuri la lipsirea lor de drepturile fundamentale.
Din perspectiva CRPD, capacitatea juridică și capacitatea mentală sunt concepte distincte,
fiind definite, după cum urmează:
• capacitatea juridică este capacitatea de a deține drepturi și obligații și de a exercita
aceste drepturi și îndatoriri, fiind cheia participării efective în societate;
• capacitatea mentală se referă la abilitățile unei persoane de luare a deciziilor. În mod
natural, capacitatea mentală variază de la o persoană la alta și poate comporta diferențe
pentru o anumită persoană, în funcție de mai mulți factori, inclusiv factori de mediu și
sociali.
Instrumentele juridice internaționale, precum Declarația Universală a Drepturilor
Omului (articolul 6), Pactul internațional privind drepturile civile și politice (articolul
16) și Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor
(articolul 15) nu specifică distincția dintre capacitatea mentală și cea juridică. Cu toate acestea,
articolul 12 din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități clarifică faptul că
„intelectul limitat” și alte etichete discriminatorii nu sunt motive legitime de negare a capacității
juridice (în ipostaza de calitate procesuală).
Articolul 12 din Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi reafirmă
că persoanele cu dizabilităţi au dreptul de a fi recunoscute, oriunde s-ar afla, ca persoane în
faţa legii. În acest sens, în alineatul 1 al articolului 12 se prevede: „Statele Părți reafirmă că
persoanele cu dizabilităţi au dreptul să fie recunoscute oriunde ca persoane cu drepturi în faţa
legii”. Prin norma indicată se accentuează importanţa recunoaşterii personalităţii juridice
pentru orice persoană cu dizabilităţi, indiferent de gravitatea deficienţei. Totodată, articolul
12 alineatul (3) recunoaște că statele părți au obligația de a furniza persoanelor cu dizabilități
acces la asistență în exercitarea capacității lor legale. Statele părți ale CRPD trebuie să se abțină
de a refuza persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în capacitatea lor juridică și
trebuie, mai degrabă, să le ofere acces la sprijinul necesar pentru a le permite să ia decizii cu efect
juridic. Astfel, sprijinul în exercitarea capacității juridice a persoanelor cu dizabilități intelectuale
și psihosociale trebuie să respecte drepturile, voința și preferințele persoanelor cu dizabilități și
nu ar trebui să reprezinte niciodată o decizie substitutivă.
Pentru că articolul 12, paragraful 3 nu precizează ce formă ar trebui să aibă suportul/
sprijinul intelectual și psihosocial acordat în luarea deciziilor cu efect juridic, am considerat
necesar a dezvolta această noțiune.
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Din perspectiva CRPD, „sprijinul” este un termen larg care cuprinde atât suportul informal,
cât și formal, de diferite tipuri și intensități. De exemplu, persoanele cu dizabilități intelectuale
și psihosociale pot alege una sau mai multe persoane de încredere care să le asiste în exercitarea
capacității lor juridice pentru anumite tipuri de decizii sau pot solicita alte forme de sprijin, cum
ar fi sprijinul reciproc, advocacy (inclusiv auto-reprezentare) sau asistență în comunicare.
Sprijinul pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale, în exercitarea capacității
lor juridice, ar putea include măsuri referitoare la accesibilitate. Pentru a permite persoanelor cu
dizabilități exercitarea efectivă a drepturilor lor procesuale, accesibilitatea se referă la furnizarea
în cadrul acțiunilor procesuale a informațiilor juridice într-un format sau într-un mod ușor de
înțeles, complementat, după caz, cu interpretări profesionale în limbajul semnelor. Sprijinul
poate constitui, de asemenea, dezvoltarea și recunoașterea diverselor metode de comunicare
neconvenționale, în special pentru cei care utilizează forme non-verbale de comunicare, pentru
a-și exprima voința și preferințele. De exemplu, pot fi persoane care au dizabilitate psihosocială și
dizabilitate de auz, care nu posedă semnele convenționale de limbaj mimico-gestual. În asemenea
cazuri, asigurarea de către organul de urmărire penală sau de către instanță a interpretului de
limbaj mimico-gestual nu va permite participarea efectivă a persoanei în cadrul procesului penal
sau civil. În asemenea situație se impune necesitatea identificării unei persoane de sprijin care
va putea facilita comunicarea cu persoana cu dizabilități, prin utilizarea limbajului convențional
cunoscut acesteia.
În calitate de procuror sau judecător, este util să cunoașteți că procesul decizional susținut
nu elimină dreptul persoanei cu dizabilitate mentală de a lua decizii (de a-și exercita capacitatea
juridică în mod personal) prin substituirea puterii de decidere a unei persoane cu cea a persoanei
cu dizabilități (după modelul tutelei), ci din contra, vine să ofere ultimei susținere în luarea
propriei decizii. Astfel de susținere poate fi oferită de membrii familiei sau de alte persoane
apropiate ori de către stat.
Este important să precizăm că sprijinul ar trebui să fie acordat persoanei cu dizabilități
intelectuale și psihosociale dacă aceasta îl solicită. În orice moment, inclusiv în situații de criză,
autonomia individuală și capacitatea persoanelor cu dizabilități de a lua decizii trebuie respectată.
Astfel, tipul și intensitatea sprijinului care trebuie asigurat de către organul de urmărire penală
sau instanța de judecată va varia în mod semnificativ de la o persoană la alta datorită diversității
persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale. Acest lucru este în concordanță cu
articolul 3 litera (d) din Convenție, care stabilește ca principiu general „respectarea diferenței
și acceptarea persoanelor cu dizabilități ca parte a diversității umane și a umanității”.
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REZUMAT
Art. 12 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi prevede:
a) termenul „capacitate juridică” semnifică atât capacitatea de a avea drepturi, cât şi capacitatea
de a le exercita (punctele 1-2);
b) dreptul la capacitatea juridică se aplică tuturor persoanelor, inclusiv celor cu dizabilităţi,
indiferent de tipul sau severitatea dizabilităţii (punctul 3);
c) persoanele cu dizabilităţi au dreptul la suport şi adaptare rezonabilă în exercitarea capacităţii
juridice. Suportul semnifică dezvoltarea relaţiilor şi modalităţilor de conlucrare, posibilităţilor de
comunicare bazate pe un angajament de respect faţă de voinţa persoanei cu dizabilităţi (punctul 4);
d) suportul/sprijinul oferit nu poate restricţiona drepturile şi voinţa persoanei prin a o obliga să
acţioneze într-un mod anume. „Persoanei ce beneficiază de suport nu-i poate fi interzis să facă ceva
ce, de altfel, i-ar fi fost permis să facă în exercitarea autonomiei personale” (punctul 6);
e) persoanele cu dizabilităţi au corespunzător şi îndatorirea de a-şi respecta obligaţiile.
„Persoanele cu dizabilităţi psihosociale au aceeaşi capacitate juridică ca şi ceilalţi de a fi recunoscute
responsabile pentru încălcări de lege în procedură civilă, penală sau oricare alta, şi de a li se oferi
tot suportul necesar pentru a le asigura accesul la justiţie şi condiţii de detenţie care le respectă
drepturile şi demnitatea umană. Pedeapsa cu moartea şi alte măsuri aspre similare trebuie abolite
pentru a asigura un tratament uman pentru toţi.” (punctul 20).

Aspecte legate de capacitatea juridică a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale
au fost abordate și de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei în Recomandarea nr. R (99) 4
din 23 februarie 1999 „Cu privire la principiile protecției juridice a persoanelor adulte declarate
incapabile”, prin care cheamă statele să prevadă în cadrul lor legislativ faptul că pot exista
diferite grade de incapacitate şi că incapacitatea poate varia în timp. Drept urmare, o măsură de
protecţie nu ar trebui automat să conducă la o restricţionare totală a capacităţii juridice. La fel,
în Recomandare se menționează că o limitare a capacităţii juridice ar fi posibilă doar atunci când
în mod evident apare necesitatea protecţiei persoanei în cauză.
Recomandarea nr. 4 (99) din 23 februarie 1999 a Comitetului de Miniştri al Consiliului
Europei „Cu privire la principiile privind protecţia juridică a adulţilor incapabili”, la care a făcut
de mai multe ori referire în deciziile sale Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, prevede
o serie de principii care se recomandă a fi respectate în legislaţia naţională, cum ar fi:
• principiul flexibilităţii reglementării juridice, ce presupune existenţa în legislaţie a
unor alternative la tutelă şi lipsirea de capacitatea juridică;
• principiul proporţionalităţii – măsurile de protecţie trebuie să fie proporţionale
circumstanţelor şi necesităţilor persoanei, astfel încât drepturile persoanei să fie limitate
în măsură cât mai mică şi doar dacă aceasta este necesar;
• principiul păstrării maxime a capacităţii juridice – impune necesitatea de păstrare
maximă posibilă a capacităţii juridice a persoanei. Respectiv, măsurile de protecţie nu
trebuie să ducă în mod automat la lipsirea completă de capacitate juridică, precum şi la
limitarea automată a anumitor drepturi, cum ar fi dreptul la vot, dreptul de a consimţi
sau refuza tratamentul medical etc. Măsurile de protecţie trebuie să fie limitate în timp şi
să prevadă posibilitatea de a fi revizuite şi contestate de persoană.
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Acomodarea rezonabilă
Conceptul de acomodare rezonabilă este definit în art. 2 din CRPD, iar refuzul în acomodarea
rezonabilă este calificat ca o formă de discriminare.
Acomodarea rezonabilă înseamnă modificările și ajustările necesare și adecvate, care nu
impun un efort disproporționat sau nejustificat atunci când este necesar într-un caz particular,
pentru a permite persoanelor cu dizabilități să se bucure sau să-și exercite, în condiții de egalitate
cu ceilalți, toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului.
Acomodarea rezonabilă presupune înlăturarea barierelor existente în fața persoanelor cu
dizabilități intelectuale și psihosociale care împiedică exercitarea drepturilor lor procesuale în
condiții de egalitate cu ceilalți.
Măsurile de acomodare rezonabilă trebuie individualizate în corespundere cu necesitățile
particulare ale unei persoane în parte, în fiecare situație concretă.
Refuzul în acomodarea rezonabilă constituie o formă de discriminare, cu excepția cazului
când oferirea acesteia impune o povară nejustificată, inclusiv în exercitarea dreptului de
acces liber la justiție. Astfel, pentru a asigura participarea efectivă și deplină a persoanelor
cu dizabilități intelectuale și psihosociale în procesele civile și penale, procurorii și judecătorii
trebuie să identifice, la fiecare acțiune/etapă procesuală, ce tip de acomodare rezonabilă are
nevoie partea în proces (victimă, martori cu dizabilități mentale, reclamant etc.).

