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INTRODUCERE 

 

Violența împotriva femeilor1 este un fenomen pandemic la nivel global, care nu 
cunoaște granițe sociale și economice și care afectează femeile din toate mediile socio-
economice. Problema trebuie să fie abordată de toate țările. 

Violența împotriva femeilor reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului și își are 
rădăcinile în inegalitatea femeilor în societate. Impactul său variază de la consecințe imediate 
la consecințe multiple pe termen lung, fizice, psihologice, sociale și economice. Nu afectează 
numai victimele, ci și comunitatea și țările în general. 

Violența împotriva femeilor se poate încadra în mai multe categorii largi. Acestea 
includ violența comisă de persoane fizice sau de către state. Unele forme de violență comise 
de persoane sunt, de exemplu, violul, violența domestică, hărțuirea sexuală, violența 
colectivă, crimele de onoare și mutilarea genitală a femeilor. Există, de asemenea, forme de 
violență comise sau tolerate de anumite state, cum ar fi violul de război, sterilizarea forțată, 
avortul forțat, lapidarea și biciuirea. 

Este dificil de estimat întreaga amploare a violenței împotriva femeilor, deoarece este 
încă insuficient raportată și stigmatizată. Este inacceptabil că multe femei încă suferă în tăcere 
de crime care le distrug viețile, deoarece multe acte ilegale rămân adesea nedezvăluite. 

Colaborarea între părțile interesate la nivel național și internațional trebuie să fie 
consolidată și ar trebui puse în practică în mod eficient strategii concrete, în scopul de a 
proteja femeile împotriva violenței și de a pedepsi sever autorii. 

Scopul acestei publicații este de a evidenția situația violenței împotriva femeilor în mai 
multe țări ale Uniunii Europene și de a evidenția dificultățile comune în asigurarea unei mai 
bune protecții a drepturilor. De asemenea, prin această publicație vor fi prezentate o serie de 
recomandări și strategii cu privire la modul de îmbunătățire a cadrului legislativ actual, 
precum și aspectele sociale și educaționale care joacă un rol important în lupta împotriva 
violenței. 

Publicația a fost scrisă ca parte a proiectului JUSTICE FOR WOMEN – Towards a more 
effective rights protection and access to judicial procedures for victims of crimes, implementat 
cu sprijinul financiar al Programului Justiție al Uniunii Europene. Proiectul este coordonat de 
Asociația Pro Refugiu din România în parteneriat cu Centrul pentru Studiul Democrației din 
Bulgaria, Asociația Demetra din Bulgaria, Centrul de Drept Constituțional European din 
Grecia, Coaliția Italiană pentru Libertăți și Drepturi Civile, Asociația Trabe Iniciativas para la 
Economia Social y Solidaria din Spania. 

 

 

 

                                                           
1 În această publicație termenul femei este folosit în mod generic atât pentru femei cât și fete adulte. 
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CAPITOLUL 1 

CADRUL LEGISLATIV NATONAL PENTRU PROTECȚIA 

DREPTURILOR FEMEILOR, VICTIME ALE VIOLENȚEI 

 

  Secțiunea 1 România 

Cadrul legislativ naţional este vast în materie, reglementările făcând referire la diverse 
forme de violenţă împotriva femeii: violenţă domestică, violenţă sexuală, trafic de persoane, 
etc. Astfel, în afara reglementărilor conţinute Codul penal2 şi Codul de procedură penală3, 
prezintă relevanţă adoptarea în anul 2003 a Legii nr. 217 pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei domestice, care a fost modificată succesiv şi republicată, ultima modificare 
survenind recent prin Legea nr. 174/2018 care a introdus în legislaţia naţională ordinul de 
protecţie provizoriu4. Acest act normativ defineşte formele de violenţă domestică, incluzând 
nu doar violenţa fizică şi verbală, ci şi violenţa psihologică, violenţa sexuală, economică, 
socială, respectiv spirituală, corespunzând definiţiilor date în reglementările internaţionale 
(Convenţia de la Istanbul, ratificată de România în anul 2016, respectiv Directiva 2012/29/UE 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme 
minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii şi de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului). Totodată, trebuie amintite atât Legea nr. 211 din 
27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunii, cât şi 
Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, care 
reglementează drepturi ale victimelor infracţiunilor, unele aplicabile doar în cazul victimelor 
traficului de persoane. 

Analizând legislaţia în vigoare, se constată că femeilor victime ale infracţiunilor 
violente le sunt recunoscute în cadrul procedurilor judiciare o paletă largă de drepturi, astfel 
cum se regăsesc în reglementările internaţionale, însă aplicarea şi respectarea normelor care 
reglementează aceste drepturi prezintă suficiente inconveniente, astfel cum se va arăta în 
continuare. 

În ceea ce priveşte dreptul la informare, acesta este prevăzut în legea internă, care 
instituie o serie de obligaţii în sarcina organului judiciar la care se prezintă pentru prima dată 
victima, respectiv informare  cu privire la drepturile sale (vizând serviciile şi organizaţiile care 
asigură consiliere psihologică sau orice alte forme de asistenţă a victimei; organul de urmărire 
penală la care pot face plângere; dreptul la asistenţă juridică, drepturile procesuale ale 
persoanei vătămate şi ale părţii civile; modalitatea de a beneficia de forme de protecţie, 
inclusiv în calitate de martor, condiţiile şi procedura pentru acordarea compensaţiilor 
financiare de către stat; dreptul de a fi informată în cazul în care inculpatul va fi privat de 
libertate cu privire la punerea acestuia în libertate în orice mod; dreptul de  a solicita 
compensaţii financiare de la autorul agresiunii, etc). Această obligaţie a autorităţilor este 

                                                           
2 Adoptat prin Legea nr. 286/2009 publicată în M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009 şi intrat în vigoare la 1 februarie 
2014. 
3 Adoptat prin Legea nr. 135/2010 publicată în M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010 şi intrat în vigoare la data de 1 
februarie 2014 
4 Legea nr. 217/2003 republicată în M. Of. nr. 205 din 24 martie 2014, modificată prin Legea nr. 174/2018 
publicată în M. Of. nr. 618 din 18 iulie 2018, ambele disponibile pe www.just.ro.  

http://www.just.ro/
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respectată în practică, informaţiile fiind aduse la cunoştinţă victimei într-o limbă pe care o 
înţelege, în acest sens fiind întocmit într-un proces-verbal, care se înregistrează la instituţia 
din care face parte organul judiciar. În acelaşi timp, însă, informaţiile nu sunt prezentate într-
o manieră sintetică şi nici într-o formă adaptată nivelului de educaţie al victimei, de multe ori 
victima neînţelegând drepturile pe care le are.  

Referitor la dreptul la asistenţă juridică şi reprezentare, doar victimele traficului de 
persoane au dreptul la asistenţă juridică obligatorie (conform art. 43 şi 44 din Legea nr. 
678/2001) pentru a putea să îşi exercite drepturile în cadrul procedurilor penale prevăzute de 
lege, în toate fazele procesului penal, şi să îşi susţină cererile şi pretenţiile civile faţă de 
persoanele care au săvârşit infracţiunile prevăzute de prezenta lege, în care ele sunt implicate. 
Pe de altă parte, Legea nr. 211/2004 reglementează asistenţa juridică gratuită a victimelor 
unor infracţiuni (inclusiv infracţiuni de violenţă domestică), însă aceasta este diferită de cea 
obligatorie (care se dispune din oficiu de instanță în cazul victimelor traficului de persoane şi 
în situaţia persoanei vătămate minore - art. 93 alin. 4 C.p.p.) şi se acordă în condiţii restrictive, 
conform Cap. IV al Legii nr. 211/2004. Asistenţa juridică gratuită se acordă fiecărei victime pe 
tot parcursul procesului, în limita unei sume echivalente cu două salarii de bază minime brute 
pe ţară, stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de asistenţă juridică gratuită 
(sume modice, deci), iar fondurile necesare pentru acordarea asistenţei juridice gratuite se 
asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei. Aceste dispoziții se aplică în 
mod corespunzător şi pentru acordarea sumei necesare punerii în executare a hotărârii 
judecătoreşti prin care au fost acordate despăgubiri civile victimei infracţiunii. 

Pe de altă parte, însă, nu există nicio dispoziție legală care să oblige, de exemplu, 
apărătorul din oficiu care a asigurat asistența juridică a victimei în cursul urmăririi penale să 
o asiste pe aceasta și în faza de judecată. Acest aspect prezintă relevanță, deoarece victimele 
de cele mai multe ori au nevoie de stabilitate și percep în mod neplăcut schimbarea 
apărătorului. Alte proleme ce apar în practică sunt legate de calitatea prestației apărătorilor 
din oficiu desemnați, întrucât astfel de cauze se repartizează cu precădere tinerilor avocaţi, 
stagiari sau definitivi, care nu întotdeauna au o pregătire specializată sau experiența adecvată 
pentru a interacționa cu victimele. În plus, este permisă substituirea avocatului desemnat de 
un alt avocat înscris în Registrul baroului pentru acordarea asistenţei judiciare. Victima, 
teoretic, are dreptul de a cere schimbarea avocatului desemnat, însă în practică se întâmplă 
rareori. Pe de altă parte, revine instanței de judecată obligația de a asigura echitatea 
procedurii și de a stabili dacă, raportat la prestația avocatului din oficiu apărarea este efectivă, 
garanțiile procesului echitabil fiind aplicabile nu doar inculpatului, ci și victimei. Totodată, 
instanţa trebuie să se asigure că avocatul nu asistă părți cu interese contrare în cauză (88 alin. 
4 C.p.p.). 

Cu privire la dreptul de a nu coopera cu organele în drept, se constată că deşi acest 
drept este recunoscut victimelor traficului de persoane, în cazul în care victima nu dorește să 
coopereze cu autoritățile judiciare, aceasta nu beneficiază de servicii de asistență ale statului 
pentru persoane traficate (dar poate beneficia de servicii de asistență și protecție oferite de 
organizațiile non guvernamentale). În practică, refuzul de a se prezenta sau de a da declarații 
în faza judecății poate fi și o consecință a nerespectării perioadei de reflecție la care are 
dreptul victima în cursul urmăririi penale, când - de regulă - organele judiciare se concentrează 
mai mult pe obținerea de probe și mai puțin pe respectarea dreptului victimei la reflecție 
(prevăzut de art. 39 2 din Legea nr. 678/2001, respectiv un interval de timp de 90 de zile). 

Prin raportare la dispoziţiile Legii nr 217/2003 (art. 28), victima violenţei domestice 
poate renunţa la judecarea cererii privind ordinul de protecţie în cazurile în care cererea a 
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fost introdusă în numele său de procuror sau alte persoane abilitate de lege, iar în cazul în 
care persoana protejată prin ordinul de protecţie încalcă dispoziţiile acestuia, ea va fi obligată 
la acoperirea cheltuielilor generate de emiterea şi punerea în executare a ordinului, ceea ce 
poate avea efect descurajant în rândul victimelor. De asemenea,  una dintre măsurile de 
protecţie reglementate de lege, respectiv obligarea agresorului de a păstra o distanţă minimă 
faţă de victimă şi, după caz, membrii familiei acesteia, nu poate fi pusă în practică decât dacă 
persoanele protejate îşi exprimă acordul de a purta un sistem electronic de supraveghere care 
să permită verificarea respectării obligaţiei agresorului. 

Referitor la dreptul la protecția vieții private și a siguranței, se reţine că teama majoră 
a victimelor infracţiunilor de viol, ale traficului de persoane, dar şi al infracţiunilor de violenţă 
domestică este legată de publicitatea ce o implică procedurile penale (în special dorința de a 
nu fi informată familia cu privire la cele întâmplate sau evitarea divulgării către publicul larg, 
prin publicitatea ședinței de judecată sau accesul presei/mediatizarea, a identității victimei și 
a faptelor în care a fost implicată). Legislaţia naţională cuprinde prevederi legate de 
nepublicitatea şedinţei de judecată în cauzele privind infracţiunea de trafic de minori, iar în 
cazul celorlalte infracţiuni, la cererea victimei sau din oficiu se poate declara ca nepublică 
şedinţa de judecată, dacă se apreciază că judecarea în şedinţă publică ar putea aduce atingere 
unor interese de stat, moralei, demnităţii sau vieţii intime a unei persoane, intereselor 
minorilor sau ale justiţiei (art. 322 C.p.p.). De asemenea, se iau măsuri pentru anonimizarea 
datelor privind victimele, cuprinse în încheieri de ședință sau hotărâri judecătorești (sentințe, 
decizii) atunci când informațiile sunt replicate pe portalul instanțelor judecătorești (www. 
just.ro) pentru a nu putea fi identificate ca victime ale traficului de persoane sau ale 
infracţiunii de viol, însă aceste măsuri nu sunt aplicabile în cazul victimelor altor forme de 
violenţă (de exemplu, violenţa în familie). 

În ceea ce priveşte dreptul la protejarea integrității fizice, potrivit reglementărilor în 
vigoare, asistenţa medicală pentru victimele infracţiunilor de viol, ale  traficului de persoane 
şi ale altor forme de violenţă (în special domestică) se asigură în conformitate cu actele 
normative care reglementează materia asigurărilor sociale de sănătate, respectiv 
consimţământ valabil exprimat, dat personal de pacientul care are 18 ani, acord scris în caz 
de risc, cu respectarea voinţei pacientului şi dreptul acestuia de a refuza sau opri procedură 
medicală, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Victima poate fi supusă unei examinări 
medico-legale în cursul procesului în vederea constatării urmelor şi a consecinţelor unei 
infracţiuni. Este foarte importantă, însă, informarea victimei cu privire la riscul publicităţii 
unor astfel de date medicale, întrucât accesul la actele medicale este permis inculpatului, fie 
prin avocat, fie personal.  

Prin raportare la datele statistice comunicate de Consiliul Superior al Magistraturii 
privind infracţiunile comise cu violenţă în perioada 2016-2018 (ultimele 9 luni ale anului 2018) 
se constată că numărul dosarelor soluţionate în primă instanţă având ca obiect infracţiuni 
privind violenţa în familie (art. 199 C.pen.) a crescut de la 195 de dosare în anul 2016 la 296 
în anul 2017, iar în primele 9 luni ale anului 2018 înregistrându-se deja 259 de cauze. Din 
totalul acestor cauze, numărul dosarelor în care victime sunt femei este în creştere, evoluând 
de la o şesime din numărul total în anul 2016 la o treime în anul 2018. 

În ceea ce priveşte numărul cauzelor având ca obiect trafic de persoane (art. 210 
C.pen.), la nivelul Consiliul Superior al Magistraturii nu există este înregistrată nicio astfel de 
cauză în perioada 2016-2018, ceea ce nu  corespunde realităţii, în practică dosarele având un 
astfel de obiect având un număr semnificativ. Aşadar, modalitatea de colectare a informaţiilor 
privind acest tip de cauze este una defectuoasă, datele statistice neavând corespondent în 
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practica instanţelor judecătoreşti, fiind necesară reevaluarea modului de centralizare a 
datelor privind traficul de persoane. De asemenea, se constată că nu există o evidenţă 
separată în ceea ce priveşte traficul de minori. 

