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Keywords:

The article presents some aspects regarding the research on family crimes, the victims being mostly
women and children. The authors took into account the changes that interfere in legislative plan and
those regarding the way in which the crimes from this category are produced, while more and more
subtle, refined forms of violence appear, which make them almost undetected at first sight and that
obviate common sense. At the same time, the article underlines a series of recommendations
regarding the way of acting of the police bodies when they have to elucidate crime causes that have
as object family crime, solving of these conflicts, hearing the victims of sexual abuses. In the end
there are underlined more recommendations that the victims of family abuses and violence have to
take into account, considering the state of danger and the physical and psychical traumas that they
have been exposed to.
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Cuvinte cheie:

Articolul prezintă unele aspecte privind cerectarea infracţiunilor care sunt săvârşite în mediul familial,
cel mai adesea victime fiind femeile şi copii minori. Autorii au avut în vedere atât schimbările
intervenite pe plan legislativ cât şi cele în privinţa modurilor de săvârşire a infracţiunilor din această
categorie, fiind întâlnite din ce în ce mai mult forme subtile, rafinate de violenţă, nesesizabile la prima
vedere şi care eludează simţul comun. De asemenea, în articol sunt scoase în evidenţă o serie de
recomandări privind modul de acţiune al organelor de poliţie atunci când au de instrumentat cauze
penale ce au ca obiect infracţiuni privind violenţa în familie, aplanarea unor atfel de conflicte,
ascultarea victimelor abuzurilor sexuale.În încheiere sunt scoase în evidenţă mai multe recomandări
de care trebuie să ţină seama victimele abuzurilor şi violenţelor din cadrul familiei, având în vedere
starea de pericol în care se află acestea şi traumele fizice şi psihice la care acestea au fost supuse.
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