Accesul la justiție
Persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale adesea sunt excluse de la roluri-cheie în
sistemul de justiție.
Din perspectiva Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (art. 13),
statele părți au obligația de a asigura accesul persoanelor cu dizabilități la justiție pe o bază egală
cu ceilalți. Recunoașterea dreptului la capacitate juridică este esențial pentru accesul la justiție.
Pentru a-și exercita drepturile și obligațiile în mod egal cu ceilalți, persoanele cu dizabilități
intelectuale și psihosociale trebuie să fie recunoscute ca persoane în fața legii, pe același picior
de egalitate cu ceilalți, atât în fața organului de urmărire penală, cât și a instanțelor de judecată.
Respectiv, art. 13 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi impune
statelor părți obligația de a asigura ca persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale să
aibă acces la reprezentare juridică pe o bază egală cu alții.
Persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale trebuie, de asemenea, să aibă capacitatea
juridică de a depune mărturie în mod egal cu alții. Articolul 12 din Convenție garantează sprijin
în exercitarea capacității juridice, inclusiv recunoaște capacitatea de a depune mărturie în
materie judiciară, administrativă și proceduri de altă natură. Un astfel de sprijin ar putea lua
diverse forme, inclusiv recunoașterea diverselor metode de comunicare, permițând mărturiile
video în anumite situații, alte adaptări procedurale, furnizarea de interpretare profesională a
limbajului semnelor și alte metode de asistență.
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În calitate de judecător sau procuror, trebuie să fiți conștient de obligația de a respecta
capacitatea juridică a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale. Respectiv,
reprezentanții organului de urmărire penală și ai instanțelor de judecată trebuie instruiți să
recunoască persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale ca persoane cu drepturi depline
înaintea legii și să le acorde aceeași credibilitate plângerilor și declarațiilor, așa cum ar face-o
pentru persoanele fără dizabilități.

Mecanismele ONU în domeniul drepturilor omului
și impactul acestora în materia protecţiei drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psihosociale
În cadrul mecanismelor ONU, există două tipuri de organisme de monitorizare a drepturilor
omului:
1
2

mecanisme instituite prin pacte și convenții;
mecanisme instituite prin rezoluțiile Adunării Generale a ONU.

Mecanismele instituite prin rezoluțiile Adunării Generale a ONU vizează Consiliul pentru
drepturile omului, instituit prin Rezoluția nr. 60/251 la 15 martie 2006 care a înlocuit fosta
Comisie pentru drepturile omului. Acest mecanism se aplică prin intermediul Comitetului
consultativ, dar și al procedurii de înaintare a plângerilor individuale.
Mai jos prezentăm o scurtă descriere a mecanismelor ONU instituite prin pacte și convenții
la care Republica Moldova este parte și care vizează materia protecţiei drepturilor persoanelor
cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psihosociale în realizarea accesului la justiție.
Comitetul pentru drepturile omului are 4 domenii de activitate, după cum urmează:
1
2
3
4

examinarea rapoartelor periodice ale statelor membre;
elaborarea comentariilor generale;
recepționarea plângerilor individuale;
procedura de plângeri interstatale.

Comitetul pentru eliminarea discriminării contra femeilor monitorizează respectarea
Convenţiei pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor. Acest
Comitet este instituit prin art. 17 și art. 30 din Convenție și se referă la depunerea rapoartelor
periodice de state. Comitetul emite, de asemenea, și recomandări generale. Protocolul opțional
al Convenției mai instituie încă două proceduri, cum ar fi: procedura plângerilor individuale și
cercetarea de către Comitet.
Comitetul pentru drepturile copilului a fost fondat la 02 septembrie 1990 și monitorizează
implementarea Convenției privind drepturile copilului și a celor două protocoale opționale
privind copiii în conflictele armate și privind copiii victime ale traficului, implicați în prostituție,
28

Standarde internaționale în domeniul interacțiunii
persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale și sistemul de justiție

IV

pornografie. Comitetul este compus din 18 membri, care se întrunesc de trei ori pe an. Statele
părți urmează să depună rapoarte periodice inițial după doi ani de la ratificare și, ulterior, la
fiecare 5 ani. Din aprilie 2014, în baza celui de-al treilea protocol opțional, copiii pot depune
plângeri în mod individual, procedură inaccesibilă pentru copiii din Republica Moldova, deoarece
statul nostru nu a ratificat acest protocol.
Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilități a fost fondat la 03 mai 2008 și este
compus din 18 experți aleși de statele membre. Comitetul pentru drepturile persoanelor cu
dizabilități monitorizează implementarea Convenției și examinează rapoartele periodice ale
statelor, inițial doi ani de la ratificare, ulterior, la fiecare 4 ani. Comitetul mai emite sugestii și
recomandări generale în cadrul observațiilor concludente.
Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilități are și un Protocol opțional, în vigoare
din 2008, care stabilește dreptul de a examina plângeri individuale și de a întreprinde misiuni de
cercetare (neratificat de Republica Moldova). Totodată, pentru a evalua modul de implementare
a Convenției, Comitetul poate institui raportori speciali tematici.
În anul 2015 Republica Moldova a beneficiat de vizita Raportorului Special al ONU pentru
drepturile persoanelor cu dizabilități, iar în anul 2017 a raportat în fața Comitetului ONU
pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, constatările și recomandările fiind reflectate în
subcapitolul următor.

Constatările și recomandările comitetelor ONU
în domeniul drepturilor persoanelor cu probleme
de sănătate mentală/dizabilități psihosociale sau intelectuale
Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi este organul de monitorizare a aplicării
CRPD. Statele părţi trebuie să prezinte Comitetului rapoarte periodice privind implementarea
Convenţiei, în conformitate cu articolul 15 al CRPD. Comitetul examinează rapoartele statelor
părți şi formulează recomandări concluzive pentru acestea, astfel încât să ajusteze legislația
națională, documentele de politici și practica conform standardelor internaționale.
Din recomandările adoptate până acum de Comitet, se poate observa că articolul 12 al CRPD
este interpretat de Comitet în sensul că nu mai este admisă nicio formă de tutelă (substituire a
luării deciziilor) care ar merge împotriva voinţei sau preferinţelor persoanelor în cauză.
În recomandările emise, Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilități pune accentul
pe respectarea deplină a capacității juridice, interzicerea absolută a detenției involuntare în baza
unor afecțiuni și eliminarea tratamentului forțat. Ordinea dată de idei răspunde caracterului
inadecvat doar al garanțiilor procedurale, necesitând atenție specială pentru alternativele noncoercitive și includerii comunității pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.
În partea ce ține de asigurarea accesului la justiție al persoanelor cu dizabilități, Comitetul
pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, în observațiile finale referitoare la Raportul inițial
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al Republicii Moldova,* a menționat că este preocupat de lipsa de informații cu privire la
măsurile și protocoalele specifice pentru a oferi amenajare de procedură, gen și vârstă în cadrul
procedurilor judiciare pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv oferirea interpretării în limbajul
mimico-gestual pentru persoanele cu deficiențe de auz și formate accesibile pentru comunicare
pentru persoanele surdo-mute, persoanele cu dizabilități psihosociale și/sau intelectuale.