 Cu privire la cazurile de violenţă sexuală se observă o diminuare a numărului acestor 
dosare de la 451 în anul 2016, la 387 în anul 2017, respectiv 317 în primele 9 luni ale anului 
2018. Din numărul total al acestor cauze, cele mai multe sunt dosarele având ca obiect 
infracţiunea de viol, cele vizând infracţiunea de agresiune sexuală fiind în jur de 30 de cazuri 
anual în perioada 2016-2018. Totodată, în anii 2016-2018 numărul victimelor femei este 
situat peste jumătate din numărul total de astfel de cauze în cazul violului, însă în cazul 
agresiunii sexuale numărul s-a diminuat la 8 astfel de cauze în anul 2018 (spre deosebire de 
18 cauze în 2016 şi 21 de cauze în anul 2017) . Pe de altă parte, se constată că potrivit 
statisticilor a fost soluţionată o singură cauză având ca obiect infracţiunea de hărţuire sexuală 
în perioada 2016-2018 (respectiv în anul 2017), ceea ce iarăşi nu corespunde realităţii, una 
dintre explicaţii fiind şi opţiunea victimei de a nu raporta autorităţilor astfel de fapte, în special 
din cauza lipsei de informare privind formele de hărţuire sexuală şi a modului de identificare 
în viaţa cotidiană a  acestei forme de hărţuire .  

Din analiza statisticilor şi a prevederilor legale privind violenţa domestică în special 
rezultă faptul că nu există suficiente măsuri de prevenire și combatere a violenței împotriva 
femeilor care să răspundă nevoii de securitate pentru victimă (de exemplu, victima trăiește 
cu teama de a părăsi domiciliul, de a frecventa unități de învățământ sau locul de muncă și 
este expusă și lipsită de sprijin și de apărare în fața pericolului, etc). Adeseori, victimele se 
confruntă cu lipsa unui orizont sigur și concret față de problemele multiple pe care le-ar 
întâmpina la despărțirea definitivă de agresor: părăsirea locuinței vizavi de identificarea unei 
alte locuințe și plata chiriei, identificarea unui alt loc de muncă, asigurarea necesarului pentru 
subzistență, pentru ea și după caz, pentru copiii săi, identificarea unor noi instituții de 
învățământ pentru copii. În prezent, nu există servicii sociale care să răspundă nevoii victimei 
de a-și dobândi independența și de a-și reconstrui o nouă viață de la capăt, în situația în care 
se separă definitiv de agresor. Multe dintre victime sunt afectate de lipsa de încredere în 
forțele proprii și în ceea ce privește obținerea independenței economice și asigurarea nevoilor 
de subzistență pentru victimă și copiii acesteia prin forţe proprii (ex: în multe cazuri nivel 
scăzut de educație, statut de “femeie casnică”, lipsa unei formări profesionale).  

O problemă esențială a fost un timp îndelungat şi cea a instituirii unor măsuri de 
protecție în regim de urgență, fiind necesară emiterea unui ordin de protecție provizoriu, în 
regim de urgență, aplicabil imediat și la fața locului de către polițist, în situațiile de pericol 
iminent. Această lacună legislativă a fost remediată prin Legea nr. 174/2018, care a introdus 
ordinul de protecţie provizoriu, însă un aspect deficitar în aplicarea măsurilor de protecție 
continuă să fie lipsa de informare cu privire la prevederile legale, mijloace de intervenție, 
servicii sociale existente (ex: multe dintre victime nu știu despre existența ordinului de 
protecție şi despre cum pot obține un asemenea ordin).  
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Secțiunea 2 Bulgaria 

Bulgaria a incriminat în mod specific doar unele acte de violență (domestic și pe criterii 
de gen) împotriva femeilor. Întrucât Convenția de la Istanbul a fost recent declarată 
neconstituțională de către Curtea Constituțională din Bulgaria,5 modificările legislative au fost 
adoptate de Parlament pentru a consolida totuși protecția femeilor împotriva violenței.6 
Violența domestică este proclamată ca circumstanță agravantă pentru omor, instigare la 
sinucidere, vătămare corporală, răpire, privare ilegală de libertate, constrângere, amenințare 
cu comiterea unei crime împotriva cuiva, și, într-o definiție specială, este definită ca violența 
sistematică fizică, sexuală, sau mentală, dependența economică, limitarea forțată a vieții 
personale, libertatea și drepturile față de o rudă, (ex)-soțul, persoana cu care făptuitorul are 
un copil, (ex) concubinul sau persoana cu care agresorul locuiește sau a locuit în aceeași casă. 
Modificările marchează criminalizarea și definirea urmăririi și marchează un pas în direcția 
incriminării din oficiu a tuturor leziunilor corporale medii între rude și soți, dar, ca un pas 
înapoi față de intențiile inițiale, lasă încă victimele într-o stare de frustrare din cauza prevedrii 
că procesul trebuie inițiat prin plângerea victimei. Căsătoriile forțate sunt incriminate în 
continuare. Ca procedură, amendamentele prevăd informarea unei victime cu nevoi speciale 
de protecție în cazul în care suspectul/învinuitul este eliberat sau scapă din detenție fiind în 
arest sau în închisoare. Întrucât nerespectarea ordinelor de protecție contra violenței în 
familie și a Ordinelor de Protecție Europene este în prezent incriminată, se prevede o agravare 
a pedeapsei pentru nerespectarea repetată. 

Codul Penal tratează asasinarea unei mame, a unui copil biologic, a unei femei gravide 
sau a unui minor ca pe cazuri deosebit de grave de crimă (Art. 116, alin. 1, articolele 3-4, CP). 
Cu toate că astfel de cazuri nu au fost făcute publice, crimele de onoare pot fi subsumate 
acestei prevederi. 

Orice vătămare corporală a unei mame, a unei femei gravide sau a unei persoane 
minore, în special într-un mod chinuitor pentru victimă, este de asemenea considerată ca un 
caz agravat de astfel de vătămare (art. 131, alin. 1, articolele 3-5, CC). Cu toate că astfel de 
cazuri nu au fost făcute publice, mutilarea genitală a femeilor poate fi subsumate leziunilor 
corporale grave. 

Constrângerea, adică obligarea cuiva să facă, să nu facă sau să îndure ceva contrar 
voinței lui/ei, folosind forța, amenințarea sau abuzul de putere, este de asemenea puternic 
relevantă pentru actele de violență (domestică) împotriva femeilor (Art. 143, CP), precum și 
amenințarea cuiva cu o crimă împotriva persoanei lui/ei sau a bunurilor, sau împotriva 
persoanei sau a bunurilor rudelor, în cazul în care amenințarea poate invoca teama justificată 
de materializare (Art. 144, CP). Cu toate acestea, amenințarea, în cazul în care nu se aplică 
împotriva unui funcționar oficial, este, din nou, o infracțiune ce poate fi judecată numai pe 
baza plângerii victimei (art. 161, CP).   

                                                           
5 Curtea Constituțională a Republicii Bulgaria (Конституционен съд на Република България), Decizia Nr. 13 
din 27 iulie 2018 (Решение № 13 от 27 юли 2018 г.), disponibilă la adresa 
http://constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310  (în limba bulgară) 
6 Adunarea Națională a Republicii Bulgaria, Modificări și Completări la Legea privind Codul Penal (Закон за 
изменение и допълнение на Наказателния кодекс), 22 februarie 2019, disponibilă la adresa 
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=134676 (În limba bulgară).  

http://constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=134676


 

Pag 7 
 

Infracțiunile sexuale (art. 149 și următoarele, CP), care derivă din actele de violență 
domestică, pot, în principiu, de asemenea să fie urmărite penal și judecate, dar autoritățile 
sunt considerate reticente în a investiga și sancționa fapte în materia considerată „probleme 
de familie“. În legislația bulgară nu există o definiție a violului marital. 

Traficul de ființe umane (Art. 159a - Art. 159d) este incriminat și urmărit în mod activ 
în conformitate cu angajamentele internaționale ale Bulgariei.  

Deși lipsa statisticilor conform unor criterii uniforme este considerată una dintre cele 
mai importante probleme în procedura și politica penală bulgară, pot fi citate mai multe 
numere pe 2016-2017 în legătură cu subiectul acestui raport. 

În ceea ce privește informațiile disponibile cu privire la cazurile de violență în familie, 
în 2016 instanțele civile au finalizat 3045 de cazuri, dintre care, în 1125 au acceptat în 
totalitate acțiunea victimei, în 149 – parțial, și în 308 de cazuri acțiunea a fost respinsă. În 
2017 au existat 2968 de cazuri, din care în 1008 acțiunea a fost acceptată în totalitate, în 152 
- parțial și în 298 a fost respinsă. Nu au fost găsite date defalcate cu privire la numărul de 
femei victime.7 

În ceea ce privește cazurile de trafic de ființe umane, în 2016 Parchetul a identificat 
447 de victime ale traficului, din care 409 erau femei, în timp ce în 2017 au fost identificate 
508 de victime, dintre care 444 au fost femei - o majoritate covârșitoare, care arată faptul că 
femeile sunt afectate în mod disproporționat de această tip de criminalitate.8  

În ceea ce privește cazurile de infracțiuni sexuale, inclusiv pornografia, în 2016 
instanțele au finaizat 250 de astfel de cazuri, în timp ce Parchetul a raportat 177 de cazuri de 
copii și 317 victime - minori ale unor astfel de infracțiuni. În 2017, au existat 201 cazuri 
încheiate, în care victimele copii au fost 195 și minorii au fost 254. În prima jumătate a anului 
2018, au existat 135 de cazuri. Nu există cifre defalcate pentru ponderea femeilor victime și 
nu există o legătură directă între victimele raportate de Parchet și cazurile încheiate de 
instanțe.9    

Crimele de onoare și mutilarea genitală a femeilor nu au fost raportate ca atare. 

Organizații proeminente au depus numeroase declarații, legate de lacunele legislative 
și punctele slabe pe care încearcă să le abordeze modificările menționate mai sus. În special, 
organizațiile au insistat10 că toate formele de violență domestică ce au dus la vătămarea 
corporală vor fi urmărite ex officio, conform cu Convenția de la Istanbul și cu recomandările 
Comitetului CEDAW din Bulgaria din 2012.11 S-a propus de asemenea incriminarea specifică a 
strangulării și a violului conjugal ca formă deosebit de gravă de viol. O serie de proceduri 
împotriva Bulgariei inițiate la CEDAW au avut ca urmare, de asemenea, recomandări pentru 

                                                           
7 Sursa: Consiliul Judiciar Suprem 
8 Sursa: Parchetul Republicii Bulgaria, citat de Comisia Națională pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane 
9 Surse: Consiliul Judiciar Suprem și Parchetul Republicii Bulgaria  
10Alianța pentru Protecția împotriva Violenței bazate pe gen (2014): Предлoжения по Проекта на 
Наказателния кодекс свързани със сексуалното насилие и насилието, основано на пола [Propuneri privind 
proiectul Codului Penal, referitoare la violența sexuală și violența bazată pe gen]. Sofia: Allianța pentru 
Protecția împotriva Violenței bazate pe gen. http://www.alliancedv.org/articles/ 
11Comitetul pentru Eliminarea Discriminării față de Femei (2012): Observațiile finale ale Comitetului pentru 
Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor, Bulgaria. New York: Comitetul pentru Eliminarea Discriminării față 
de Femei 
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sistemul național de protecție contra violenței în familie.1213 Deficiențele în legislația internă 
de protecție civilă și penală remarcate de organizații proeminente au indicat un nivel scăzut 
de sensibilitate de gen în reglementarea crimelor împotriva persoanelor aflate în relații 
apropiate. Experții au criticat actualele amendament ale Codul Penal, precum și incriminarea 
exclusivă a violenței sistematice și oferta doar a unei protecții parțiale a victimelor. Directive 
recente ale Procurorului General14 privind abordarea violenței domestice și în alte cazuri 
conexe au încercat să accelereze și să eficientizeze astfel de proceduri, dar rămâne de văzut 
cum vor fi acestea implementate după recentele modificări. 

  Secțiunea 3 Grecia 

   În Grecia, cadrul legal privind protecția femeilor împotriva actelor de violență a fost 
recent modificat prin introducerea Convenției de la Istanbul în sistemul juridic al greciei, 
împreună cu prevederile privind abuzul domestic (Legea 4531/2018).15  

Grecia a transpus, de asemenea, instrumentele juridice europene și internaționale în 
legislația națională16. Partea 4 din Legea nr 4478/201717a introdus Directiva privind Drepturile 
Victimelor (Directiva 29/2012/UE) în sistemul judiciar elen. Scopul legii a fost acela de a se 
asigura că victimele infracțiunilor sunt informate, susținute și protejate în mod corespunzător 
în timp ce participă la procedurile penale. 