Constatările Comitetului pentru drepturile persoanelor cu dizabilități
existența prejudecăților împotriva persoanelor cu dizabilități, în special cele cu
dizabilități psihosociale și/sau intelectuale;
lipsa accesului la asistență juridică gratuită pentru persoanele cu dizabilități, în special
pentru cele care încă mai sunt instituționalizate;
lipsa accesului la justiție pentru femeile cu dizabilități în cadrul procedurilor penale
legate de violența pe motive de gen.
Pentru a garanta realizarea efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilități, Comitetul
recomandă ca statul parte să:
asigure oferirea amenajării de procedură, gen și vârstă adecvate, bazate pe libera alegere
și preferințele persoanelor cu dizabilități și să stabilească măsuri de siguranță aferente
pentru a permite participarea persoanelor cu dizabilități în toate procedurile judiciare în
condiții egale cu ceilalți;
dezvolte programele de formare și de consolidare a capacităților privind Convenția,
astfel încât personalul de aplicare a legii și persoanele cu dizabilități să își crească gradul
de conștientizare juridică;
asigure accesul la asistență juridică gratuită, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități
care încă trăiesc în instituții.
Pentru a realiza o protecție efectivă a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale,
Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilități îndeamnă statul să:
revizuiască și să abroge prevederile legale care legitimează internarea forțată și
tratamentul psihiatric non-consensual pe motiv de deficiență;
se asigure că persoanele cu dizabilități, acuzate de săvârșirea unei infracțiuni, au
dreptul la un proces echitabil și la garanțiile cuvenite unui proces echitabil în condiții de
egalitate cu ceilalți;
ia toate măsurile legale și de altă natură necesare pentru a opri privarea de libertate a
persoanelor cu dizabilități pe baza unei deficiențe reale sau percepute.
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Cadrul legal: caracterizare generală
Potrivit articolului 16 din Constituţie, respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire
primordială a statului. Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor
publice. De o protecție specială din partea întregii societăţi beneficiază persoanele cu dizabilități,
statul fiind obligat să le asigure condiţii normale de tratament, de readaptare, de învăţământ, de
instruire şi de integrare socială .
Legea privind sănătatea mentală nr. 1402 din 16.12.1997 stabilește în art. 11 alin. (2) că „Statul
garantează persoanelor suferinde de tulburări psihice asistenţă socială şi juridică în corespundere
cu legislaţia în vigoare”. Printre drepturile persoanei cu tulburări psihice, în art. 5 se indică, în
special la lit. h), dreptul la asistenţa avocatului, inclusiv din oficiu, a reprezentantului legal sau
a unei alte persoane, în modul stabilit de lege, iar alin. (3) prevede: „Nu se admite limitarea
drepturilor şi libertăţilor persoanelor suferinde de tulburări psihice numai în baza diagnosticului
psihiatric, cazurilor de supraveghere prin dispensarizare, a faptului că se află ori s-au aflat în
staţionarul de psihiatrie sau în o instituţie psihoneurologică (internat psihoneurologic, şcoală
specializată, instituţie rezidenţială sau instituţie de plasament temporar etc.). Factorii de decizie
vinovaţi de atare încălcări poartă răspundere în conformitate cu legislaţia”.
Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități în art. 8
alin. 6 menţionează că „Discriminarea persoanelor cu dizabilităţi, constând în orice deosebire,
excludere, marginalizare, limitare sau preferinţă, precum şi în refuzul de creare a condiţiilor
favorabile şi de adaptare rezonabilă, care conduc la imposibilitatea sau complicarea recunoaşterii,
îndeplinirii sau folosirii drepturilor civile, politice, economice, sociale sau culturale, este interzisă
şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare”. Statul întreprinde măsuri pentru a se asigura
că toate categoriile de persoane cu dizabilităţi, inclusiv femeile şi fetele cu dizabilităţi, nu sunt
supuse discriminărilor multiple şi beneficiază de toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale
omului. Articolul 10 alin. (3) indică că persoanele cu dizabilităţi se bucură de asistenţă juridică în
toate domeniile vieţii în condiţii de egalitate cu ceilalţi cetăţeni. De asemenea, în corespundere
cu prevederile internaționale, Legea nr. 60 din 30 martie 2012 cu privire la incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilităţi stabilește că persoanele cu dizabilităţi au dreptul să fie recunoscute,
oriunde s-ar afla, ca persoane cu drepturi egale în faţa legii, precum și că acestea beneficiază de
capacitate juridică în egală măsură cu celelalte persoane în toate aspectele vieţii, iar după caz,
şi de măsuri de protecţie şi asistenţă juridică în exercitarea capacităţii juridice, prevăzute de
legislaţia în vigoare.
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Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012 stabilește în art. 1 alin. (1):
„Scopul prezentei legi este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea egalităţii
tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, socială,
culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă,
religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu
similar”. În art. 2 legiuitorul oferă definiția discriminării ca fiind orice deosebire, excludere,
restricţie ori preferinţă în drepturi şi libertăţi ale persoanei sau ale unui grup de persoane, precum
şi susţinerea comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta
lege sau pe criterii presupuse. Articolul 3 stabilește că subiecţi în domeniul discriminării sunt
persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat. Prin art. 4 se identifică formele grave
ale discriminării, cum este (lit. a) promovarea sau practicarea discriminării de către autorităţile
publice. Articolul 8 interzice orice formă de discriminare privind accesul persoanelor la serviciile
oferite de autorităţile publice.

Participarea persoanelor cu dizabilităţi
intelectuale şi/sau psihosociale în procesele penale
Participarea în calitate de bănuit(ă)/învinuit(ă) la acțiunile procesuale. Conform art. 63 alin. (1)
CPP, bănuitul este persoana fizică faţă de care există anumite probe că a săvârşit o infracţiune
până la punerea ei sub învinuire. Persoana poate fi recunoscută în calitate de bănuit prin unul
din următoarele acte procedurale, după caz:
1
2
3

procesul-verbal de reţinere;
ordonanţa sau încheierea de aplicare a unei măsuri preventive neprivative de libertate;
ordonanţa de recunoaştere a persoanei în calitate de bănuit.

În funcție de tipul și gradul dizabilității, persoanele cu dizabilităţi psihosociale pot avea calitate
de bănuit/învinuit şi pot fi recunoscute responsabile pentru încălcarea legii penale. Totuși, pentru
aceste persoane atât actele internaționale, cât și legislația națională impun obligația statului de
a oferi tot suportul necesar pentru a le asigura accesul la justiţie prin acomodarea rezonabilă
și respectarea demnității umane. Aspectele legate de măsurile de acomodare rezonabilă sunt
descrise mai jos, dezagregat pentru anumite tipuri de acțiuni procesuale sau fază a procesului
penal.

Aplicarea măsurilor de constrângere față de persoanele cu
dizabilităţi intelectuale şi/sau psihosociale în procesele penale
Reținerea este o măsură de constrângere care constă în limitarea temporară a libertății
persoanei, în situații excepționale, pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal sau
contravențional.
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Condiţiile și temeiurile care permit reţinerea sunt reglementate în art. 166 CPP:

• să existe o bănuială rezonabilă privind săvârșirea unei infracţiuni;
• legea să prevadă pentru acea infracţiune pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare

de un an;
• să fie incident cel puţin unul din următoarele patru cazuri care au legătură cu săvârșirea
infracţiunii:
○○ dacă persoana a fost prinsă în flagrant delict;
○○ dacă martorul ocular, inclusiv victima, indică direct că această persoană a săvârșit
infracţiunea;
○○ dacă pe corpul sau pe hainele persoanei, la domiciliul ei ori în mijlocul ei de transport
sunt descoperite urme evidente ale infracţiunii;
○○ dacă la locul săvârșirii infracţiunii sunt descoperite urmele lăsate de către această
persoană;
• să fie incident cel puţin unul din următoarele cazuri care au legătură cu conduita persoanei
ulterior săvârșirii infracţiunii:
○○ dacă a încercat să se ascundă sau dacă nu i s-a putut constata identitatea;
○○ dacă există temeiuri rezonabile de a presupune că aceasta se va sustrage de la
urmărirea penală, va împiedica aflarea adevărului, va săvârși alte infracţiuni.
Termenul reţinerii persoanei nu poate depăși 72 de ore. Derogări în sensul depășirii acestui
termen nu sunt admise. În acest caz, legiuitorul are în vedere că termenul reținerii este calculat
din momentul privării de libertate de facto.
Constituția Republicii Moldova, Codul de procedură penală, Codul contravențional, precum
și alte legi speciale prevăd dreptul persoanei reținute de a fi informată cu privire la drepturile
sale, motivele reținerii, conținutul bănuielii și încadrarea juridică a faptelor infracționale de
săvârșirea cărora este suspectat.
Pentru garantarea acestui drept, în cazul persoanelor cu dizabilități psihosociale și
intelectuale, procurorii urmează să țină cont de principiul accesibilității și de obligația asigurării
acomodării rezonabile. Respectarea acestor principii presupune, inclusiv, informarea persoanei
cu dizabilități într-un limbaj accesibil și nejuridic. În procesul de informare a persoanelor cu
dizabilități psihosociale și intelectuale, vă recomandăm să:

•
•
•
•

vorbiți mai rar;
folosiți cuvinte și propoziții simple și să nu discutați prea mult timp fără pauză;
nu treceți la subiecte noi fără explicație;
evitați terminologia juridică.

Unele persoane cu dizabilități ar putea avea deficiențe de comunicare, în loc de sau suplimentar
la dizabilitățile intelectuale sau psihosociale. În asemenea cazuri, procurorii ar putea cere
asistența profesioniștilor sau a persoanelor (persoana de suport) care cunosc persoana bănuită,
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pentru a determina tipurile de acomodare rezonabilă de care are nevoie persoana cu deficiențe
de comunicare pentru a asigura informarea și realizarea drepturilor sale în cadrul reținerii.
Deși necesitățile de acomodare rezonabilă diferă de la o persoană la alta, una dintre
principalele necesități pentru persoanele reținute este să aibă pe cineva în care să aibă încredere
și care îi poate oferi sprijin în înțelegerea bănuielii, procedurii de reținere și asigura informarea
completă în cadrul reținerii. Această persoană poate fi un membru de familie, un consilier
juridic, un avocat, psiholog sau ombudsmanul. Dacă persoana cu dizabilități nu are o persoană
de încredere, care ar putea să faciliteze comunicarea și informarea cu referire la procedura de
reținere și drepturile persoanei reținute, procurorul se poate adresa rețelei de profesioniști sau
ONG-urilor din domeniu (de ex., Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală).
Asistenţa juridică este una dintre cele mai importante componente ale dreptului de apărare al
părţilor, alături de posibilitatea acestora de a-și asigura personal apărarea prin toate mijloacele
și metodele neinterzise de lege.
Dacă persoana suspectată de comiterea unei infracțiuni este reținută, dreptul de a fi asistat
de un avocat apare din momentul perfectării procesului-verbal de reținere și al comunicării
acestuia bănuitului.
În cazul în care persoana cu dizabilități reținută nu are posibilitatea de a contacta un avocat
ales, organul de urmărire penală va contacta în cel mult o oră Consiliul Naţional pentru Asistenţă
Juridică Garantată de Stat, pentru a fi desemnat un avocat ce acordă asistență juridică garantată
de stat.
Pentru a asigura o asistență juridică eficientă, recomandăm procurorilor să solicite Oficiilor
Teritoriale ale CNAJGS desemnarea unui avocat din lista specializată în acordarea asistenței
juridice garantate de stat persoanelor cu dizabilități mentale.

Audierea bănuitului/învinuitului
Bănuitul/învinuitul nu poate fi forţat să mărturisească împotriva sa sau împotriva rudelor
sale apropiate ori să-şi recunoască vinovăţia şi nu poate fi tras la răspundere pentru refuzul de
a face astfel de declaraţii. Potrivit prevederilor art. 167 alin. (4) CPP, dacă acceptă să fie audiată,
persoana reţinută va fi audiată în conformitate cu prevederile art. 103 şi art. 104 CPP.
Dacă persoana cu dizabilități mentale, bănuită în săvârșirea unei infraciuni acceptă să fie
audiată, înainte de audiere, acesta are dreptul la consultații în condiții de confidențialitate cu
apărătorul său. Condițiile pentru confidențialitatea întrevederii dintre avocat și bănuit sunt
asigurate de organul de urmărire penală. Bănuitul reținut are dreptul de a fi asistat de avocat la
realizarea oricărei acțiuni de urmărire penală, începând cu audierea acestuia.
În situația în care persoana cu dizabilități intelectuale sau psihosociale are deficiențe de
comunicare, la audierea ei în calitate de bănuit, organul de urmărire penală are obligația de a
asigura prezența unui interpret de limbaj mimico-gestual și/sau a unei persoane de suport care
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va facilita procesul de comunicare și interacțiune în cadrul acțiunii procesuale.
Dacă, în interiorul termenului de reținere, în privința persoanei reținute apar suspiciuni
că suferă de tulburări psihice și sunt prezente fapte şi împrejurări din care rezultă îndoiala
asupra stării de responsabilitate, conform indicatorilor comportamentali descriși în capitolele
anterioare, procurorul de caz imediat va solicita prezența la locul aflării persoanei reținute a
echipei medicale, eventual specializate, pentru examinarea medicală și stabilirea necesității
unui eventual examen medical de profil, în vederea constatării existenţei de tulburări psihice,
necesității de acordare a asistenţei psihiatrice şi tipului acesteia. Totodată, procurorul va asigura,
în interiorul termenului de 48 de ore de la reținere, administrarea de înscrisuri, declarații,
documente medicale etc. cu privire la asistența psihiatrică anterioară.
Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) pct. 3 din CPP, expertiza se dispune şi se efectuează, în
mod obligatoriu, pentru constatarea stării psihice şi fizice a bănuitului, învinuitului, inculpatului,
în cazurile în care apar îndoieli cu privire la starea de responsabilitate sau la capacitatea lor de
a-şi apăra de sine stătător drepturile şi interesele legitime în procesul penal. Având la bază
prevederile art. 143 CPP, în situația în care apar suspiciuni că suferă de tulburări psihice a
bănuitului, procurorii urmează să dispună efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice, cu
înaintarea judecătorului de instrucție a unui demers în temeiul art. 152 din Codul de procedură
penală.
În cazul în care judecătorul de instrucție va respinge demersul, procurorul de caz va decide
punerea persoanei reținute în libertate, având în vedere că aplicarea măsurilor procesuale
privative de libertate nu este întemeiată.
Arestarea preventivă în faza urmăririi penale poate fi dispusă doar în baza demersului
înaintat de procuror. Demersul privind solicitarea aplicării arestului în privinţa bănuitului,
învinuitului se depune judecătorului de instrucţie la locul efectuării urmăririi penale.
Se recomandă procurorilor să renunțe la înaintarea demersului privind aplicarea arestului
preventiv în situația în care în privința persoanei reținute apar suspiciuni că suferă de tulburări
psihice și sunt prezente fapte şi înscrisuri (de ex., confirmarea aflării în evidență psihiatrică,
concluzia medicului psihiatru) din care rezultă îndoiala asupra stării de responsabilitate.
În cazul în care, după prezentarea demersului cu privire la arest, procurorul a descoperit
circumstanţe care pot influenţa hotărârea instanţei cu privire la arestare, el este obligat să
completeze sau să modifice demersul, sau să-l înlocuiască cu un alt demers, respectând cerinţele
legale menționate.
Dacă după depunerea demersului în instanţa de judecată, procurorul a constatat circumstanţe
care exclud bănuiala rezonabilă că persoana a comis infracţiunea ce i se incriminează sau care
confirmă îndoiala asupra stării de responsabilitate ori au dispărut riscurile (temeiurile), el este
obligat să retragă demersul.
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Aplicarea măsurilor de constrângere
cu caracter medical față de persoanele cu dizabilităţi
intelectuale şi/sau psihosociale în procesele penale
Diagnoza de tulburare mentală nu este un factor de prognoză a pericolului. Studiile indică
că nu există instrumente specifice care pot prognoza riscul comportamentului periculos al unei
persoane. Faptul că persoana este într-o instituție pentru care unul din criteriile de admitere
este pericolul, nu înseamnă că persoana prezintă o amenințare imediată pentru Dvs. sau pentru
alte persoane.
Starea de iresponsabilitate apărută din cauza prezenței unei tulburări psihice se constată
prin raportul de expertiză psihiatrică. Dacă prin raportul de expertiză psihiatrică s-a constatat
că persoana este iresponsabilă pe motiv că suferă de tulburări psihice și nu poate fi supusă
răspunderii penale, procurorul realizează procedura de terminare a urmăririi penale, în
conformitate cu prevederile art. 495 din Codul de procedură penală, prin trimiterea cauzei
penale în instanța de judecată pentru aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical.
Persoana care, în timpul executării pedepsei, s-a îmbolnăvit de o boală psihică, ce o lipseşte
de posibilitatea de a-şi da seama de acţiunile sale sau de a le dirija, este liberată de executarea
pedepsei. Acestei persoane instanţa de judecată îi poate aplica măsuri de constrângere cu
caracter medical.
Măsurile de constrângere cu caracter medical au drept scop înlăturarea unui pericol şi
preîntâmpinarea săvârşirii unei noi infracțiuni de către persoana ce suferă de o boală psihică.
Față de persoanele care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală în stare de iresponsabilitate
ori s-au îmbolnăvit de o boală psihică, instanța de judecată poate aplica următoarele măsuri de
constrângere cu caracter medical:
internarea într-o instituţie psihiatrică cu supraveghere obişnuită – poate fi aplicată de
către instanţa de judecată unui alienat care, din cauza stării psihice şi a caracterului faptei
prejudiciabile săvârşite, are nevoie de îngrijire spitalicească şi de tratament în condiţii de
supraveghere obişnuită;
internarea într-o instituţie psihiatrică cu supraveghere riguroasă – poate fi aplicată de
către instanţa de judecată unui alienat care, din cauza stării psihice şi a caracterului faptei
prejudiciabile săvârşite, prezintă un pericol deosebit pentru societate şi are nevoie de
îngrijire spitalicească şi de tratament în condiţii de supraveghere riguroasă.
Instanţa de judecată, considerând că este necesar de a aplica o măsură de constrângere cu
caracter medical, alege forma acesteia în funcţie de boala mentală a persoanei, de caracterul şi
gradul prejudiciabil al faptei săvârşite. În cadrul examinării oportunității de aplicare a unei măsuri
cu caracter medical, se recomandă judecătorilor să informeze persoana cu dizabilități mentale
sau reprezentantul acesteia despre dreptul de a cere unei instituţii medicale independente
avizul asupra stării de sănătate a persoanei căreia i se aplică măsuri de constrângere cu caracter
medical.
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În situația în care, în cursul tratamentului persoana s-a însănătoșit, instanţa de judecată, în
temeiul avizului instituţiei medicale, dispune încetarea aplicării măsurilor de constrângere cu
caracter medical.