                                                           
12 Comitetul pentru Eliminarea Discriminării față de Femei, Views Communication no. 20/2008' (A 49-a sesiune 
din 11-29 iulie 2011) CEDAW/C/49/D/20/2008 
13 Comitetul pentru Eliminarea Discriminării față de Femei „ Communication no. 32/2011 Puncte de vedere 
adoptate de Comitet în cadrul celei de-a 52-a sesiuni, 9-27 iulie 2012“ (Sesiunea a 52-a, 9-27 iulie 2012) 
CEDAW/C/52/D/32/2011 
14Procurorul General al Republicii Bulgaria (2018): Заповед № РД-02-09 / 30.04.2018 г. Относно: 
Утвърждаване на Указание за организацията на работа на Прокуратурата на Република България по 
преписки и досъдебни производства, образувани по съобщения за осъществено домашно насилие, за 
закана с убийство и за нарушена заповед за защита от домашно насилие [Ordinul № РД-02-09 / 30.04.2018 
privind liniile directoare pentru organizarea activității Parchetului Republicii Bulgaria legat de dosarele și 
procedurile premergătoare judecării instituite în temeiul unor plângeri privind violența domestică, amenințarea 
cu crima și încălcările ordinelor de protecție contra violenței domestice, disponibil la adresa 
https://prb.bg/bg/pub_info/opovestyavane-na-dokumenti/vtreshni (în limba bulgară) 
15Legea 4531/2018 „(I) Ratificarea Convenției Consiliului Europei de prevenire și combatere a violenței împotriva 
femeilor și a violenței domesti și adaptarea legislației grecești“ ((Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας 
και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας) (OG A 62 / 05-04-2018). 
16Cum ar fi Directiva 2012/29 a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme minime privind 
drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității, care a înlocuit Decizia-cadru 2001/220/JAI a 
Consiliului, Regulamentul 235/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din martie 2014 privnd stabilirea 
unui instrument de finanțare a democrației și drepturilor omului la nivel mondial, Regulamentul 1381/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unui Program privind Drepturile, 
Egalitatea și Cetățenia în perioada 2014 - 2020, Convenția privind Eliminarea tuturor formelor de Discriminare 
față de Femei (CEDAW) și Rezoluția Consiliului ONU pentru Drepturile Omului privind Eliminarea oricăror forme 
de violență împotriva femeilor. 
17 Legea 4478/2017 „IV) Punerea în aplicare a Directivei 2012/29 / UE de stabilire a standardelor minime privind 
drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220 / JAI a 
Consiliului și a altor dispoziții (IV) Ενσωμάτωσητης Οδηγίας 2012/29/ΕΕ γιατη θέσπιση ελάχιστων προτύ 
πωνσχετικά μετα δικαιώματα, τηνυπο στή ριξηκαιτη νπροστασία θυμάτωντης εγκληματικότητας καιγιατη 
ναντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220 / ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις) (OG A91 / 23-
06-2017).  

https://prb.bg/bg/pub_info/opovestyavane-na-dokumenti/vtreshni
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Legea nr 3500/200618 este textul juridic de bază care reglementează violența în 
familie.19Această lege prevede urmărirea penală din oficiu a infracțiunilor de violență în 
familie și reglementările procedurale care au ca scop menținerea confidențialității datelor 
personale, atât ale victimei, cât și ale pârâtului. Legea nr. 3500/2006 a introdus, de asemenea, 
o procedură de reconciliere (mediere) în cazurile de violență domestică (alternativă la 
recursul în instanță). Această procedură poate fi inițiată de către Procurorul competent în 
cazurile de delicte de violență domestică cu acordul victimei și atâta timp cât pârâtul se 
angajează a) că el/ea nu va mai comite nici un act de violență domestică în viitor, (similar cu 
eliberarea condiționată) și că - în caz de coabitare - el/ea va sta departe de locuința familiei 
pentru o perioadă de timp rezonabilă în cazul în care victima dorește acest lucru, b) el/ea va 
participa la un program de terapie, specializat în acte de violență domestică, precum și plata 
unei despăgbiri juste.20 O serie de hotărâri judecătorești privind cazurile de violență 
domestică cu victime de sex feminin au fost pronunțate în temeiul Legii 3500/2006.21 

Violența împotriva femeilor este de asemenea abordată prin intermediul altor articole 
din Codul Penal Elen privind infracțiunile contra libertății și securității personale (art. 322 și 
următoarele.) și crimele împotriva libertății sexuale și exploatarea economică a vieții sexuale 
(art. 336 și următoarele.). Hărțuirea sexuală la locul de muncă este pedepsită ca infracțiune 
în paragraful 5 al articolului 337. 

Nu există date statistice disponibile privind violența împotriva femeilor. Datele par să 
fie disponibile numai pentru cazurile de violență domestică, trafic de persoane și viol (alte 
tipuri de violență împotriva femeilor, cum ar fi mutilarea genitală a femeilor și crimele de 
onoare nu sunt înregistrate). Cu toate acestea, chiar și în cazurile în care sunt disponibile date 
statistice, informațiile furnizate nu pot ajuta la o evaluare corectă a violenței împotriva 
femeilor.22 Instanțele elene nu au o bază de date pentru a colecta date statistice. Mai ales în 
ceea ce privește jurisprudența, în general, deciziile instanțelor elene nu sunt disponibile în 
mod public și terții nu pot avea acces la copiile acestora fără permisiunea procurorului 
competent. Există baze de date disponibile pe bază de abonament pentru avocați, dar chiar 

                                                           
18 Legea 3500/2006 „Abordarea violenței în familie și alte dispoziții (Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής 
βίας και άλλεςδιατάξεις) (OG A232 / 24-10-2006). 
19Acesta a introdus o definiție mai largă a familiei, (articolul 1 alineatul 2 a.) care include persoanele fizice: (a) 
rude până la gradul al patrulea - definiția stricto sensu; (b) care coabitează; și (c) relații speciale (parteneri 
permanenți, copiii și minorii lor care locuiesc cu familia). Legea include, de asemenea, definiția „victimei violenței 
domestice“ (articolul 1 alin 3.): (a) o persoană care aparține familiei, în condițiile prevăzute de lege - împotriva 
căreia au loc comportamentele sau crimele incriminate în articolele 299 (omucidere intenționată) și 311 
(vătămare fatală) din Codul penal Elen; (b) membrul copil minor al familiei în fața căruia sunt săvârșite faptele 
menționate mai sus 
20Ordinele Procurorului nr. 74/2013 și nr. 85/2011 e,mise de Parchetul de pe lângă Judecătoria din Thessaloniki 
se referă la cazurile în care pârâtul nu a respectat termenii reconcilierii legate de participarea la consiliere și 
procedurile penale au fost rectivate.  
21A se vedea, de exemplu, deciziile nr. 182/2014, 1213/2015, 1095/2015, 769/2015 și 508/2015 ale Curții 
Supreme a Greciei. 
22De exemplu, desi datele colectate la nivel de poliție înregistrează informații privind victima, nu este posibil ca 
aceste date să fie defalcate în funcție de vârstă. În consecință, nu este posibil să se determine dacă cifrele 
referitoare la femeile victime ale violenței domestic privesc toate victimele de sex feminin (toate grupele de 
vârstă) sau numai cele care au peste 18 ani. Pe de altă parte, datele colectate la nivel de justiție înregistrează 
informații cu privire la făptuitor, dar nu și la victimă. Acest lucru a fost evidențiat în cadrul EIGE, Grecia: 
Recomandări de îmbunătățire a colectării de date privind violența partenerului intim de către sectoarele poliției 
și justiției, 2018, disponibil la adresa: https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/recommendations-improve-
data-collection-intimate-partner-violence-police-and-justice-sectors-greece.  

https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/recommendations-improve-data-collection-intimate-partner-violence-police-and-justice-sectors-greece
https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/recommendations-improve-data-collection-intimate-partner-violence-police-and-justice-sectors-greece
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și acolo nu sunt publicate toate deciziile, deoarece publicația se bazează pe practicienii 
juridice care prezintă de fapt, deciziile pe care le-au câștigat (deciziile nu sunt transmise 
automat de către instanțe). Deciziile sunt de obicei publicate de ONG-uri sau de practicienii 
din domeniul juridic care au legătură cu cazurile.23 Ca urmare, nu există nici o modalitate de 
a ști rezultatul cauzelor judecate în fața instanțelor. Cu toate acestea, de la începutul crizei 
financiare, a existat o creștere a numărului de cazuri de violență domestică în Grecia.24 

După cum reiese din statisticile emise de conducerea Poliției Elene, între 2014 și 2017 
au existat mai mult de 13.700 de incidente de violență domestică, femeile reprezentând 
aproximativ 70% din victime.25 În 2017 au existat 3134 de cazuri de violență domestică cu 
4243 victime în total. În același timp, mai mult de 760 de violuri au fost comise în Grecia, în 
timpul acelei perioade de timp, majoritatea victimelor fiind femei. 

Potrivit Secretarului General Grec pentru Egalitatea de Gen (GSGE),26 din 2012, când 
structurile lor de rețea au intrat în funcțiune pentru prima dată, 25079 femei au fost 
consultate și 1518 femei au fost cazate în adăposturi. Linia fierbinte „SOS 15900“ a primit de 
la introducerea sa pe 11-3-2011 un total de 37.482 apeluri. 5.088 apeluri au fost efectuate în 
2018, din care 4.116 (81%), se refereau la plângeri de violență de gen. În același timp, trebuie 
remarcat faptul că numărul de cazuri de trafic a scăzut: de la 36 de cazuri în 2014 la 33 de 
cazuri în 2015, la 25 de cazuri în 2016 și 21 de cazuri în 2017.27 

În general, cadrul legal este adecvat, însă aplicabilitatea sa în practică pare a fi 
problematică. O comparație între datele de la poliție și de la GSGE, precum și rapoarte ale 
unor ONG-uri28 arată că există o problemă de sub-raportare în cazurile de violență împotriva 
femeilor. Abuzul în violența domestică adesea nu este raportat din cauza fricii de vinovat, din 
jenă și rușine, negare sau șoc, din nevoia de a afișa în exterior imaginea unei familii perfecte, 
frica de vinovăție sau sentimentul de vină, sau chiar necesitatea de a proteja vinovatul.29 Cu 
toate acestea, chiar și atunci când victima își face curaj să ceară ajutor, are de depășit 
obstacole serioase. În primul rând, victima este descurajată de la început de la a contacta 
autoritățile și a cere ajutor. Autoritățile de poliție nu sunt instruite în mod corespunzător cu 

                                                           
23Acest lucru a fost confirmat într-un interviu cu Directorul Judecătoriei din Atena, precum și cu Șeful 
Secretariatului Președintelui Curții Supreme. Potrivit autorităților judiciare, în aprilie 2018 a fost înființat un 
sistem, dar numai pentru cazurile prezentate după această perioadă. Mai mult, sistemul nu pare să fie pe deplin 
operațional. 
24ActionAid Hellas, Violența domestică în timpul crizei financiare – O perspectivă a profesioniștilor și sugestii de 
îmbunătățire a politicilor actuale, 2018, (Η ενδοοικογενειακή βία κατά την περίοδο της οικονομικήςκρίσης - Η 
οπτικήτων επαγγελματιών και προτάσεις βελτίωσηςτωνεφαρμοζόμενων πολιτικών), disponibil în limba greacă 
la: http://www.actionaid.gr/media/1858122/Domestic-Violence_GR_Final_2018_pdf.pdf.  
25Iefimerida.gr, Cazurile de abuzuri domestice au atins dimensiuni îngrijorătoare - 13700 incidente între 2014 și 
2017, 27-01-2018, (Ανησυχητικέςδιαστάσεις παίρνει η ενδοοικογενειακή βία -13.700 περιστατικά από το 2014 
έωςτο 2017), disponibil în limba greacă la: https://www.iefimerida.gr/news/392177/anisyhitikes-diastaseis-
pairnei-i-endooikogeneiaki-13700-peristatika-apo-2014-eos-2017.  
26GSGE, Comunicat de presă, Date statistice din rețeaua structurii GSGE pentru eliminarea violenței împotriva 
femeilor, noiembrie 2018, (Στατιστικά στοιχεία του δικτύουδομών της Γ.Γ.Ι.Φ. για την εξάλειψη της βίας 
κατάτωνγυναικών), disponibil în limba greacă la: www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-στατιστικά-στοιχεία-της/. 
27Informațiile privind traficul au fost furnizate de Raportorul Național Elen privind traficul de ființe umane.  
28Vezi, de exemplu, ActionAid Hellas, Violența domestică în timpul crizei financiare - perspectiva profesioniștilor 
și sugestii de îmbunătățire a politicilor actuale, 2018, (Ηενδο οικογενειακή βίακατάτη νπερίοδοτης οικονομικής 
κρίσης – Ηοπτική των επαγγελματιών και προτάσεις βελτίωσης των εφαρμοζόμενω νπολιτικών), disponibil în 
limba greacă la:http://www.actionaid.gr/media/1858122/Domestic-Violence_GR_Final_2018_pdf.pdf.  
29Vezi GSGE, Manual pentru Avizare privind violența, 2018, (ΟδηγόςΣυμβουλευτικήςγιατηΒία), disponibil în 
limba greacă la: www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/07/ΟδηγόςΣυμβουλευτικήςγιατηΒία.pdf 

http://www.actionaid.gr/media/1858122/Domestic-Violence_GR_Final_2018_pdf.pdf
https://www.iefimerida.gr/news/392177/anisyhitikes-diastaseis-pairnei-i-endooikogeneiaki-13700-peristatika-apo-2014-eos-2017
https://www.iefimerida.gr/news/392177/anisyhitikes-diastaseis-pairnei-i-endooikogeneiaki-13700-peristatika-apo-2014-eos-2017
http://www.actionaid.gr/media/1858122/Domestic-Violence_GR_Final_2018_pdf.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/07/ΟδηγόςΣυμβουλευτικήςγιατηΒια.pdf
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privire la comunicarea cu victimele și informarea acestora cu privire la optiunile lor.30 În al 
doilea rând, dificultatea de a prezenta dovezi demonstrabile ale formelor de violență, altele 
decât violența fizică, descurajează victima de la raportarea incidentului. De exemplu, violența 
psihologică nu are ca rezultat urme fizice, cum ar fi echimozele, etc., și, prin urmare, este 
foarte greu de diagnosticat și de dovedit. Astfel, este esențial ca autoritățile de poliție, 
avocații și judecătorii să fie conștienți de toate formele de violență și să știe cum să le 
identifice. În al treilea rând, există deficiențe procedurale care adesea descurajează victimele 
să solicite asistența legală. De exemplu, există o grilă de legi procedurale care impun 
participarea mai multor autorități și până ce dosarul trece pe la fiecare dintre acestea, trece 
un timp îndelungat. Procedurile anevoioase diminuează noțiunea de urgență și victima, având 
sentimentul că el/ea nu mai este o prioritate, va renunța cel mai adesea.  

Pe de altă parte, victimele care se califică pentru asistență juridică trebuie adesea să 
prezinte documente referitoare la starea lor financiară sau statutul proprietăților. Acest lucru 
este deosebit de greu pentru femeile imigrante, care sunt, de asemenea, lipsite de orice 
servicii de traducere și, prin urmare, nu înțeleg de ce au nevoie pentru cercetarea cazului lor. 

Chiar și procedura de reconciliere descrisă anterior prezintă câteva deficiențe. În 
primul rând, aceasta acoperă doar anumite infracțiuni de abuz domestic. Acest lucru 
înseamnă că, în cazurile de infracțiuni multiple părțile pot beneficia de o procedură de 
reconciliere pentru anumite infracțiuni, dar nu și pentru altele, care vor trebui să fie 
investigate în cadrul procedurii penale standard, care durează mult mai mult. În al doilea rând, 
nu există un mecanism de monitorizare pentru a se garanta că pârâtul va adera la termenii 
procedurii de reconciliere. Acest lucru înseamnă că, în cazul recurenței unui comportament 
violent, victima va suporta sarcina raportării noilor incidente comise împotriva lui/ei. În fine, 
nu există nici o prevedere pentru reabilitarea sau consilierea pârâților cu antecedente de 
alcoolism sau de dependență de droguri, care ar avea potențialul de a ajuta la prevenirea și 
adresarea cazurilor de abuz domestic. 

Nu în ultimul rând, chiar și avocații par să nu fie familiarizați cu dispozițiile și 
procedurile pentru cazurile de violență împotriva femeilor. Potrivit ONG-urilor, victimele se 
plâng adesea de lipsa de sprijin și cunoștințe din partea avocaților, în timp ce avocații apărării 
sunt uneori prea agresivi față de victime și adesea exploatează dispozițiile procedurale pentru 
a face să stagneze potențialele procese sau audieri.31 

 Secțiunea 4 Italia 

Femeile din Italia ar trebui să se poată bucura de aceleași drepturi ca și bărbații, 
deoarece articolul 3 din Constituția Italiană prevede că toți cetățenii au demnitate socială 
egală și sunt egali în fața legii, inter alia, fără deosebire de sex. Cu toate acestea, femeile 
italiene încă se confruntă cu dificultăți în primirea protecției împotriva actelor de violență și a 
a accesului la justiție în cazul în care sunt victime ale violenței. 

Sistemul juridic italian actual nu prevede măsuri care să vizeze în mod specific și 
exclusiv protecția femeilor, nici nu prevede circumstanțe agravante atunci când infractorii 

                                                           
30 Informații bazate pe interviul cu ONG-ul DIOTIMA.  
31Informații furnizate într-un interviu cu ONG-ul DIOTIMA. Vezi de asemenea: Vezi GSGE, Manual de Consiliere 
cu privire la violență, 2018, (ΟδηγόςΣυμβουλευτικής για τηΒία), disponibil în limba greacă la: 
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/07/%CE%9F% CE% B4% CE% B7% CE% B3% CF% 8C% CF% 82% 
CE% A3% CF% 85% CE% BC% CE% B2% CE% BF% CF% 85% CE% BB% CE % B5% CF% 85% CF% 84% CE% B9% CE% 
BA% CE% AE% CF% 82% CE% B3% CE% B9% CE% CF%% B1 84% CE% B7% CE% 92% CE% 99% CE% 91.pdf. 
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acționează împotriva femeilor. De fapt, sexul victimei unei infracțiuni nu joacă nici un rol în 
sistemul de justiție penală din Italia.32 

Evoluția cadrului juridic național referitor la violența împotriva femeilor reflectă o 
schimbare a perspectivei pe această temă. Infracțiunea de violență împotriva femeilor a fost 
considerată ca un „delict împotriva moralității publice“ până în anul 1996. Acest lucru s-a 
schimbat odată cu Legea nr. 66/1996,33 care a recunoscut pe deplin această infracțiune ca pe 
o „delict împotriva persoanei“ și a modificat Codul Penal pentru a introduce dispoziții 
referitoare la acest comportament. Printre aceste prevederi, articolul 609 bis din Codul Penal 
definește violența sexuală ca actul de a forța o altă persoană să comită sau să sufere acte 
sexuale prin mijloace cum ar fi forța, amenințarea sau abuzul de autoritate, precum și prin 
înșelăciune și abuz de poziția inferioară a victimei. Acest comportament criminal se 
pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani. Articolul 609 bis, introdus în sistemul juridic italian 
pentru a răspunde la schimbările socio-culturale și, cel mai important, pentru a garanta o mai 
mare protecție a victimelor violenței vizează protejarea a două interese diferite. Pe de o parte, 
această dispoziție garantează libertatea sexuală, înțeleasă ca dreptul la autodeterminare în 
sfera intimă personală; pe de altă parte, protejează inviolabilitatea sexuală înțeleasă ca acte 
non-consensuale împotriva sferei sexuale a cuiva. În plus față de dispozițiile menționate 
anterior, articolul 572 din Codul Penal pedepsește cu închisoarea de la doi la șase de ani pe 
oricine maltratează un membru al familiei sau un partener. 

O altă realizare importantă pentru protecția femeilor în Italia a fost obșinută prin 
Legea nr. 7/2006,34 care a introdus în Codul Penal Italian infracțiunea de mutilare genitală a 
femeilor (în continuare MGF). Această lege a stârnit dezbateri în rândul celor care au 
considerat că este necesar să se elaboreze o legislație care să scoată MGF în afara legii și să 
protejeze femeile care se confruntă cu această practică, și cei care au fost împotriva oricărei 
intervenții juridice legate de această problemă. În prezent, articolele 583 bis și 583 ter din 
Codul Penal Italian interzic executarea oricăror forme de MGF, care sunt pedepsite cu 
închisoare de la patru la doisprezece ani. În plus, pentru această crimă se aplică principiul 
extrateritorialității: în consecință, cei care practică orice formă de MGF pot fi pedepsiți în 
Italia, indiferent de locul în care a fost comisă infracțiunea. 

Un alt act  legislativ important pentru protecția femeilor este Decretul Lege nr. 
11/2009, care a introdus în Codul Penal Italian infracțiunea de urmărire în temeiul articolului 
612 bis. Urmărirea este definită ca fiind amenințarea repetată sau hărțuirea unei persoane 
pentru a-i provoca o stare persistentă și severă de anxietate, pentru a genera teama pentru 
siguranța proprie sau a altcuiva sau pentru a le forța să își schimbe obiceiurile de viață. 
Pedeapsa pentru această infracțiune este închisoarea de la șase luni la cinci ani și poate fi 
mărită în cazul în care infracțiunea este comisă de fostul partener al victimei, împotriva unor 
persoane vulnerabile sau cu ajutorul instrumentelor IT. Introducerea acestei infracțiuni este 
deosebit de semnificativă, deoarece articolul 612 bis prevede măsuri de precauție speciale 
pentru victime, permițându-le să beneficieze de protecție, chiar înainte de a reclama 
urmăritorul. 

În plus față de măsurile legislative, în noiembrie 2010 a fost adoptat oficial un Plan 
Național împotriva violenței bazate pe gen și urmăririi, ca o primă încercare de a dezvolta un 

                                                           
32 Singura excepție este infracțiunea de mutilare genitală a femeilor. 
33 Legea nr. 66/1996 este disponibilă la www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/02/20/096G0073/sg. 
34 Legea nr 7/2006 disponibilă pe www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/01/18/005G0307/sg.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/02/20/096G0073/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/01/18/005G0307/sg
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răspuns organic la adresa violenței împotriva femeilor din Italia.35 Acest plan a fost urmat în 
2015 de Planul Special împotriva violenței sexuale și a violenței pe criterii de gen,36 care 
supervizează extinderea serviciilor de sprijin pentru femei, inclusiv centre anti-violență și 
adăposturi pentru femei.  

Sistemul juridic italian include, de asemenea, dispoziții care vizează prevenirea și 
suprimarea violenței domestice și de gen, care sunt prevăzute în Decretul-Lege nr. 93/2013.37 
Această măsură legislativă a fost adoptată ca urmare a unor evenimente extrem de grave care 
au afectat femeile și a preocupării societății legat de acestea. Prin urmare, Guvernul Italian a 
considerat că este necesar să se mărească sancțiunile pentru aceste comiterea de acte 
violente împotriva femeilor și să introducă măsuri de precauție pentru a le proteja. Deși Legea 
Decretul nr 93/2013 este cunoscut sub numele de „anti-femicidul decret-lege“nu include o 
definiție a „femicidul“ ca uciderea unei femei pe motive de gen, și anume în cazul în care sexul 
feminin al victimei este un motiv esențial și de conducere pentru uciderea în sine. În ceea ce 
privește dispozițiile cuprinse în Decretul-lege, în primul rând, articolul 3 alineatul (1) definește 
violența domestică inspirandu de la articolul 3 dinConvenția Consiliului Europei privind 
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de 
la Istanbul).38 

În al doilea rând, acest Decret-Lege nu a modificat prevederile referitoare la 
infracțiunea de omor, ci a introdus modificări numai pentru acele infracțiuni care sunt 
considerate a implica un delict contra „femeilor ca atare“ și dezvăluie un risc pentru femei,, 
deoarece aceia care comit aceste infracțiuni pot reprezenta amenințări grave la adresa 
siguranței victimei. Aceste infracțiuni includ, printre altele, violența sexuală, urmărirea și 
maltratările împotriva membrilor familiei. În fine, Decretul-Lege nr. 93/2013 a introdus o 
formă specială de asistență juridică pentru femeile victime ale violenței: în timp ce în Italia, 
asistența juridică se acordă în general dacă se întrunesc anumite criterii financiare, ea se 
acordă femeilor indiferent de limitele de venit prevăzute de legea italiană. 

În general, cadrul juridic italian împotriva violenței poate fi considerat satisfăcător. 
Cele câteva măsuri legislative introduse de-a lungul anilor au acoperit treptat lacunele din 
protecția femeilor. Cu toate acestea, unele probleme și provocări persistă în aplicabilitatea 
acestor legi. 

În primul rând, legile care vizează combaterea violenței împotriva femeilor nu sunt 
aplicate întotdeauna cu competența și rapiditatea necesare. Această problemă este adesea 
menționată ca o „timiditate“ a profesioniștilor din domeniul juridic (procurori, judecători, 
etc.) și a agenților de aplicare a legii în interpretarea acestor legi. Ca urmare a acestei 
probleme, autoritățile relevante sunt uneori împiedicate să adopte imediat măsuri preventive 
pentru a proteja femeile aflate în pericol. 

În al doilea rând, deși sancțiunile penale actuale care îi pedepsesc pe cei care comit 
violențe împotriva femeilor asigură sentințe severe și sunt fundamentale în descurajarea altor 
infracțiuni, acestea nu sunt suficiente.39 De fapt, aceste sancțiuni sunt aplicate numai după ce 

                                                           
35Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking, 2010, disponibil pe http://files.centro-
antiviolenza.it/200000064-b166cb2613/piano_nazionale_antiviolenza.pdf  
36 Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, 2015, disponibil pe 
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/slide_pianocontroviolenza_7maggio2015.pdf.  
37 Decretul Lege nr. 93/2013, disponibil pe www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/16/13G00141/sg. 
38 Italia a fost printre primele țări europene care au ratificat Convenția de la Istanbul în 2013 prin Legea nr. 
77/2013. 
39 Ministerul Dezvoltării Economice, Reflecții asupra urmăririi și violenței împotriva femeilor, 2014, disponibil pe 
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/relazione_seminario_1_dicembre.pdf. 

http://files.centro-antiviolenza.it/200000064-b166cb2613/piano_nazionale_antiviolenza.pdf
http://files.centro-antiviolenza.it/200000064-b166cb2613/piano_nazionale_antiviolenza.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/slide_pianocontroviolenza_7maggio2015.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/16/13G00141/sg
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/relazione_seminario_1_dicembre.pdf
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violența a fost comisă: în schimb, sunt considerate necesare mai multe măsuri preventive, în 
scopul de a preveni producerea altor acte de violență. În plus, în timp ce așa-numita „Lege- 
decret anti-femicid“ a introdus măsuri semnificative de protejare a femeilor, lipsa infracțiunii 
specifice de „femicid“ în sistemul juridic italian încă reprezintă o provocare pentru schimbarea 
percepției societății față de violența împotriva femeilor. 

În al treilea rând, investigațiile și procedurile judiciare sunt adesea prea îndelungate 
pentru a garanta că femeile sunt protejate în mod eficient. Acest lucru este deosebit de 
problematic, deoarece poate duce la prescrierea infracțiunilor legate de violență în procesele 
aflate pe rol. În plus, unele acte violente împotriva femeilor sunt uneori subestimate de către 
profesioniștii din domeniul juridic și, din acest motiv, acțiunile inițiate de femeile victime ale 
crimelor riscă să fie respinse în cele din urmă. 

În sfârșit, politicile de prevenire și de sensibilizare cu privire la problema violenței 
împotriva femeilor trebuie să fie îmbunătățite pentru a fi eficace și a garanta că femeile sunt 
conștiente de drepturile lor și de instrumentele de protecție la care pot recurge atunci când 
sunt victime ale infracțiunilor. 

Datele privind infracțiunile legate de violența împotriva femeilor sunt de ajutor în 
evaluarea semnificației acestor crime în Italia.40 Se poate observa că numărul de cazuri de 
urmărire și de maltratare împotriva membrilor familiei a crescut, în timp ce numărul de 
rapoarte de agresiune sexuală a scăzut. În plus, pentru toate tipurile de infracțiuni, este de 
remarcat faptul că numărul de victime de sex feminin este unul considerabil. Diferența dintre 
numărul de infracțiuni raportate de violență împotriva femeilor și numărul de condamnări 
apare de asemenea evidentă. În acest sens, este necesar să se ia în considerare relevanța 
cazurilor în care făptuitorul nu este identificat, a achitărilor sau a altor forme de descărcare. 
În fine, trebuie să avem în vedere că datele privind condamnările se referă la condamnări într-
un anumit interval de timp și nu sunt în mod specific legate de infracțiunile raportate în același 
an. 

 
 

 
Agresiune sexuală 

 

  
2016 

 

 
2017 

 
Rapoarte 
 

 
7633 

 

 
4429 

 
Condamnări definitive 
 

 
1450 

 
1693 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40 La momentul scrierii, cifrele pentru 2018 nu erau încă disponibile pentru mai multe dintre infracțiunile ce fac 
obiectul acestui studiu. 
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Urmărire 

 

  
2016 

 
2017 

 
2018 * 

(1 august 2017 – 31 iulie 2018) 
 

 
Rapoarte 

 
11425 

din care femei: 9487 
 

 
13046 

 
6437 

 
Condamnări definitive 
 

 
1323 

 
1468 

 
- 

 

 
Maltratări împotriva membrilor familiei 

 

  
2016 

 

 
2017 

 
Rapoarte 
 

 
13813 

 
15707 

 
Condamnări definitive 
 

 

2699 

 
2818 

 

  Secțiunea 5 Spania 

 În contextul spaniol, Legea Organică nr. 1/2004 privind Măsurile de Protecție Integrală 
împotriva violenței bazate pe gen41 este cea care reglementează violența împotriva femeilor. 
Este o legislație de avangardă în Europa dată fiind perspectiva sa feministă; cu toate acestea, 
legea reglementează numai violența comisă de partenerul sau de ex-partenerul victimei. Este 
o normă integrală, care nu numai că abordează perspectiva punitivă, dar, de asemenea, ia în 
considerare măsuri de prevenire și protecție. 

În ciuda cadrului legislativ, între 1 ianuarie 2003 și 15 ianuarie 2019 avem 977 de 
victime oficial decedate ca urmare a acestei forme de violență. 54,8%42 dintre uciderile de 
femei apar în contextul relațiilor afective. Anii cu un număr mai mare de crime sunt: 76 (2008), 
73 (2010) și 72 (2004)43. În 2018, 47 de femei au fost ucise de către partenerii sau foștii 
parteneri, potrivit datelor oficiale, și 97 conform site-ului Feminicidio.net44. Douăzeci și nouă 
dintre ele aveau vârste cuprinse între 31 și 50 de ani (61,7%). 

Femeile migrante reprezintă 9,6% dintre femei și 30% dintre victimele violenței bazate 
pe gen45. Cele mai multe dintre ele se tem să raporteze la Poliție crimele cărora le cad victime, 
din cauza posibilității de a fi sancționate prin legea imigrației deoarece în unele cazuri 
                                                           
41 Legea organică 1/2004: https://goo.gl/yMPvpZ 
42Observatorul de Stat împotriva violenței bazate pe gen. X Report: https://goo.gl/C8QYwN  
43 Ministerul Președinției Guvernului Spaniei: https://goo.gl/4TkW9g 
44 Site-ul Feminicidio.net: https://goo.gl/N3HSth 
45 GREVIO: Shadow raport Spania  https://plataformaestambulsombra.files.wordpress.com 

https://goo.gl/yMPvpZ
https://goo.gl/C8QYwN
https://goo.gl/4TkW9g
https://goo.gl/N3HSth
https://plataformaestambulsombra.files.wordpress.com/
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permisele de rezidență depind de partenerii lor; în teorie, atunci când raportează violență pe 
criterii de gen și partenerii lor sunt condamnați, ele pot solicita un permis de rezidență și de 
muncă46 pentru cinci ani. Din 2005 până în 2010, 2519 femei străine victime ale violenței 
domestice și de gen au obținut permise de rezidență. Din 2011 până în decembrie 2016, 7387 
de femei au fost documentate pentru acest motiv. 