Participarea în calitate de
parte vătămată sau martor al infracțiunilor
Deseori persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale sunt privite cu circumspecție
când apar în calitate de parte vătămată sau martor. Procurorii și judecătorii trebuie să cunoască
că persoanele cu dizabilități mentale și psihosociale sunt capabile să poată oferi informații
complete despre ceea ce au văzut sau prin ce au trecut.
Pe parcursul procesului penal, procurorii trebuie să se asigure că părțile vătămate cu
dizabilități intelectuale și psihosociale sunt în posesia informaţiei privind legislaţia în domeniu şi
drepturile lor. Această concluzie pune accent, în special, pe nevoia de a le familiariza cu diversele
tipuri de servicii de susţinere şi măsuri legale care le stau la dispoziţie, ca un prim-pas ce le-ar
facilita accesul lor la justiţie.
Totodată, procurorii și judecătorii trebuie să se asigure că informațiile relevante din procedura
urmăririi penale au fost transmise părții vătămate cu dizabilități intelectuale și psihosociale, în
timp util și într-o manieră accesibilă (cu respectarea principiului accesibilității și acomodarea
rezonabilă descrisă mai sus). În acest sens, părțile vătămate ar trebui să primească cel puțin
următoarele informații:
• informații generale. Părțile vătămate ar trebui să aibă o imagine de ansamblu a ceea ce
se va întâmpla, care sunt drepturile lor și cum pot să le exercite în mod eficient. Acestea ar
trebui să știe și să înțeleagă toate măsurile speciale disponibile și dreptul la rambursarea
cheltuielilor efectuate ca urmare a participării la procesul penal, precum și dreptul de a
primi compensarea cheltuielilor din partea statului, în cazul neexecutării. Organul de
urmărire penală, după caz, instanța de judecată are obligația să actualizeze pentru partea
vătămată informația, după fiecare acțiune procesuală, și să-i ofere datele de contact ale
persoanelor ce pot oferi informații suplimentare cu privire la cazul lor;
• servicii disponibile. Părțile vătămate cu dizabilități intelectuale și psihosociale ar trebui
să primească informații cu privire la accesul la asistență medicală și psihologică, asistență
juridică, precum și servicii sociale disponibile și recomandări corespunzătoare cu privire
la condițiile de eligibilitate și modul de accesare a acestor servicii. Organul de urmărire
penală, după caz, instanța de judecată are obligația de a informa părțile vătămate cu privire
la existența unor grupuri de sprijin pentru victimele sau organizațiile neguvernamentale
specializate în domeniul asistenței persoanelor cu dizabilități mentale;
• refuzul în pornirea urmăririi penale. Organul de urmărire penală are obligația de a
informa prin ordonanță motivată victima/partea vătămată atunci când decide că nu există
suficiente dovezi pentru a iniția o urmărire penală. În astfel de circumstanțe, trebuie să
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se explice în limbaj accesibil părții vătămate cu dizabilități intelectuale și psihosociale
motivul pentru care s-au luat acele decizii;
• plângerile. Fiecare parte vătămată ar trebui să fie informată cu privire la procedura
de depunere a plângerilor împotriva acțiunilor/inacțiunilor organului de urmărire
penală, astfel încât oricine care are o plângere cu privire la modul în care a fost tratat
de către organul de urmărire penală sau care consideră că sistemul de justiție penală l-a
dezamăgit, chiar dacă nu știe cine ar putea fi responsabil, ar trebui să știe unde și cui să
se adreseze. 		
Audierea părții vătămate este unul dintre cele mai importante elemente ale unei anchete
penale și este esențial pentru urmărirea penală de succes. Părțile vătămate nu constituie o
simplă piesă de probe, iar procurorii trebuie să fie conștienți de faptul că un tratament inadecvat
poate duce la traume suplimentare victimei cu dizabilități mentale.
Deseori persoanele cu dizabilități mentale sunt victime ale infracțiunilor care au loc într-un
cadru privat, unde victima este singurul martor. Ori de câte ori există dovezi contradictorii,
credibilitatea victimei este de obicei esențială. Procurorii și judecătorii trebuie să fie conștienți
de prejudecățile sociale și stereotipurile cu privire la comportamentul persoanelor cu dizabilități
intelectuale și psihosociale, care le descriu ca fiind incapabile și să ofere credibilitate părții
vătămate, indiferent de starea ei de sănătate.
În cazul în care martorul sau partea vătămată suferă de o boală psihică sau de o altă boală
gravă, audierea lui se face cu consimţământul medicului şi în prezenţa acestuia.
În procesul de audiere a persoanelor cu dizabilități mentale, procurorii pot implica diverși
specialiști care vor oferi suport persoanei cu dizabilități și care vor facilita comunicarea organului
de urmărire penală sau a instanței de judecată cu acesta și vor:
• informa procurorul sau instanța de judecată despre dizabilitatea părții vătămate sau a
martorului;
• ajuta procurorul sau instanța de judecată în pregătirea procesului de audiere a părții
vătămate sau martorului;
• asista partea vătămată sau martorul în comunicarea cu procurorul sau instanța de
judecată;
• oferi susținere emoțională și de altă natură pentru partea vătămată sau martor;
• explica modul în care o dizabilitate particulară a părții vătămate poate afecta modul
acesteia de a relata și a comunica circumstanțele cauzei;
• ajuta partea vătămată să înțeleagă ce opțiuni sunt disponibile pentru protejarea sa de
infractor sau de presiunea/represaliile altor persoane pe parcursul investigației;
• se recomandă procurorilor și judecătorilor să evite audierea suplimentară a părților
vătămate ce au o dizabilitate mentală. Psihologii susțin că audierea suplimentară/repetată
a părții vătămate comportă următoarele dezavantaje;
• partea vătămată poate întâlni dificultăţi în redarea verbală a evenimentului traumatizant;
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• există riscul ca partea vătămată să-şi schimbe declaraţiile sau conţinutul declaraţiei să fie

denaturat. Aceste situaţii pot fi generate de frica parții vătămate care se intensifică atunci
când este pusă faţă în faţă cu agresorul (bănuitul, învinuitul, inculpatul);
• poate fi afectată fidelitatea relatării, în special, în situaţii când între evenimentul traumatic
şi depunerea declaraţiei în instanţă există un interval mare de timp;
• partea vătămată este pusă în situaţia de a retrăi evenimentul traumatizant. Audierea
repetată are un efect nociv asupra psihicului victimei şi asupra vieții sale ulterioare şi
conduce la revictimizare.
În procesul de audiere a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale, procurorii
pot face uz de unele metode care au fost folosite în mod tradițional pentru a permite copiilor să
depună mărturii în instanță. Respectiv, în aceste situații poate fi aplicată procedura de audiere
în condiții speciale.
Persoanele cu dizabilități mentale, în particular, combinate cu deficiențe de comunicare,
pot depune mărturii folosind metodele alternative de comunicare, cum este scrisul, desenul,
gesturile, indicatul cu degetul, folosirea manechinelor anatomice sau a altor obiecte ori o
combinație de metode.
În situația în care în calitate de victimă sau martor este un copil cu dizabilități intelectuale
sau psihosociale, procurorii trebuie să solicite audierea acestora în condiții speciale conform
art. 110/1 CPP.