Copiii sunt, de asemenea, victime directe și indirecte ale acestei violențe: 39 au rămas 
orfani în 2017, 8347 de copii au fost uciși ca urmare a actelor de violență de gen între 2010 și 
2018, și doar 27 sunt cazuri oficiale (32,53%). În Spania există date oficiale înregistrate de 
către organismele publice și date neoficiale înregistrate de alte platforme, cum este 
Feminicidio.net. Din cele 87 de cazuri acoperite de Feminicide între 2010 și 2018, numai 27 
sunt înregistrate de organele oficiale. 

Unul dintre principalele obiective ale Actului Integral a fost crearea de instanțe 
specializate pentru probleme legate de violența împotriva femeilor în fiecare teritoriu, 
precum și a unui Parchet pentru violența bazată pe gen. Există 461 de instanțe judiciare cu 
competențe în domeniul violenței împotriva femeilor, 106 dintre acestea sunt instanțe care 
se ocupă exclusiv de violență și 355 sunt compatibile. Acestea constau din 25 de echipe 
psihosociale, instruite de psihologi, asistenți sociali și medici legiști. 

În unele infracțiuni cu violență împotriva femeilor, serviciile juridice ale Comunităților 
autonome și municipalităților pot acționa, de asemenea, ca acuzator în proces.48 Acestea 
toate cât și victimele pot solicita ordine de protecție. 

Ordinul de protecție este un ordin judecătoresc care protejează victima împotriva 
abuzurilor și include un răspuns multidisciplinar (penal, civil și de asistență). 

În ceea ce privește pedeapsa, condamnările pentru violență obișnuită nu sunt 
majoritare (11,5% în 2017). Condamnările pentru leziuni specifice sunt mai frecvente (55,9%). 
83,7% dintre persoanele urmărite penal sunt condamnate, și este ceva foarte obișnuit ca 
unele dosate să fie arhivate de către instanța de judecată din lipsă de dovezi (41,18% în 
2017)49. 

În timpul anului 2016, au fost primite un total de 142,893 rapoarte de violență pe bază 
de gen. 5.941 de femei au fost consiliate de sistemul de asistență juridică gratuită. Dreptul la 
asistență juridică liberă50 și specializată este recunoscut pentru toate victimele violenței 
bazate pe gen și traficul de persoane51, indiferent de resursele lor financiare. Toate barourile 
au echipe de avocați specializate în violența pe criterii de gen, iar unele și în traficul de ființe 
umane.52 Formarea specializată este obligatorie. În plus față de asistența juridică, există un 
serviciu telefonic gratuit și confidențial, care nu lasă nici o urmă: este 016, creat în 2007. În 
2016 a primit 85.318 apeluri, și în 73,1% din cazuri apelurile au fost efectuate de victime. De 

                                                           
46 Legea imigrării și fișa de informații instituționale: https://goo.gl/7ymFCL; https://goo.gl/Yy5Xqg 
47 Site-ul web Feminicidio.net's: https://goo.gl/N3HSth  
48 Site-ul Feminicidio.net: https://goo.gl/UNENPt 
49 Datele de la Consiliul General al Puterii Judiciare și Observatorul privind violența în familie și de gen. 
Raportul anual pe 2017 https://goo.gl/56HLGU 
50  Legea și Reglementarea Ajutorului Legal în Spania: https://goo.gl/vRpe4x; https://goo.gl/YfJJco 
51 Delegația Guvernului împotriva Violenței de Gen https://goo.gl/SdQ8JK 
52 Asociația Barourilor din Spania: https://goo.gl/Q1Xc5f (Madrid); https://goo.gl/GEJmG5 (Baleare); 
https://goo.gl/rx4e1u (Valencia) sau https://goo.gl/X9VWAu (Murcia) 

https://goo.gl/7ymFCL
https://goo.gl/Yy5Xqg
https://goo.gl/N3HSth
https://goo.gl/UNENPt
https://goo.gl/56HLGU
https://goo.gl/vRpe4x
https://goo.gl/YfJJco
https://goo.gl/SdQ8JK
https://goo.gl/Q1Xc5f
https://goo.gl/GEJmG5
https://goo.gl/rx4e1u
https://goo.gl/X9VWAu
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asemenea, începând cu anul 2010 există o linie telefonică pentru copii și adolescenți. 

La nivel de stat există și Statutul Legal al Victimei53(EJV) și Pactul de Stat împotriva 
violenței de gen. EJV este transpunerea Directivei Europene 2011/36/UE și acordă protecție 
femeilor care au suferit tot felul de crime violente. Norma creează Birouri de Asistență a 
Victimelor.54 Pactul de Stat împotriva violenței pe bază de gen55 include toate formele de 
violență împotriva femeilor, în conformitate cu tratatele internaționale, indiferent de cine 
este agresorul. Pactul aprobă 214 măsuri ce trebuie aplicate în 5 ani (2017/2021). 
Organizațiile feministe au denunțat lipsa de resurse economice și neaplicarea unei părți 
importante a acestuia până în prezent.56 

Toate celelalte crime împotriva femeilor pentru faptul de a fi femeie, cum ar fi violența 
sexuală, traficul de ființe umane în scopul sclaviei sexuale, prostituția forțată, căsătoriile 
forțate și mutilarea genitală a femeilor sunt reglementate de Codul Penal57și prin alte legi 
regionale diferite, și prin urmare, sunt în afara protecției speciale acordate de Legea Organică 
1/2004. Cea mai recentă reformă a Codului penal, în 2015, include „genul“, ca o circumstanță 
agravantă pentru discriminare, deja fiind incluse sexul, orientarea sexuală și identitatea 
sexuală ca factori agravanți58 

Spania nu are o lege cuprinzătoare cu privire la traficul de ființe umane, deși are o 
legislație eterogenă, protocoale de lucru și planuri de acțiune, la nivel local și de stat.59 Există, 
de asemenea, o echipă de poliție specializată în identificarea victimelor (UCO și UCRIF). 
Organizația Crucea Roșie estimează că 1 din 5 copii care ajung în Spania pe o barcă sunt 
victime ale traficului de persoane. În 2017,60 1117 de persoane au fost identificate ca victime 
ale traficului de ființe umane: 577 în legătură cu exploatarea sexuală, 533 pentru exploatarea 
prin muncă, 3 pentru cerșit, 3 pentru căsătorie forțată și 1 pentru comiterea de activități 
criminale. 

În plus față de reglementările de stat, este foarte important să menționăm evoluțiile 
legislative și de asistență realizate pe teritorii. La nivel regional, în practică, cele 17 comunități 
autonome61 au legi care în mod oficial nu-și restrâng acțiunea la violența partenerului și se 
adaptează la celelalte forme de violență recunoscute în Convenția de la Istanbul și de CEDAW. 
Unele comunități au recunoscut în mod direct copiii ca victime ale violenței dacă mamele lor 
au suferit violențe.62 

                                                           
53 Statutul Victimei: https://goo.gl/DtbVBN 
54 Ministerul Justiției din Guvernul Spaniei https://goo.gl/um9UA2 
55 Acord de stat privind violența bazată pe gen: https://goo.gl/N7vQiF 
56 Shadow Raport la GREVIO: https://goo.gl/M4mgXe 
57Cele 15 chei ale reformei Codului Penal: https://goo.gl/ud97qQ 
58 Reforma CP 5/2010, din 22 iunie, care modifică LO 10/95 din 23 noiembrie, inclusiv discriminarea pe motive 
de orientare sexuală și identitate sexuală. elderecho.com https://goo.gl/BQeDx6 

59 Planul Național Împotriva Traficului https: //goo.gl/eYR45U 

60 2017 Raport anual: Prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în Spania. https://goo.gl/5tGKWu 

61  Legea organică 5/2005 din Madrid: https://goo.gl/dWd2Bs; Legea 5/2008https://goo.gl/kgqy9f 

62 Andaluz Legea 7/2018, din 30 iulie, care modifică Legea 13/2007, din 26 noiembrie, privind măsurile de 
prevenire și de protecție completă împotriva violenței de gen: https://goo.gl/AUm1Vz 

https://goo.gl/DtbVBN
https://goo.gl/um9UA2
https://goo.gl/N7vQiF
https://goo.gl/M4mgXe
https://goo.gl/ud97qQ
https://goo.gl/BQeDx6
https://goo.gl/eYR45U
https://goo.gl/5tGKWu
https://goo.gl/dWd2Bs
https://goo.gl/kgqy9f
https://goo.gl/AUm1Vz
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Toate comunitățile autonome au centre de ingrijire cuprinzătoare pentru femei abuzate și 
există protocoale de transmitere între aceste adăposturi penru femei.63 În multe comunități autonome 
există și centre specializate și cuprinzătoare de îngrijire, management public,64 pentru abordarea 
violenței în afara cuplului. În multe comunități autonome există de asemenea centre specializate și 
cuprinzătoare de îngrijire, management public,1 pentru abordarea violenței în afara cuplului și, de 
asemenea, centre pentru femei sub management privat. Centrele de urgență pentru situațiile de 

violenței sexuale nu sunt încă disponibile,65 deși acestea sunt planificate.66 În abordarea luptei 
împotriva violenței sexuale, Spania are obstacole semnificative67 care încă mai trebuie să fie 
abordate. Aceasta se referă la legislație, ordinea publică, sensibilizarea publicului și la crearea 
de resurse de asistență specifice. În Spania, „tratamentul statistic“ al violenței sexuale se 
reduce la un Sondaj Macro la fiecare 5 ani, care nu este suficient defalcat și nu urmărește în 
mod adecvat problema violenței sexuale. Sunt de asemenea disponibile rapoartele ale 
poliției, judiciare și de urmărire penală, deși numărul de sentințe și numărul victimelor rămân 
neclare. Violența sexuală afecteaza una din două femei,68 ceea ce înseamnă mai mult de 
3.251.000 (13,7%). Se estimează că 1,5 milioane de femei (7,2% din cele cu vârsta de peste 16 
ani) au fost supuse violenței sexuale la un moment dat în viața lor în afara relației de cuplu.69 
Plângerile cu privire la cazurile de mobbing și hărțuire la locul de muncă sunt raportate mai 
puțin decât media europeană și Inspectoratul Muncii a raportat că între 2010-2015 au fost 
depuse numai 3472 acțiuni pentru hărțuire sexuală de către 2.994 muncitori. Între 2008 și 
2015 au existat doar 49 de condamnări pentru hărțuire.70 Feminicidio a înregistrat 89 de 
agresiuni sexuale începând cu 2016. 

În concluzie, sistemul spaniol nu acoperă exhaustiv toate formele de violență 
împotriva femeilor, în conformitate cu tratatele internaționale și cu Convenția de la Istanbul, 
și în multe cazuri, face ca acțiunea de protecție să depindă de raportul depus de victimă la 
poliție. În practică, și în ciuda marile progrese din ultimii cincisprezece ani, o viață fără violență 
nu este garantată datorită supraîncărcării sistemului judiciar. Stereotipurile și prejudecățile 
încă mai pot fi găsite în măsurile de îngrijire a supraviețuitorilor, împreună cu lipsa de resurse 
specifice. Cu toate acestea, acest lucru fiind spus, trebuie să subliniem că, pentru cazurile de 
violență în cuplu, Spania are o legislație de avangardă. Cu abordarea sa feministă, Legea 
Organică nr. 1/2004 aplică abordarea triplă cerută de Drepturile Omului (prevenire, protecție 
și urmărire penală), creează organisme specifice și cere o pregătire specializată pentru 
operatorii juridici și agenții sociali. 

 

 

                                                           
63 buletinul oficial de stat https://goo.gl/Bhvo2b 

64 Centrul Atenție Integral pentru Femeilor Victime ale violenței sexuale în Madrid:https://goo.gl/6SSY9c 

65 eldiario.es ziar digital https://goo.gl/soGcN8 
66 ziar digital elboletin.com https://goo.gl/g3X6EH 

67 Raportul Amnesty International cu privire la violența sexuală, 2018: https://goo.gl/Dh3M4H 

68 Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale: https://fra.europa.eu/es 
69 Macro Sondaj privind violența împotriva femeilor, 2015: 
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macr
oencuesta2015.pdf 
70 Consiliul General al Psihologiei din Spania: http://www.infocop.es/view_article.asp?id=7325  

https://goo.gl/Bhvo2b
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http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroencuesta2015.pdf
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroencuesta2015.pdf
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=7325
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CAPITOLUL 2 

STRATEGII DE ABORDARE A NERAPORTĂRII CAZURILOR DE 

VIOLENȚĂ FAȚĂ DE FEMEI 

   

   Secțiunea 1 Strategii legale 

Încă rămân lacune semnificative în cadrele legale. Statele din întreaga lume încă nu se 
ridică la nivelul obligațiilor și angajamentelor lor internaționale atunci când vine vorba de 
prevenție și de violența împotriva femeilor. Prea mulți făptași nu sunt trași la răspundere. 
Impunitatea persistă. Femeile continuă să fie re-victimizate pe parcursul procesului judiciar. 
Legislația cuprinzătoare oferă fundamentul pentru un răspuns holistic și eficient. Această 
legislație trebuie să fie aplicată și monitorizată în mod consecvent și trebuie să fie alocate 
resurse adecvate pentru a rezolva problema. Personalul și funcționarii din domeniu trebuie 
să aibă competențele, capacitatea și sensibilitatea de a aplica spiritul și litera legii. Legile 
trebuie să informeze un efort concertat, care trebuie să includă educația, sensibilizarea și 
mobilizarea comunității. De asemenea, aceștia trebuie să contribuie la combaterea 
stereotipurilor și a atitudinilor discriminatorii și trebuie să mandateze cercetarea și 
consolidarea cunoștințelor necesare pentru sprijinirea dezvoltării politicilor. 

Codurile penale ar trebui să conțină prevederi legale mai puternice privind protecția 
drepturilor femeilor. Mai multe definiții progresiste și sentințe mai aspre pentru infracțiunile 
sexuale și alte acte grave de violență, măsuri specifice pentru a preveni reducerile pedepselor 
în cazul făptașilor atunci când comit acte cum ar fi violul, crime de onoare, mutilarea genitală 
a femeilor, violența domestică etc. 

 Autoritățile - în consultare cu grupurile și organizațiile pentru drepturile femeilor - ar 
trebui să adopte și să aplice în mod riguros legislația care definește și incriminează violența 
împotriva femeilor, care prevede pedepse pentru făptași și stabilește mecanisme mai bune 
de compensare a victimelor. 

Statele ar trebui să elimine din lege acele dispoziții referitoare la procedurile principale 
greoaie legate de femeile-victime și cerințele procedurale pentru raportarea și urmărirea 
acestor infracțiuni. 