Participarea persoanelor cu dizabilităţi
intelectuale şi/sau psihosociale în procesele civile
Articolul 26 al Constituției Republicii Moldova stabilește: fiecare om are posibilitatea să
reacționeze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor și intereselor sale. Prin
urmare, odată cu încălcarea unui anumit drept, apare necesitatea adresării la anumite organe
pentru a se face dreptate. Posibilitatea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale de
a se adresa, direct sau prin reprezentant, în instanțele de judecată este un drept fundamental
al omului, fiind garantat de art. 20 din Constituție, potrivit căruia orice persoană are dreptul
la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care
violează drepturile, libertățile și interesele sale legitime.
Persoanele fizice dobândesc capacitatea procesuală de exercițiu deplină la vârsta de 18 ani.
Pentru persoanele care nu au capacitate de exercițiu este prevăzută instituția reprezentării și
asistării. Reprezentarea intervine în cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani și al
persoanelor supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei.
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Prin Legea nr. 66 din 13.04.2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
au fost operate mai multe modificări la Codul civil și Codul de procedură civilă prin care se
garantează persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dreptul de a participa de sine
stătător în calitate de parte în procesul civil.
În funcție de tipul și caracterul dizabilității, în privința persoanei cu dizabilități mentale
poate fi aplicată o măsură de ocrotire reglementată de Codul civil. Dacă în privința persoanei cu
dizabilități mentale este instituită o măsură de ocrotire judiciară (persoana ocrotită), aceasta are
capacitate de exerciţiu al drepturilor procedurale civile în măsura în care:
în cadrul pricinii civile, persoana ocrotită îşi apăra drepturile, libertăţile sau interesele
legitime pe care, conform legii civile, le poate exercita de sine stătător;
pricina civilă se referă la un act juridic pe care, conform legii civile, persoana ocrotită îl
poate încheia de sine stătător.
Modul de participare a persoanei cu dizabilități mentale în procesul civil este determinat de
măsura în care persoana ocrotită are nevoie de încuviinţare sau autorizare. Încuviinţarea sau
autorizarea actelor de procedură poate fi dată pentru toate actele de procedură aferente unei
pricini civile sau pentru fiecare act de procedură în parte.
Dacă o persoană ocrotită a depus nemijlocit o cerere de chemare în judecată sau altă cerere
în instanţa de judecată, se prezumă că pricina respectivă poate fi examinată cu participarea
nemijlocită a persoanei ocrotite. În caz de necesitate, la cererea persoanei ocrotite sau din oficiu,
cu acordul persoanei ocrotite, instanţa de judecată care examinează pricina poate desemna, prin
încheiere, un curator special care va asista persoana în pricina respectivă sau un tutore special
care va reprezenta persoana în pricina în cauză.
Potrivit prevederilor art. 581 alin. (4) CPC, în toate cazurile persoana ocrotită are capacitate
deplină de exerciţiu al drepturilor procedurale civile în pricinile care cad sub incidenţa capitolului
XXVIII.
Conform art. 581 alin. (7) CPC, în toate cazurile în care persoana ocrotită este pârât sau
intervenient accesoriu de partea pârâtului, actele de procedură în pricinile civile se îndeplinesc
în numele persoanei ocrotite de către reprezentantul legal corespunzător (ocrotitorul provizoriu,
curatorul, tutorele etc.).
Indiferent de statutul procesual, chiar și în pricinile civile în care persoana ocrotită nu are
capacitate de exerciţiu al drepturilor procedurale civile, instanţa de judecată trebuie să audieze
şi să ia în considerare dorinţele şi sentimentele persoanei ocrotite, cu excepţia cazului în care
instanţei i s-a prezentat un raport de expertiză psihiatrică care confirmă că audierea persoanei
ocrotite este de natură a-i dăuna sănătăţii sau dacă aceasta nu poate să-şi exprime dorinţele şi
sentimentele.
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La examinarea cauzelor civile cu participarea persoanelor cu dizabilități mentale, se
recomandă judecătorilor să facă uz de recomandările expuse supra cu privire la modul de
comunicare și asigurarea principiului accesibilității și a acomodării rezonabile.
Un principiu central al acestor acomodări este implicarea în procesul civil în scop de asistare
a persoanelor cu dizabilități mentale, a profesioniștilor din domeniul sănătății mentale și din alte
domenii terapeutice, rolul cărora este să servească drept mediatori în comunicare între persoana
cu dizabilitate și instanțele judecătorești.
Acești experți oferă asistență în procesul de efectuare a justiției pentru a stabili circumstanțele
faptice ale cauzei și pot determina felul în care partea sau martorul trebuie interogat, ce întrebări
pot sau nu pot fi puse, cum să fie formulate întrebările, ce pot însemna (sau nu) răspunsurile,
ce sugerează limbajul corpului etc. Totuși, implicarea specialiștilor nu poate avea loc în mod
automat, fapt pentru care recomandăm judecătorilor să consulte și persoana cu dizabilități în
partea ce ține de persoana, tipul și volumul asistenței acordate de specialiștii invitați în proces
sau de persoana de suport.
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VI
Sugestii practice
în intervievarea persoanelor cu probleme de
sănătate mentală. Realizarea interviului
Abordați persoana cu probleme de sănătate mentală ca pe o persoană
sănătoasă – fiți amabili, profesioniști și empatici;
Respectați persoana și nu faceți presupuneri despre abilitățile ei;
Reguli
Discutați mai întâi cu beneficiarul și apoi cu rudele sau tutela;
comportamentale
Evitați să vorbiți cu celelalte persoane despre pacient în prezența lui de
parcă el nu ar fi în încăpere (chiar dacă ați primit informația că bolnavul
nu înțelege, are retard mental sau nu reacționează la stimuli externi);
Creați un mediu favorabil, evitând spațiile aglomerate și gălăgioase; minimizați
perturbările (de exemplu, apelurile telefonice); alocați mai mult timp interviului și
permiteți pauze regulate;
Anunțați și respectați limitele impuse de funcția deținută, spuneți deschis și calm dacă
ceva vă deranjează în atitudinea și comportamentul justițiabilului;
Utilizați o persoană de suport/sprijin, care vă va ajută să vă ajustați comunicarea; aceasta
va ajuta persoana cu dizabilități să rămână calmă, să-i explice lucrurile în mod clar
persoanei;
Limbajul corpului trebuie să mențină contactul vizual (cu excepția cazurilor în care nu
este adecvat din punct de vedere cultural) și nu dați privirea în jos când vorbiți. Neapărat
țineți cont de limbajul dvs. non-verbal, care trebuie să corespundă cu cel verbal;
Dacă înaintea intervievării aveți date despre diagnosticul persoanei, citiți în ghid sau
internet despre această patologie;
Aveți grijă de siguranța personală. În caz de agresiune psiho-verbală sau fizică, solicitați
gardianul sau echipa 112;
Dacă suspectați o criză (agitație psiho-motorie, halucinații și/sau idei delirante marcate,
stare de ebrietate profundă), întrerupeți intervievarea și solicitați serviciul de urgență 112;
Fiți răbdători și mențineți încrederea;
Permiteți mai mult timp decât de obicei pentru a răspunde la întrebările
dvs.;
Reguli de
Dacă aveți dificultăți de înțelegere a persoanei cu dizabilități, repetați ceea
ascultare
ce înțelegeți și permiteți reacției persoanei să vă ghideze;
Inconsecvențele sau afirmațiile incorecte pot indica mai degrabă probleme
de memorie decât falsuri deliberate;
Agitația persoanei cu dizabilități poate fi cauzată de frustrarea în a nu înțelege;
Dacă auziți termeni medicali sau psihologici, rugați persoana să îi explice așa cum știe;
Dacă nu înțelegeți ceva, spuneți direct și pozitiv despre aceasta.
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Întrebați persoana cum se numește sau cum îi place să fie numită și
adresați-vă după cum se prezintă;
Explicați lucrurile încet, folosind un limbaj simplu și propoziții scurte;
Reguli de
Pentru început încercați să construiți o relație de încredere, stabilind niște
ascultare
reguli de bază privind verificarea în mod regulat a înțelegerii;
Anunțați la început persoana despre durata intervievării și oferiți-i timp
ca să-și verbalizeze trăirile sale, inclusiv simptomele (unii pacienți sunt
axați pe simptome, diagnosticuri, investigații clinice, tratament. Aceste persoane ar putea
să se simtă neglijate dacă nu le permiteți să se plângă pe acest fapt.);
Concentrați-vă asupra a ceea ce persoana are de făcut și lăsați-o să spună povestea cu
propriile cuvinte și suficient timp;
Recunoașteți emoțiile interlocutorului și lăudați-l pentru curajul de a fi sincer cu dvs.;
La începutul interviului folosiți mai mult întrebări deschise, pentru a predispune
intervievatul să vorbească;
Alterați întrebările deschise cu cele închise și semideschise pentru a obține informații
relevante;
Evitați întrebările acuzative („de ce...”, „nu ți-ai dat seama că...”), cât și cele compuse și cu
negație;
Clarificați minuțios dacă întrebările pe care le puneți sunt legate de ora evenimentului
sau de prezent;
Căutați informații specifice prin solicitarea unei comparații sau/și a unei demonstrații;
Solicitați persoanei să relateze informațiile, atribuindu-le la ceva cunoscut, spre exemplu,
un alt eveniment sau situație;
Creați niște facilități: trebuie să aveți un stilou și hârtie în cazul în care beneficiarul vrea
să vă explice ceva, fotografii; permiteți-i să spună cuvinte „nepoliticoase” (de exemplu,
în cazul abuzului sexual);
Verificarea înțelegerii: nu presupuneți că persoana vă va spune dacă nu înțelege;
Verificați înțelegerea, solicitând persoanei să explice în propria voce și nu întrebând „înțelegeți?”;
Asigurați-vă că ați explicat suficient de bine;
Consolidați informațiile importante;
Scrieți punctele principale pe scurt.
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Glosar de termeni
Tulburări de anxietate generalizate pot fi sesizate prin îngrijorări repetate și fără un fundament
real, anticiparea unor consecințe extreme, fără motiv, legate de activități din viața de zi cu zi. Această
boală mentală este asociată de insomnii, stări de oboseală și dureri abdominale.
Atacurile de panică pot fi recunoscute prin momentele subite de panică a căror durată e de
până la 10 minute. Persoana afectată simte dureri în piept, stări de amețeală și disconfort în zona
abdomenului. Simptomele mai pot include o frică teribilă de moarte și teama pronunțată de pierdere
a controlului. Astfel de atacuri sunt cauzate de diverși factori de stres, stări de anxietate și, în unele
cazuri, sunt declanșate de activități fizice intense.
Fobiile reprezintă o temere nejustificată, însă persistentă. Stările de fobie sunt însoțite de
amețeală, transpirație, creșterea rapidă a ritmului cardiac, stări de greață și tensiune musculară.
Tulburările obsesiv compulsive pot fi sesizate prin obsesii și diverse ritualuri care se repetă
regulat, având în spate unele superstiții. De exemplu, teama de microbi, nevoia de a organiza lucrurile
prin casă tot timpul sau verificarea frecventă a unor dispozitive, precum închisul aragazului, ori
scoaterea din priză a tuturor aparatelor electrocasnice.
Tulburările de stres post traumatic se manifestă după câteva săptămâni sau luni de la petrecerea
unui eveniment traumatizant, fizic sau emoțional. Oamenii care suferă de tulburări de stres posttraumatic au amintiri detaliate despre tragedie, coșmaruri, evită orice asocieri cu acel accident, au
tulburări de panică, se simt vinovați fiindcă au supraviețuit și sunt ușor iritabili.
Anxietatea de separație se manifestă prin stări de anxietate excesive, după ce o persoană e
separată brusc de altcineva sau de un loc. Această tulburare este mai pronunțată la copii, unde chiar
și o separare de scurtă durată poate duce la apariția unei crize de panică.
Tulburările de anxietate la copii au loc în special atunci când copiii sunt puși în fața unor
situații noi, iar starea de anxietate e de lungă durată și îngreunează activitățile firești ale micuțului.
Copilul poate avea o capacitate diminuată de concentrare și învățare, poate avea tensiunea ridicată,
stări de greață, dureri stomacale, diaree, stări de slăbiciune, devine ușor iritabil și nu poate dormi.