Statele ar trebui să stabilească secții speciale în componența fiecărei instanțe locale, 
regionale și supreme, care să se ocupe în mod exclusiv de a face față unor astfel de cazuri 
referitoare la violența împotriva femeilor. De asemenea, ar fi benefic să se creeze unități 
speciale de poliție pentru a consolida reacția în fața violenței împotriva femeilor. În cazul în 
care există astfel de mecanisme, părțile interesate ar trebui să revizuiască anual performanța 
și să propună îmbunătățirile necesare. 

  Este important să se folosească legea pentru a se aborda violența împotriva femeilor. 
Abordarea acestui tip de violență este o problemă care necesită un pachet complet de soluții, 
inclusiv juridice. 
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Legislația ar trebui să servească drept un instrument util în sprijinirea femeilor în 
raportarea cazurilor de violență, pentru a oferi remedii victimelor, și a trage făptașii la 
răspundere.  

Prin analiza cadrului juridic din mai multe state membre UE se poate observa că 
legiuitorul a considerat adecvat ca pentru anumite tipuri de forme mai puțin grave de violență 
să includă în legislație posibilitatea reconcilierii și/sau a medierii între părți (partea vătămată 
și agresorii). Ceea ce trebuie să fie clar de la bun început este faptul că toate formele de 
violență împotriva femeilor trebuie să fie tratate ca infracțiuni și o incriminare adecvată ar 
trebui să fie stipulată în lege și ar trebui aplicată în mod corespunzător împotriva făptașilor. 

Legea are un rol simbolic și educativ important. Ea poate modela și schimba atitudinile. 
Eradicarea violenței împotriva femeilor ar trebui să însemne ca fiecare persoană să fie 
conștientă că violența nu va fi acceptată și tolerată. Prevederi legale cum ar fi „reconcilierea 
părților va anula răspunderea penală a agresorului“ ar trebui complet eliminate din cadrul 
juridic al unei țări. O politică de urmărire obligatorie în astfel de cazuri poate avea un efect 
pozitiv, poate reduce riscul de recidivă din partea agresorului. 

Medierea între partea vătămată și făptuitor în cazurile de violență împotriva femeilor 
nu este o strategie bună și nu ar trebui să fie inclusă în legislația unei țări. Această procedură 
nu ar trebui să existe în cazurile agresiunilor împotriva femeilor, deoarece urmărește să 
restabilească relația dintre victimă și agresor și poate crea chiar și contextul în care victima 
este percepută (de către comunitate și societate) ca având în comun într-o anumită măsură 
responsabilitatea pentru violența îndreptată spre ea. 

Poliția deține un rol important în asigurarea unui răspuns eficient împotriva violenței. 

În ultimii ani, s-au făcut multe îmbunătățiri în ceea ce privește abordarea poliției față de 

violența împotriva femeilor (și anume violența domestică), dar trebuie mers mai departe. 

Uneori ofițerii de poliție tind să răspundă la acest tip de violență încercând să "medieze" o 

reconciliere între părți, în loc să întreprindă, de exemplu, arestarea imediată în cazurile de 

agresiuni domestice/non-domestice împotriva femeilor. Legea ar trebui să ofere instrucțiuni 

specifice cu privire la modul în care ofițerii de poliție ar trebui instruiți, pregătiți să se ocupe 

de cazurile care implică femei victime ale actelor de violență. Strategiile pentru a ajuta poliția 

să trateze violența împotriva femeilor includ următoarele: alocarea de competențe adecvate 

de intervenție în astfel de cazuri, elaborarea de orientări politice pentru utilizarea acestor 

competențe legale, crearea de unități și departamente speciale de poliție pentru a răspunde 

cazurilor de violență domestică/violență împotriva femeilor; formarea tuturor categoriilor de 

ofițeri de poliție în specificul fenomenului violenței împotriva femeilor. Instrucțiunile poliției 

ar trebui să abordeze aspecte cum sunt: definirea violenței împotriva femeilor și a modului 

de manifestare a acestiea, stabilirea unor așteptări clare de comportament al poliției în 

tratarea diferitelor incidente care implică femei de la forme simple până la cele grave, crearea 

de proceduri de protejare a victimelor femei, sublinierea răspunderii poliției în trimiterea 

victimelor către servicile de sprijin adecvate, recunoașterea necesității ca polițiștii să 

colaboreze cu alți practicieni din serviciile comunitare în toate etapele investigării cazurilor 

de violență împotriva femeilor. 
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În plus față de concentrarea asupra incriminării faptelor ilegale, legea ar trebui să 
acorde de atențe și dreptului de a aborda prevenirea violenței și protecția fizică cuprinzătoare 
a femeilor supraviețuitoare ale violenței. Legislația fiecărei țări ar trebui să fie una sensibilă la 
gen, recunoscând că experiențele femeilor și bărbaților în materie de violență diferă și că 
violența împotriva femeilor este o manifestare a relațiilor istorice inegale de putere între 
femei și bărbați și o discriminare continuă împotriva femeilor. 

Monitorizarea atentă și regulată este un aspect critic care poate asigura că legislația 
este pusă în aplicare în mod eficient și nu are efecte negative și neprevăzute față de femei. 
Monitorizarea anuală a legislației poate dezvălui lacune în domeniul de aplicare și eficacitatea 
legii. Monitorizarea este mai eficientă dacă este realizată de organisme instituționale în 
parteneriat cu entități non-guvernamentale și cu feedback concret din partea femeilor 
supraviețuitoare ale violenței și care sunt sau au fost implicate în proceduri legale în calitate 
de părți vătămate. Aceasta, pentru a se garanta că evaluările reflectă modul în care legea este 
experimentată pe teren. Fiecare țară ar trebui să aibă o comisie inter-instituțională pentru 
monitorizarea implementării legislației cu privire la violența împotriva femeilor. 

Având în vedere teama și intimidarea adesea resimțite de femeile victime ale violenței 
din partea făptașilor, este important ca legislația să prevadă implicarea procurorilor în toate 
cazurile legate de violența împotriva femeilor. Cadrul juridic, practica judiciară ar trebui să fie 
pro-arestare și pro-urmărire penală față de toți agresorii. 

Legislația ar trebui să interzică în mod explicit medierea în toate cazurile de violență 
împotriva femeilor, atât înainte, cât și în timpul procedurilor judiciare. Uneori medierea este 
promovată ca o alternativă la justiția penală. Cu toate acestea, o serie de probleme ar putea 
să apară atunci când este utilizată în cazurile de violență împotriva femeilor: scoate cazurile 
de sub controlul judiciar, reflectând presupunerea că ambele părți au aceeași vină pentru 
actul violent, și reduce responsabilitatea infractorului. 

Legislațiile statelor ar trebui să prevadă proceduri legale în timp util și să încurajeze 
demararea mai rapidă a cazurilor de violență împotriva femeilor, acolo unde este cazul. O 
practică obișnuită a întârzierilor în derularea unui proces poate crește riscul de represalii 
împotriva reclamantei, în special atunci când făptuitorul nu este reținut de poliție. 

Asistența juridică gratuită ar trebui să fie întotdeauna stipulată în legislație, fără a fi 
nevoie să se dovedească nivelul de venit pentru a putea beneficia de ea. Accesul gratuit și 
rapid la traducători, pentru că de multe ori barierele lingvistice sunt un obstacol primar pentru 
imigranții supraviețuitori ai violenței atunci când caută ajutor, protecție și responsabilizarea 
făptuitorului/(lor). 

Femeile care au supraviețuit violenței domestice sau violenței la locul de muncă, al 
căror statut de imigrant într-o țară este legat de statutul lor marital, familial și profesional 
sunt deseori reticente în a raporta astfel de violențe la poliție. Toate statele ar trebui să-și 
modifice legislația pentru a cuprinde dispoziții clare privind faptul că supraviețuitoarele 
violenței împotriva femeilor nu vor fi deportate sau supus altor acțiuni punitive legate de 
statutul lor de imigrante, atunci când ar raporta astfel de cazuri de violențe față de poliție sau 
alte autorități. Statele ar trebui să permită femeilor imigrante supraviețuitoare ale violenței 
să ceară în mod confidențial statutul de imigrare legală independent de cel al făptuitorului. 
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Legislația națională ar trebui să ofere întotdeauna posibilitatea urmăririi penale în 
lipsa plângerii formulate de femei, în cazul în care supraviețuitoarea violenței nu a putut sau 
nu a dorit să dea o declarație detaliată. Există multe situații când femeilor le este atât de 
teamă de făptași încât refuză să dea mărturie din cauza amenințărilor, rușini și a altor motive. 
Având în vedere importanța declarației, parlamentarii din unele țări au ales să adopte o 
politică de obligativitate a reclamației sau mărturiei fără de care un caz nu poate continua. Cu 
toate acestea, această practică poate descuraja femeile de la contactarea poliției, de la a se 
constitui parte în proces. Autoritățile ar trebui să poată continua investigațiile pe baza altor 
probe, în lipsa declarației detaliate a victimei. O astfel de abordare a indicat faptul că 
infracțiunea este luată în serios de către sistemul de justiție, care poate înțelege că din cauza 
unor factori emoționali și post-traumatici, victima este incapabilă să dea o declarație. În astfel 
de cazuri, în absența unei declarații detaliate, victimele sunt informate în mod regulat de către 
autoritățile judiciare pe parcursul etapelor procedurii până la sfârșitul procesului. 

Legislația ar trebui să prevadă că sentințele trebuie să fie proporționale cu gravitatea 
infracțiunilor de violență împotriva femeilor și directivele sentințelor trebuie să fie dezvoltate 
pentru a se asigura consecvența în rezultatele condamnărilor. Pedepsele aplicate în cazurile 
de violență împotriva femeilor au variat în diferite țări, au fost inconscvente și deseori există 
informați despre atitudini discriminatorii ale oficialilor din justiție față de supraviețuitoarele 
violenței împotriva femeilor. Au fost întreprinse eforturi pentru a se reduce discrepanțele 
între condamnări și a se asigura că în cazurile de violență împotriva femeilor sentințele sunt 
proporționale cu gravitatea infracțiunii comise. Experiența arată că introducerea unor linii 
directoare de condamnare poate contribui la normalizarea sentințelor aplicate în cazurile de 
violență împotriva femeilor. 

 Legislația privind violența împotriva femeilor continuă în multe țări să conțină 
prevederi care absolvă și/sau prevăd sentințe mai reduse pentru autorii actelor de violență 
împotriva femeilor în anumite circumstanțe. Legislația ar trebui să prevadă: sancțiuni din ce 
în ce mai severe pentru incidente repetate de violență domestică, indiferent de nivelul 
prejudiciului - și sancțiuni  crescute pentru încălcări multiple ale ordinelor de protecție. 

Legislația ar trebui să prevadă că sentințele în cauzele penale pot ordona plata unei 
compensații corespunzătoare și restituirea de la făptaș la supraviețuitor. Compensarea poate 
fi un element în sancționarea autorilor actelor de violență împotriva femeilor, dar aceasta nu 
ar trebui să se substituie altor sancțiuni, cum ar fi închisoarea. În toate țările ar trebui să existe 
un program de compensare sponsorizat de guvern pentru a permite victimelor violenței 
împotriva femeilor să ceară și să primească un nivel just de compensare. 

Legislația ar trebui să prevadă că violența împotriva femeilor ar putea constitui 
persecuție și că supraviețuitorii unei astfel de violențe ar trebui să constituie „un grup social 
anume“ în sensul dreptului la azil.  
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Secțiunea 2 Strategii sociale  

Comitetul pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor (CEDAW), a făcut 
recomandări specifice privind accesul femeilor la justiție71 și la violența împotriva femeilor72 
care sunt obligatorii pentru toate statele europene semnatare ale Convenției, fiind, prin 
urmare, angajat în acționarea cu diligența necesară legat de drepturile omului.73 Aceste 
recomandări reprezintă un punct de plecare fundamental pentru definirea unor noi strategii 
sociale care vor contribui în mod eficient, ajutând victimele violenței de gen pentru a obține 
acces la sistemul de justiție și protecție. 

Organizația Națiunilor Unite a oferit o serie de recomandări care ar trebui să fie, de 
asemenea, luate în considerare74: 

 Ar trebui depuse eforturi sistematice, permanente, pentru a se crește gradul 
de conștientizare și a instrui diferitele grupuri profesionale din sistemul judiciar, poliție, 
personalul centrelor specializate în abordarea violenței de gen și alte resurse și servicii pentru 
femei în această situație în diferite țări, astfel încât acestea să poată combate stereotipurile și 
atitudinile discriminatorii, să îmbunătățească  înțelegerea de către acestea a formelor 
intersectoriale de discriminare și violență care afectează femeile și fetele și să aplice metode 
bazate pe drepturi care să ia în considerare diferențele culturale și de gen. 

 

 În măsura în care este posibil, instruirea ar trebui să fie efectuată de experți din 
comunitățile locale care suferă de discriminare. 

 

 Ar trebui implementate mecanisme de monitorizare, de reclamare și de 
protecție și servicii, cum ar fi numere de telefon de urgență, asistență juridică, centre de 
reclamații, ar trebui să se ofere sprijin psiho-social și îngrijiri post-traumatice pentru a susține 
și proteja femeile și fetele aflate într-o situație de discriminare, rasism și/sau xenofobie. 

 

 Activitatea sistematică de colectare, integrare și diseminare a datelor naționale 
defalcate în diferite moduri ar trebui să crească, respectând și garantâmnd în același timp 
dreptul la auto-identificare și la protecția vieții private, și ar trebui să se creeze indicatori 
pentru măsurarea inegalităților bazate pe o combinație de variabile, cum ar fi rasa, originea 
etnică, religia și cazurile de violență de gen. 

 

 Formele intersecționale de discriminare și violență împotriva femeilor și fetelor 
ar trebui să fie abordate în contextul rasismului, discriminării rasiale și xenofobiei în comentarii 
interguvernamentale corespunzătoare, cum ar fi cele referitoare la obiectivele de dezvoltare 
durabilă și revizuirea periodică universală. 

Este important să se sublinieze faptul că sensibilizarea, prevenirea și practicile de 
îngrijire, precum și toate cele care decurg din politicile împotriva violenței de gen, trebuie să 

                                                           
71Recomandarea generală nr. 33 privind accesul femeilor la justiție: https://goo.gl/Z7rMcP 
72Recomandarea general nr. 35 privind violența pe motive de gen împotriva femeilor, actualizarea recomandării 
generale nr 19: https://goo.gl/3s4wdG 
73 Due Diligence în Drepturile Omului: https://goo.gl/VenWBP 
74Raportul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului: https://bit.ly/2S1mdS5 

https://goo.gl/Z7rMcP
https://bit.ly/2S1mdS5
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fie construite pe baza conceptului de intersecționalitate,75 ca instrument de bază în crearea 
de politici care se concentrează asupra drepturilor omului. Este esențial să se ia în considerare 
suprapunerea violențelor în cazul femeilor migrante, a femeilor cu probleme de sănătate 
mintală sau a femeilor care locuiesc în zonele rurale, în scopul de a se crea și aplica politici 
care să fie cu adevărat eficiente. 

De asemenea, Legea Organică nr. 1/2004 și alte legi similare precizează că măsurile de 
protecție trebuie să fie furnizate din perspectiva comunității și munca interculturală și în acest 
sens pot fi făcute unele recomandări:76 

• Să se caute modalități și locuri de întâlnire care să permită organizațiilor locale 
să joace un rol activ în asistarea și protejarea femeilor, cu resurse specifice pentru acest lucru. 

• Să se caute modalități de a se garanta faptul că punctele de vedere și vocile 
femeilor sunt luate în considerare în elaborarea politicilor și strategiilor publice pentru 
îmbunătățirea prevenției, protecției și urmăririi penale. 

• Să se mobilizeze comunitatea pentru a contribui la prevenirea violenței. Un 
mod eficient de a face acest lucru este de a se asculta propunerile și experiențele guvernelor 
locale, ale liderilor comunității, ale organizațiilor non-guvernamentale și grupurilor de femei 
sau altor grupuri specifice. 

Semnatarii Convenției de la Istanbul au obligația de a desfășura campanii de 
sensibilizare și de a adopta măsuri de prevenție. Ca parte a campaniilor, acestea trebuie să 
abordeze toate nivelele, treptele și formele de violență. În plus, acestea trebuie să examineze 
toate tipurile de violență, credințele, atitudinile și anumite comportamente care le 
maschează. Stereotipurile sunt o barieră semnificativă în protecția efectivă a femeilor, astfel 
încât trebuie să fie implementate campanii speciale. CEDAW a condamnat deja Spania, 
deoarece funcționarii publici reproduc stereotipuri, propunând modificări și compensații 
pentru femeile care depun plângeri.77 

Diferite campanii de prevenție au fost implementate în Spania. O problemă este că 
majoritatea dintre acestea78 au ca țintă femeile fără a face nici o referire la atitudinile și 
comportamentul bărbaților sau al structurii sociale patriarhale, astfel încât vina poate fi 
repartizată. Prin urmare, o recomandare este că politica guvernamentală trebuie să ia în 
considerare modificările la legislație, educație și publicitate pentru a face oameni responsabili 
pentru rolul lor în menținerea inegalității, astfel încât acestea să vadă efectele sale asupra 
femeilor și asupra ei înșiși și să aCPepte datoria lor să se implice în promovarea egalității. 

O altă strategie importantă pentru creșterea gradului de conștientizare este 
necesitatea de a modifica formatele mesajelor instituționale, astfel ca informația să fie ușor 
de înțeles, crearea de campanii pentru diferite grupuri-țintă și adaptarea informațiilor la 
fiecare grup. Înainte de aceasta, este foarte recomandabil să se efectueze studii asupra 
populației legate de credințe și atitudini, astfel încât campaniile să satisfacă nevoile populației 

                                                           
75Intersecționalitatea: un instrument pentru gen și Justiție Economică: https://goo.gl/LuuMHx 
76Națiunile Unite. Egalitatea sexelor:https://goo.gl/hwxwbg 
77Decizia CEDAW https://goo.gl/ufsLaj 
78Exemplu de campanie de sensibilizare a Guvernului Spaniol cu concentrare asupra bărbaților (excepție și bune 
practici) „Împotriva Violenței Sexuale: #weareone“ https://goo.gl/pdhsyM 

https://goo.gl/hwxwbg
https://goo.gl/ufsLaj
https://goo.gl/pdhsyM
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țintă, ale fiecărui grup social și să acopere diferențele culturale specifice, în plus față de 
daunele produse de fiecare tip de infracțiune. Campaniile împotriva violenței împotriva 
femeilor trebuie să pună mai mult accent pe implicarea activă a mediului persoanei în situația 
violentă.79 

O acțiune complementară, coordonată și intersectorială la toate nivelurile de luare a 
deciziilor (local, național și internațional) va spori eficiența campaniilor, care trebuie să fie 
implementate împreună cu alte programe sociale, astfel încât să se creeze răspunsuri de 
prevenire integrate care să abordeze legăturile dintre diferitele tipuri de violență, având grijă 
să nu folosească un limbaj sexist sau exclusivist.80 

Unele dintre principiile directoare privind prevenirea violenței sunt:81 

• Acordarea de prioritate prevenirii violenței împotriva femeilor în toate politicile 
și programele și asigurarea că eforturile sunt holistice. 

• Atribuirea de resurse suficiente, speciale în toate sectoarele pentru activitățile 
de prevenire, de sensibilizare și de îngrijire. 

• Căutarea de sprijin politic pe termen lung, investiții susținute în prevenție. 
• Crearea de strategii de prevenire care să abordeze cauzele violenței împotriva 

femeilor, în special persistența stereotipurilor de gen. 
• Stabilirea unor obiective clare, definirea a ceea ce trebuie schimbat folosind 

strategii de prevenire și modul în care se intenționează să se facă această schimbare, prin 
crearea unui proces de monitorizare și evaluare. 

• Asigurarea că punctele de vedere și vocile femeilor sunt luate în considerare, 
în special de către organismele guvernamentale, organizațiile non-guvernamentale, 
organizațiile lucrătorilor și angajatorilor și de liderii comunității locale, în scopul de a formula 
strategii inclusive și eficiente. 

• Angajerea bărbaților și băieților în mod proactiv în crearea și aplicarea de 
strategii de prevenire a violenței împotriva femeilor. 

• Subliniați faptul că violența împotriva femeilor este inacceptabilă și că 
eliminarea ei este o responsabilitate publică. 

• Promovarea siguranței femeilor, acolo unde este necesar, prin schimbarea 
mediului fizic. 

• Desfășurarea de campanii și activități promoționale, în special campanii 
concepute pentru a transmite mesajul că violența împotriva femeilor este inacceptabilă. 

Așa cum arată Legea Organică 1/2004 din Spania, este esențial să se desfășoare 
campanii pentru grupurile vulnerabile de femei: femeile cu handicap, femeile care trăiesc în 
zonele rurale, femeile în vârstă, femeile migrante și de etnie Roma, printre altele. 

Zonele rurale, unde violența este mai ascunsă și e mai dificil pentru femei să 
recunoască existența acesteia, sunt prin urmare locuri în care trebuie derulată o activitate 
importantă pentru a se crește gradul de conștientizare a violenței și a se încerca împiedicarea 

                                                           
79 Analiza campaniilor de publicitate pentru prevenirea violenței împotriva femeilor în Spania. Valencia, 2005 
https://goo.gl/PHE6ao 
80Analiza campaniilor de publicitate pentru prevenirea violenței împotriva femeilor în Spania 
https://goo.gl/o1U9nj 
81Secretarul General al ONU. Eradicarea violenței împotriva femeilor. De la cuvinte la 
acțiune.https://goo.gl/CiTwtu 

https://goo.gl/PHE6ao
https://goo.gl/o1U9nj
https://goo.gl/CiTwtu
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ei.82 Pentru femeile migrante, este necesar să se țină seama de necesitatea de a se asigura că 
informațiile ajung la ele într-un limbaj clar, accesibil, atât în mesajele campaniei cât și în 
contactele dintre acestea și actorii sociali implicați. O modalitate posibilă de a se lucra la aceste 
aspecte ar putea fi asigurarea de către departamentele guvernamentale a unui sprijin mai 
mare pentru organizațiile sociale, astfel încât munca în comunitate și parteneriatele puternice 
să servească drept instrumente de prevenire și asistență în cazul violenței de gen. În Spania83 
s-a observat dificultatea de a accesa plângerile în cazurile de violență sexuală, atunci când 
femeile sunt într-o situație administrativă nereglementată.  

În plus, prevenirea din domeniul asistenței medicale pare a fi un alt aspect foarte 
important, deoarece multe femei merg acolo cu intenția, sau nu, de a depune o plângere și 
poate fi un loc de detectare și monitorizare. Este esențial ca întreg personalul sanitar din toate 
statele să beneficieze de o formare legat de violența de gen, detectarea și intervenția în aceste 
cazuri, cu linii directoare pentru interviuri și cunoașterea protocoalelor specifice de acțiune, 
precum și obligația de a raporta în caz că ar constata o infracțiune împotriva femeilor. În cazul 
Spaniei: 91% dintre femei apelează la asistența medicală publică în cazurile de violență. În 
2016, 17.479 de cazuri au fost detectate și 14.501 rapoarte de vătămare au fost trimise la 
instanțele de judecată. Acestea au fost 8,7% din numărul total de plângeri depuse, dar numai 
3% din personalul medical este instruit.84 

Prin concentrarea pe cooperare și participare, se poate spune că promovarea relațiilor 
dintre organizațiile feministe și de drepturile omului (organisme specializate în îngrijire și 
advocacy) și politica socială la nivel național și local (local sau regional, în funcție de stat) este 
o bună practică. Un exemplu este Pactul Național împotriva violenței de gen din 2017-2021, 
în cadrul căruia a fost adoptat un număr total de 214 de măsuri. Se consideră că e necesar ca 
statele să extindă canalele de participare și să includă purtători de cuvânt non-guvernamentali 
în crearea și evaluarea planurilor și strategiilor de combatere a violenței, precum și în 
evaluarea politicilor publice și de acțiune judiciară împotriva violenței masculine. 

Promovarea participării grupurilor de femei va ajuta la aducerea lor mai aproape de 
instituțiile juridice și judiciare, deoarece există o percepție justificată din partea multor 
migranți de ostilitate și neîncredere față de sistemul de poliție, ca urmare a practicilor 
polițienești destinate să sancționeze migranții aflați într-o situație administrativă ilegală. 

O altă recomandare importantă în domeniul îngrijirii este acela că profesioniștii 
implicați ar trebui să aibă informații suplimentare față de pregătirea specială adecvată. 
Protocoalele locale (coordonare, trimitere, protecție) ar trebui să fie ținute la curent cu 
informații asupra comunităților și mese rotunde promovate între diferiții profesioniști și 
reprezentanți ai comunității regionale, implicați în problemele femeilor, în scopul de a crea un 
cadru comun de îngrijiri și bune practici care să se potrivească diferitelor localități și 
comunități. În domeniul atenției acordate violenței, este important să se țină seama de 
circumstanțele speciale ale femeilor celor mai vulnerabile, din punct de vedere al 
intersecționalității. 

                                                           
82Parlamentul European. 2017 Raport privind o recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului 
privind prioritățile Uniunii Europene pentru sesiunea a 62-a Comisiei ONU privind statutul 
femeilorhttps://goo.gl/yvDv2i 

 
83Fundația Aspacia. Raport împotriva violenței: plângere, prevenirea și repararea.https://goo.gl/DmSdyG 
84Shadow Raport la GREVIO 2018. Istanbul Shadow Platform Spania). https://goo.gl/KJbKYN 

https://goo.gl/yvDv2i
https://goo.gl/DmSdyG
https://goo.gl/KJbKYN
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În Spania ar trebui reținute bunele practici ale Asociației AMALGA,85 care este parte a 
Rețelei de Sănătate a Femeilor din Caraibe și Latino-Americane, și este co-finanțată de AIETI 
(Asociația pentru Cercetare și Specializare în Tematici Feminine),86. In cadrul proiectului 
„Promotoras comunitarias por la igualdad: por una vida Libre de violencias, construyendo 
Redes de Apoyo“ (Promotori comunitari ai egalității: pentru o viață fără violență, prin crearea 
unei rețele de sprijin), asociația formează femeile migrante pentru a monitoriza situațiile de 
violență de gen și a creat o rețea de femei care formează o rețea de monitorizare și de sprijin 
pentru alte femei migrante în situații de violență de gen între cupluri. 

Rețelele comunitare care acordă atenție altor caracteristici ale femeilor și nu doar 
faptului că acestea se confruntă cu un istoric al violenței ar putea fi un loc ideal pentru 
realizarea unor procese complexe de recuperare, inclusiv nu numai posibila compensație 
financiară (prin intermediul instanțelor sau departamentelor guvernamentale), dar și prin 
recunoașterea socială și publică a adevărului și ajutorului în restituirea și reabilitarea 
psihologică și emoțională. 

O altă recomandare importantă care poate fi aplicată tuturor statelor este faptul că 
acestea trebuie să colecteze date statistice de calitate detaliate cu privire la întregul sistem de 
prevenție, asistență, protecție, justiție și remediere al fiecărei țări, în scopul de a evalua și a 
monitoriza în mare măsură eficiența politicilor lor. Publicarea acestor informații este, de 
asemenea, o modalitate de a limita impunitatea, de a efectua o analiză a situației actuale, în 
vederea îmbunătățirii politicilor publice și o modalitate de a oferi supraviețuitoarelor o 
remediere prin recunoașterea în mod public a faptelor. 

Necesitatea de bugete publice este absolut esențială, iar acestea pot fi combinate cu 
contribuții private. Este foarte important ca țările să asigure o finanțare care să specifice 
personalul și orele de program și să stabilească organismele publice de monitorizare și de 
control. Contribuțiile financiare trebuie să fie stabile și continue, astfel încât să se permită 
procese cuprinzătoare pe termen lung. Se înțelege că cel puțin două linii de finanțare trebuie 
să coexiste: fondurile de stat, pentru a da coerență diferitelor tipuri de violență, și o finanțare 
regională sau locală, în funcție de modul în care este organizat fiecare stat, pentru a oferi o 
atenție directă supraviețuitoarelor, având în vedere caracteristicile fiecărei zone. 

În concluzie, toate măsurile descrise mai sus, încearcă să facă toate țările să promoveze 
o rețea stabilă de servicii sociale, care va acoperi reabilitarea victimelor, va promova politici 
adecvate, coordonate de prevenire și de conștientizare publică, va asigura o bună comunicare 
între diversele straturi (juridice, sociale și altele) responsabile pentru aceste politici și 
organizațiile locale, și se va asigura că ajutorul financiar ajunge la femeile care supraviețuiesc, 
așa cum s-a cerut la Convenția de la Istanbul. 

 

   

                                                           
85Asociația amalgama site-ul https://goo.gl/w1AaUm 
86Cercetarea „Dreptul la o viață fără violență“, a Aieti. https://goo.gl/T6Pjat 
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Secțiunea 3 Strategii educaționale 

Această secțiune abordează o serie de strategii educaționale necesare a fi 

implementate spre a sprijini victimele violenței pe criterii de gen și implicit, pentru a le 

încuraja să raporteze autorităților competente cazurile de violență, reducând astfel 

fenomenul de ne-raportare.  

Această problemă va fi abordată din trei perspective: abordarea atitudinilor sociale 

care normalizează, tolerează sau ignorã violența împotriva femeilor, prin întărirea victimelor 

violenței pe criterii de gen, și formarea personalului de justiție penală legat de traumele 

psihologice și abordărișe informate ale traumelor. 