Copiii care au tulburări de anxietate sunt predispuși la depresie, tulburări de alimentație și deficit
de atenție.
Depresia psihotică este o tulburare ce se manifestă prin diverse manii. Subiectul e convins că
a săvârșit fapte rele impardonabile, se simte persecutat și poate avea halucinații, atât auditive, cât și
vizuale.
Depresia catatonică poate fi recunoscută printr-un retard psihomotor sau acțiuni excesive,
mimici sau imitarea unor cuvinte, fără noimă. Oamenii care suferă de acest tip de depresie necesită
un tratament specific.
Depresia post-traumatică este o tulburare ce survine unor traume emoționale foarte puternice
și care se caracterizează prin stări persistente de frică și sentimentul de neputință.
Melancolia senilă sesizată în special la vârstnici, această formă de depresie se manifestă printrun sentiment puternic de vinovăție, pierdere în greutate, retard psihomotor, insomnii matinale și,
uneori, gânduri suicidale.
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Tulburarea distimică se manifestă printr-un sentiment predominant de tristețe, pe o durată
foarte lungă de timp. Oamenii care suferă de tulburare distimică au insomnii sau stări frecvente
de somnolență, se simt epuizați, au o încredere scăzută în propriile puteri și se concentrează cu
dificultate.
Tulburarea bipolară. Oamenii care suferă de sindrom bipolar trăiesc stări emoționale opuse.
Au momente de depresie care evoluează în stări maniacale manifestate deseori prin impulsivitate,
hiperactivitate și lipsa somnului. Fiecare stare poate dura chiar și câteva săptămâni. Printre
simptomele specifice sindromului bipolar mai fac parte stima de sine exagerată, vorbirea continuă,
focusarea excesivă pe o idee și gândurile suicidale.
Depresia post-partum. Femeile pot suferi de depresie post-partum la scurt timp după ce nasc.
Acestea își schimbă dispoziția dintr-un moment în altul, plâng fără motiv, se decid cu greutate, au
tulburări de apetit și de somn și au impresia că nu sunt mame bune. Depresia post-partum apare, de
obicei, pe fondul unor tulburări afective precedente, când în familia pacientei mai sunt persoane cu
probleme de sănătate mentală sau chiar independent de acești factori.
Schizofrenia simplă. Evoluția acestei boli este lentă. Pacientul se izolează, este tot mai puțin
interesat de ce se întâmplă în jurul lui, devine ușor iritabil și, pe fondul „răcirii“ afective, poate fi în
conflict cu familia lui. Persoanele care suferă de schizofrenie simplă au deseori senzația că nu mai
sunt ca înainte și se înstrăinează de cei apropiați.
Schizofrenia hebefrenică. Acest tip de schizofrenie este unul dintre cele mai grave, deoarece se
manifestă în rândul adolescenților și le poate afecta întreaga viață psihică. Oamenii care suferă de
schizofrenie hebefrenică au un comportament oscilant și au tendința să săvârșească o serie de fapte
cu caracter antisocial. Aceștia pot fi binedispuși, iar imediat ulterior să se înfurie și să plângă fără
motiv. Oamenii care suferă de schizofrenie hebefrenică au idei delirante, cu caracter temporar.
Schizofrenia catatonică se manifestă la pacienții cu vârste de 18-20 de ani, printr-o serie de
simptome specifice. Bolnavul stă de multe ori nemișcat, cu privirea fixă și în poziții incomode, fără
să se simtă obosit, poate suferi atacuri de catalepsie (rigiditatea bruscă a mușchilor), țipă și prezintă
stereotipii motrice și de vorbire. Acest tip de schizofrenie e considerat de specialiști drept situație de
urgență atunci când pacientul refuză să mai mănânce.
Schizofrenia paranoidală debutează, de obicei, după vârsta de 30 de ani. Oamenii care suferă
de schizofrenie paranoidală trăiesc deseori halucinații vizuale și auditive. Aceștia aud șoapte, voci
potrivnice care le dictează ce să facă sau au senzația că li se fură gândurile. Interpretează negativ
mimica oamenilor din jur, se retrag de ceilalți și, în unele cazuri, refuză să mănânce sub pretextul că
alimentele ar fi otrăvite. În unele cazuri sunt convinși că reprezintă persoane importante ori susțin
că sunt posedați de forțe oculte.
Autismul tipic prezintă cauze neurobiologice și apare, de obicei, de la nașterea copilului sau
în jurul vârstei de 2 ani. Minorii care au autism socializează cu dificultate, se exprimă greoi, atât
verbal, cât și nonverbal, prezintă o serie de stereotipuri și manifestă în mod repetat unele acțiuni.
Totodată, aceștia nu au intenția spontană de a-și împărtăși propriile reușite și bucurii cu cei din
jurul lor. Oamenii care trăiesc cu autism pot avea și unele boli asociate, precum cele de natură
gastrointestinală, tulburări de somn sau epilepsie.
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Sindromul Asperger reprezintă o tulburare care afectează interacțiunile sociale. Cunoscută și sub
denumirea de psihopatie autistă sau tulburare schizoidă a copilăriei, sindromul Asperger debutează
în jurul vârstei de 3 ani. Chiar dacă nu prezintă întârzieri alarmante de limbaj sau de dezvoltare
cognitivă, copiii diagnosticați cu sindromul Asperger prezintă o incapacitate de a fi empatici, se mișcă
dezordonat și întâmpină dificultăți și, în conversații, repetă frecvent unele expresii. Din punct de
vedere emoțional, oamenii care trăiesc cu acest sindrom au o întârziere emoțională de circa trei ani
față de vârsta lor reală.
Sindromul Rett, întâlnit mai des la femei, este o formă gravă și totodată rară de autism. Această
problemă de sănătate mentală afectează activitatea unor porțiuni ale creierului responsabile de
capacitatea de vorbire, învățare, mișcare, respirație, digestie, funcția cardiacă, percepțiile senzoriale
și de starea de spirit. La copiii care trăiesc cu sindromul Rett se observă încetinirea creșterii
circumferinței capului, de la vârsta de 5-48 de luni. Aceștia își pierd unele capacități de folosire a
mâinilor, își coordonează cu dificultate mersul și mișcările trunchiului și își pierd abilitatea de-a
vorbi.
Tulburările de personalitate apar încă de la vârsta copilăriei, devin evidente atunci când
subiectul ajunge la pubertate și prezintă o serie de caracteristici specifice, de ordin cognitiv, afectiv și
relațional, care îngreunează adaptarea acestuia în societate.
Asociația Psihiatrică Americană a grupat tulburările de personalitate în trei grupe:
• tulburări de personalitate paranoide, schizoide și schizotipale;
• tulburări de personalitate antisociale, histrionică, borderline și narcisică;
• tulburări de personalitate evitante, dependente și obsesiv-compulsive.
Demența este o categorie de boli mentale caracterizată prin deteriorare cognitivă, asociată cu
un spectru larg de simptome psihice, psihologice și comportamentale. Aceste boli apar pe fondul
tulburărilor emoționale puternice și comportamentale, modificărilor de personalitate și a simptomelor
psihiatrice, precum apatia și depresia. Demențele afectează atenția, orientarea în spațiu, capacitatea
de calcul și de învățare, limbajul, dar și gândirea. Apar cu precădere după vârsta de 65 de ani, riscul
de dobândire a unei forme de dependență crescând direct proporțional cu înaintarea în vârstă. Cele
mai frecvente forme de demență sunt Alzheimer, demența vasculară și Corea Huntington.
Demența Alzheimer, inițial greu de sesizat, datorită simptomelor care pot fi lesne trecute cu
vederea de membrii familiei ca fiind niște schimbări ușoare de comportament specifice înaintării în
vârstă a persoanei afectate. Demența Alzheimer progresează în timp, cu efecte diferite de la un om
la altul. Oamenii care trăiesc cu boala Alzheimer se confruntă cu dificultăți de scriere, citire și calcule
simple, își schimbă rapid dispoziția, pot pierde noțiunea timpului și se pot dezorienta cu ușurință,
chiar cu riscul de a se rătăci în locuri cunoscute. Tratamentele medicamentoase existente pentru
demența Alzheimer duc la ameliorarea simptomelor și încetinirea evoluției bolii, însă fără să vindece
pacientul.
Demența vasculară este a doua după Alzheimer ca și incidență în rândul oamenilor cu demență.
Această boală apare din cauza reducerii mari a fluxului de sânge în creier, pe fondul unuia sau a mai
multor accidente vasculare cerebrale. Cea mai frecventă formă de demență vasculară este cea multiinfarct, cauzată de o serie de accidente vasculare cerebrale minore, care de multe ori trec neobservate.
Când o porțiune din creier nu este irigată cu sânge, chiar și pentru câteva secunde, poate fi afectat
cortexul, iar persoana în cauză întâmpină dificultăți de vorbire și de memorie. Tratamentele cele
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mai indicate în astfel de cazuri sunt cele care reduc riscurile de apariție a unui nou accident vascular
cerebral, precum și un stil de viață adecvat.
Coreea Huntington, botezată cu numele medicului american George Huntington, care i-a făcut
cea mai detaliată descriere clinică. Boala Huntington este o maladie ereditară rară ce determină
distrugerea unor părți din creier, degenerarea unor porțiuni și neutralizarea ireversibilă a neuronilor.
Oamenii care trăiesc cu boala Huntington se mișcă rapid și brusc, își pierd o bună parte din abilitățile
mentale și prezintă tulburări de personalitate și de comportament. Chiar dacă simptomele Coreei
Huntington sunt evidente după vârsta de 50 de ani, boala se poate manifesta timpuriu doar dacă
a fost preluată de la tată. În aceste cazuri, debutul precoce al Coreei se manifestă prin convulsii,
rigiditate și regres cognitiv, boala având o evoluție rapidă, cu o durată de circa opt ani.
Retardul mental este cauzat de mai mulți factori, printre care sunt sindromul Down, tulburările
ereditare de metabolism sau leziuni ale scoarței cerebrale. Oamenii care trăiesc cu deficit mental au
un coeficient intelectual sub medie, nu pot fi suficient de atenți la îngrijirea personală și se integrează
cu greu în comunitate. Cu un tratament adecvat, acești oameni pot duce un stil de viață apropiat
celor din jurul lor. Când deficitul mental este moderat sau sever, oamenii afectați au mai multă
nevoie de ajutorul familiei și al prietenilor.
Sinuciderea este acțiunea prin care un om își ia viața din propria voință. Acest act implică
atât pierderea tragică a vieții acestuia, cât și suferința apropiaților săi. Persoanele care decid să-și
pună capăt zilelor au fost, de cele mai multe ori, diagnosticați cu depresie, tulburare bipolară sau
fac abuz de droguri, sau de alcool. Incidența tentativelor de sinucidere este mai mare decât cea a
sinuciderilor finalizate. După o tentativă de sinucidere, persoana respectivă are schimbări bruște de
comportament, prezintă dificultăți de concentrare, discută frecvent despre moarte sau dorința de
a-și face rău, se simt vinovate și evită întâlnirile cu prietenii.
Înainte de a comite un astfel de gest, oamenii cu gânduri sinucigașe le transmit celor din jur o
serie de semnale specifice. Aceștia se simt neajutorați, scriu sau transmit mesaje verbale de adio, se
comportă irațional, se simt vinovați sau rușinați, renunță cu ușurință la bunurile proprii, pe care le
fac cadou și caută să-și soluționeze disputele sau problemele personale și profesionale.
Totuși, cu susținerea medicală adecvată, aceste persoane pot depăși momentul critic și pot duce
o viață normală.
Adicțiile sunt afecțiuni declanșate de consumul unei substanțe (droguri, tutun, alcool) sau
desfășurarea unei activități, precum jocurile de noroc, care provoacă o plăcere temporară, însă pe
termen lung generează o dependență nocivă atât pentru sănătatea persoanei afectate, cât și pentru
viața ei socială și profesională. Vorbim despre adicție atunci când organismul tolerează efectele
viciului în cauză, iar persoana caută să și-l satisfacă, crescând doza drogului sau a băuturii alcoolice
consumate. În lipsa acelei substanțe, persoana poate intra în sevraj. Adicțiile sunt declanșate, deseori,
de probleme emoționale, iar persoana afectată le percepe ca pe o formă de compensare a nevoii
nesatisfăcute.
Sunt mai mulți factori de risc care pot duce la apariția unei adicții: factori genetici, prezenți atunci
când unul dintre părinți e dependent de anumite substanțe, factori ce țin de sănătatea mentală, pe
fondul unor stări de depresie sau anxietate, factori ce țin de utilizarea substanțelor de la o vârstă
fragedă, factori de mediu sau de anturaj și șocurile emoționale din copilărie care, de asemenea, cresc
sensibilitatea unei persoane față de adicții.
47

Glosar de termeni

Alcoolismul reprezintă consumul exagerat de băuturi alcoolice, dar și dependența propriu-zisă de
alcool, fiind una dintre cele mai frecvente cauze de deces la nivel mondial, după bolile cardiovasculare
și maladiile oncologice. Dacă la bărbați alcoolismul e perceput ca un „refugiu“ din problemele de zi cu
zi sau după unele decepții și șocuri emoționale, la femei această adicție se manifestă din pricina lipsei
de satisfacție în familie, după divorțuri, pe fondul unor frustrări narcisiste sau în momente de declin
personal ori profesional. Persoanele care suferă de etilism riscă să dezvolte o serie de boli, precum
cele hepatice, diverse forme de cancer ale aparatului digestiv, infecții bacteriene și encefalopatii.
Dependența de droguri apare în urma consumului de substanțe psihotrope specifice, care au ca
efect tulburări de comportament și dorința acerbă a persoanei în cauză de a consuma drogul, pentru
a experimenta aceste tulburări, pe o durată mai mare de timp.
Dependența de droguri se manifestă în două forme: dependență fizică și dependență psihică. În
cazul dependenței fizice, persoana dependentă trece printr-o serie de tulburări fizice intense, ori de
câte ori nu-și administrează substanța cu pricina. Dependența psihică se manifestă prin impulsul de
a consuma în mod continuu acel drog, pentru stări temporare de plăcere sau reducerea unor stări
de tensiune anterioare.
Oamenii care sunt dependenți de droguri prezintă o serie de simptome specifice: lipsa apetitului
alimentar, pierderea rapidă în greutate, hiperemie conjunctivală, se îndepărtează de familie și
prieteni, pentru a se alătura unui nou anturaj, de obicei fără a fi prezentat familiei, atenție scăzută
asupra igienei personale și a înfățișării fizice, precum și o atitudine ostilă, uneori violentă.
Pentru reabilitarea oamenilor dependenți de droguri sunt disponibile o serie de programe de
tratament, cu sau fără internarea într-o instituție specializată, precum și educarea și informarea lor
asupra efectelor nocive ale acestei adicții, astfel încât pe termen lung riscurile de recidivă să fie cât
mai mici.
Tulburarile de alimentație reprezintă o boală care afectează bărbații și femeile deopotrivă și
se referă la obiceiurile nesănătoase de alimentație, variind de la mâncatul compulsiv, la anorexie.
Tulburările alimentare sunt puternic influențate de modul în care fiecare se percepe pe sine, de
nemulțumirile exagerate față de propriul corp sau anumite părți ale trupului. Oamenii ajung să
dezvolte ambiții obsesive de a scădea sau de a crește în greutate, obiective care sunt de cele mai multe
ori foarte greu de realizat sau nerealiste. Un numitor comun al oamenilor care suferă de tulburări
alimentare este că aceștia neagă problema de sănătate pe care o au, evitând astfel să apeleze la
sprijinul celor din jur sau să beneficieze de un tratament specializat.
Anorexia nervoasă este o tulburare caracterizată prin obsesia de a slăbi cât mai mult, dublată
de frica de a crește în greutate. Oamenii care au anorexie nervoasă mănâncă porții foarte mici și
stricte de alimente și fac exerciții fizice fără discernământ, crezând că astfel consumă caloriile nou
asimilate. Aceștia își administrează, de obicei, amfetamine și pastile care scad apetitul, provoacă
vărsături sau pastile diuretice. Totodată, acești oameni au o stimă de sine foarte mică și prezintă
tendințe de depresie.
Bulimia nervoasă. Oamenii consumă cantități foarte mari de mâncare într-un scurt interval
de timp, iar apoi încearcă să elimine surplusul alimentar prin metode neobișnuite, provocânduși vărsături și administrându-și frecvent laxative și diuretice. Aceștia sunt impulsiv-compulsivi, au
un respect de sine foarte mic și nu-și pot controla apetitul. Totodată, pierderea controlului asupra
alimentației este deseori sincronizat și cu pierderea controlului emoțional.
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