Abordarea atitudinii societății față de violența împotriva femeilor 

Conform datelor statistice ale Organizației Națiunilor Unite,87 femeile din întreaga 

lume sunt supuse violențelor fizice, sexuale, psihologice și economice, indiferent de venitul, 

vârsta sau educația lor. Aproximativ o treime din femeile din intreaga lume au trăit o violență 

fizică și/sau sexuală din partea unui partener intim sau violență sexuală dinmpartea unui non-

partener la un moment dat în viața lor, atât în țările dezvoltate cât și în cele în curs de 

dezvoltare. În majoritatea țărilor, mai puțin de 40 la sută din femeile care au experimentat 

violența au cerut ajutor în vreun fel. Printre cei care au făcut-o, majoritatea s-au adresat 

familiei și prietenilor, mai degrabă decât serviciilor de poliție și de sănătate. În aproape toate 

țările cu date disponibile, procentul de femei care au cerut ajutor de la poliție, din toate 

femeile care au solicitat asistență, a fost mai mic de 10 la sută. Reticența femeilor în a cere 

ajutor poate fi legată de acceptabilitatea pe scară largă a violenței împotriva femeilor. În 

multe țări, atât femeile cât și bărbații cred că a-ți bate soția este justificat în anumite 

circumstanțe. Cu toate acestea, atitudinile față de violență încep să se schimbe. 

De zeci de ani, activiștii în favoarea drepturilor femeilor, cercetători și programatori, 

au subliniat modul în care sistemele patriarhale modelează așteptările sociale în termeni atât 

funcționali cât și ideologici, pentru a menține superioritatea bărbaților asupra femeilor. 

Analiza feministă subliniază numeroasele moduri în care normele patriarhale de gen și 

„masculinitățile hegemonice“ - idealuri normative care definesc și susțin dominanța unor 

bărbați, privilegiul și puterea - servesc la a produce ierarhii de gen și la validarea utilizarea 

violenței împotriva femeilor de către bărbați. 

Astfel de constructe sociale consolidează hegemonia bărbaților asupra femeilor. 

Bărbații sunt, la urma urmei, cei mai frecvenți autori ai actelor de violență împotriva femeilor, 

și este incontestabil faptul că cei mai mulți bărbați încă se bucură de putere asupra femeilor 

atât în sfera publică cât și în cea privată. Deși eforturile de a ridica statutul femeilor în 

societate se derulează de zeci de ani, dezmembrarea unei ierarhii de gen care s-a osificat 

secole de-a rândul este o misiune dificilă. 

                                                           
87 Femeile din lume, 2015, Tendințe și Statistică, capitolul 6, violența împotriva femeilor. Departamentul 
Națiunilor Unite pentru Afaceri Economice și Sociale, 2015.  
https://unstats.un.org/unsd/gender/chapter6/chapter6.html  

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/womens-rights
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/computer-personnel
http://unstats.un.org/unsd/gender/chapter6/chapter6.html
https://unstats.un.org/unsd/gender/chapter6/chapter6.html
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Normele culturale și sociale sunt extrem de influente în modelarea comportamentului 

individual, inclusiv în utilizarea violenței. Normele pot proteja împotriva violenței, dar ele pot, 

de asemenea, normaliza, sprijini și încuraja utilizarea acesteia. De exemplu, credințele 

tradiționale că bărbații au dreptul de a controla sau disciplina femeile prin mijloace fizice fac 

ca femeile să fie vulnerabile la violența partenerilor intimi și fac ca fetele să fie supuse riscului 

de abuz sexual. Toleranța socială a comportamentului violent față de femei este probabil 

învățată din copilărie, văzând violența ca o expresie a masculinității, fiind martorii violenței 

domestice, în comunitate, în mass-media sau în alte medii. 

De asemenea, acceptarea culturală a violenței împotriva femeilor, inclusiv violența 
sexuală, ca o chestiune privată, împiedică intervenția din exterior și împiedică pe cei afectați 
să vorbească și să obțină sprijin. În multe societăți, victimele violenței sexuale se simt și 
stigmatizate, ceea ce inhibă raportarea. 

Normalizarea violenței bazate pe gen este acceptarea faptului că violența este o parte 
imuabilă a vieții, că reprezentările violenței nu au consecințe în viața reală, și că este 
responsabilitatea victimei, nu a făptuitorului, să prevină violența. Perpetuarea reprezentărilor 
bărbaților ca intrinsec violenți. sexualizarea violenței, și romanțarea sexualității violente 
contribuie la o cultură în care nu i se acordă infracțiunii importanța cuvenită, victimele și 
supraviețuitorii nu ie la iveală, iar victimele sunt blamate pentru atacul suferit. 

Blamarea victimei este un fenomen în care victimele infracțiunilor sau tragediilor sunt 
trase la răspundere pentru ceea ce s-a întâmplat cu ei. Vina victimei permite oamenilor să 
creadă că astfel de evenimente nu li se pot întâmpla lor niciodată. Blamarea victimei este 
cunoscută ca apărînd în cazurile de viol și agresiune sexuală, în care victima crimei este adesea 
acuzată că a invita atacul din cauza îmbrăcămintei sau comportamentului ei. 

Un fenomen psihologic, care contribuie la această tendință de învinovățire a victimei 
este cunoscut sub numele de eroare fundamentală de atribuire. Când este vorba de alte 
persoane, avem tendința de a atribui cauzele unor factori interni, cum ar fi caracteristicile de 
personalitate și de a ignora sau minimiza variabilele externe; chiar dacă variabilele 
situaționale sunt foarte probabil prezente, atribuim în mod automat cauza caracteristicilor 
interne. 

Eroarea fundamentală de atribuire explică de ce oamenii dau vina adesea pe alte 
persoane pentru lucruri asupra cărora nu au, de obicei, nici un control. Termenul de 
învinovățire a victimei este adesea folosit de psihologii sociali pentru a descrie un fenomen 
în care oamenii dau vina pe victime nevinovate ale crimelor pentru nenorocirile lor. În astfel 
de cazuri, mulți oameni pot acuza victima de faptul că nu s-a protejat de eveniment prin 
comportarea într-un anumit mod sau că nu a luat măsuri de precauție specifice pentru a evita 
sau preveni evenimentul. 

Exemplele includ victimele acuzatoare ale violurilor, supraviețuitorii violenței 
domestice și victimele răpirii comportă într-un mod care a provocat cumva atacatorii lor. 
Cercetătorii sugerează că prejudecata retrospectivă ii face pe oameni să creadă în mod 
eronat că victimele ar fi fost în măsură să prezică evenimente viitoare și, prin urmare, să ia 
măsuri spre a le evita. 

https://www.verywellmind.com/understanding-sexual-assault-4102189
https://www.verywellmind.com/what-is-a-hindsight-bias-2795236
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Tendința noastră de a da vina pe victimă provine parțial din nevoia noastră de a crede 
că lumea este un loc just și echitabil. Atunci când se întâmplă ceva rău unei alte persoane, de 
multe ori noi credem că aceea trebuie să fi făcut ceva pentru a merita o astfel de soartă. 
Psihologii sociali se referă la această tendință ca fenomenul unei lumi drepte. Avem nevoia 
de a crede că lumea este dreaptă și că oamenii primesc ceea ce merită pentru că, dacă ne 
gândim că lumea nu e dreaptă, atunci devine mai evident că oricine poate cădea victimă 
tragediei. Tu, prietenii tăi, familia și cei dragi. Nu contează cât de precaut și conștiincios ai 
putea fi, lucrurile rele pot și li se întâmplă și oamenilor buni. Dar, crezând că lumea este 
dreaptă, crezând că oamenii merită ceea ce primesc, și prin blamarea victimei, oamenii sunt 
capabili să se protejeze de iluzia că astfel de lucruri teribile nu li se pot întâmpla lor niciodată. 

Un pas esențial în încurajarea femeilor să raporteze cazurile de violență pe motive de 
gen este să educăm indivizii (bărbați, femei, copii), familiile și societatea spre a identifice și 
înțelege atitudinile sociale care normalizează, scuză sau ignoră violența împotriva femeilor, 
precum și impactul negativ pe care acest lucru îl produce, la toate nivelurile vieții. 

Frecvent, datorită ciclurilor și tiparelor menționate anterior, comportamentul violent 
continuă să se întâmple, pentru că este singurul mod în care oamenii știu cum să se raporteze 
unul la celălalt. Uneori, acest lucru se datorează originii proprii a indivizilor sau dinamicii 
familiei. Din acest motiv, poate fi dificil pentru o victimă să realizeze că el/ea face parte dintr-
o relație violentă sau abuzivă. O modalitate de a ajuta să identifice acest lucru este 
conștientizarea crescută în legătură cu numeroasele fațete pe care le poate îmbrăca violența 
împotriva femeilor, cum ar fi: violența fizică, violența emoțională, violența sexuală, violența 
economică (atunci când un partener controlează finanțele celeilalte persoane, forțează 
dependența economică, sau amenință cealaltă persoană cu controlul economic), violența 
socială (atunci când un partener controlează viața socială a celeilalte persoane, forțând-o la 
izolare socială), violența simbolică (modul în care mesajele mass-media promovează și 
perpetuează violența împotriva femeilor), violența obstetrică (dezumanizarea femeilor și 
controlul asupra drepturilor și opțiunilor lor reproductive), violența în relațile dintre 
adolescenți (control, abuz și/sau comportamente agresive care pot aparea în relațiile dintre 
adolescenți). 

Strategiile educaționale ar trebui să se concentreze pe transformarea normele 
dăunătoare de gen și sociale prin mobilizarea comunității și educația participativă bazată pe 
grup cu femei și bărbați pentru a genera reflecții critice despre relațiile inegale de gen și de 
putere. 

Un instrument educațional non-formal util este „Voci împotriva Violenței“, un 
curriculum elaborat de Asociația Mondială a Ghidelor și Cercetașelor și Femeilor ONU88 care 
oferă tinerilor (cu vârste între 5 și 25 de ani) instrumente și expertiză pentru a înțelege cauzele 
profunde ale violenței în comunitățile lor, spre a educa și implica colegii și comunitățile lor în 

                                                           
88 Voci împotriva violenței - Manual pentru liderii de grup, Asociația Mondială a ghidelor și cercetașelor 
(WAGGGS) și Femeilor ONU, Organizația Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitare a Femeilor 
(Femeile ONU), 2013, disponibil la adresa:  
http://www.unwomen.org/-
media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2013/10/voicesagainstviolence-handbook-
en%20pdf.pdf?la=en&vs=1455 
 

https://www.verywellmind.com/what-is-the-just-world-phenomenon-2795304
https://www.psychologytoday.com/us/blog/crimes-violence/201608/dating-violence-warning-signs
https://www.psychologytoday.com/us/basics/family-dynamics
https://www.psychologytoday.com/us/basics/family-dynamics
https://www.psychologytoday.com/us/basics/social-life
https://www.psychologytoday.com/us/basics/loneliness
https://www.psychologytoday.com/us/basics/media
http://www.unwomen.org/en/docs?publishing_entity=e7ef78d9dc2c4b2a9f8bbee5aa726447
http://www.unwomen.org/en/docs?publishing_entity=e7ef78d9dc2c4b2a9f8bbee5aa726447
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prevenirea acestei violențe, și a învăța unde să acceseze sprijin în caz că se confruntă cu 
violența. 

Curriculum-ul are șase rezultate fundamentale ale învățării care construiesc 
cunoașterea și înțelegerea de către participanți prin activități adecvate vârstei: 

1. Pornind de la dezvoltarea unui spațiu sigur și de susținere pentru copii și tineri 
pentru a vorbi despre inegalitatea de gen și violența împotriva fetelor și femeilor tinere. 

2. Reflecții la egalitatea de gen și ce înseamnă să fii „eu“. Înțelegerea rolurilor de 
gen, a normelor și așteptărilor și începerea promovării egalității. 

3. Identificarea și înțelegerea diferitelor forme de violență împotriva fetelor și 
recunoașterea semnelor de avertizare față de violență. 

4. Sprijinirea relațiilor bazate pe respect. Dezvoltarea abilităților de a forma relații 
proprii și de a-și sprijini prietenii. 

5. Luarea unei atitudini deschise față de drepturile fetelor și creșterea gradului 
de conștientizare față de drepturile femeilor și ale fetelor. 

6. Luarea de măsuri pentru a opri violența. Dezvoltarea și derularea unui 
eveniment de campanie sau activitate în cadrul comunității locale pentru a crește gradul de 
conștientizare cu privire la stoparea violenței împotriva fetelor și femeilor tinere. 

Curriculum-ul include un manual pentru educatori egali care îi vor ajuta să realizeze 
sesiuni adecvate vârstei, precum și activități educaționale non-formale adecvate vârstei. 
Grupurile cele mai tinere pot începe prin a spune povești și jocuri care să îi determine să se 
gândească la prejudecata de gen și la stereotipuri, în timp ce grupele de vârstă mai mare pot 
organiza concursuri de afișe, vizite și voluntariat la adăposturi locale, sau pot dezvolta 
campanii și proiecte bazate pe comunitățile locale pentru a aborda formele specifice ale 
violenței împotriva fetelor și femeilor. 

Abilitarea femeilor și a fetelor 

Abilitarea femeilor și fetelor este un factor esențial care influențează decizia victimelor 
și martorilor violenței bazate pe gen de a raporta crimele autorităților competente. Într-o 
înțelegere comună, abilitarea este procesul prin care un individ devine un agent al schimbării. 
Prin urmare, responsabilizarea este procesul de creștere a capacității indivizilor sau grupurilor 
de a face alegeri și de a transforma aceste alegeri în acțiunile și rezultatele dorite. 

O abordare centrală în procesul de abilitare a femeilor și fetelor este sprijinirea lor în 
a-și auto-actualiza puterea interioară, a-și cunoaște propriul potențial și a-și înțelege propiile 
drepturi. Acțiunile întreprinse în acest scop ar trebui să fie efectuate nu numai la nivel 
individual, ci mai degrabă la unul social. Abilitarea femeilor înseamnă responsabilizarea 
societății, insuflarea unui sentiment real de auto-valorare la femeile din întreaga societate, 
astfel încât acestea să poată prospera. Procesul trebuie să se concentreze de asemenea pe 
creșterea gradului de autonomie și îmbunătățirea statutului politic, social, economic și de 
sănătate al femeilor. 

Potrivit Națiunilor Unite,89 Realizarea schimbărilor necesită politici și programe de 
acțiuni care vor îmbunătăți accesul femeilor la mijloace de trai și resurse economice sigure, 

                                                           
89 Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare, Programul de acțiune, Fondul Națiunilor Unite 
pentru Populație (UNFPA), 2004. 
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vor atenua responsabilitățile lor extreme în ceea ce privește activitățile în gospodărie, vor 
elimina impedimentele legale față de participarea lor la viața publică, și vor sensibiliza opinia 
socială prin programe eficiente de educație și de comunicare în masă. În plus, îmbunătățirea 
statutului femeilor sporește, de asemenea, capacitatea lor de luare a deciziilor la toate 
nivelurile, în toate sferele vieții, în special în domeniul sexualității și al reproducerii. Acest lucru 
la rândul său, este esențial pentru succesul pe termen lung al programelor populației. 

Strategiile educaționale care vizează abilitarea femeilor și fetelor ar trebui să fie 
prezente în toate contextele educaționale formale și non-formale, la nivel național și 
internațional. Natiunile Unite90 propun o serie de măsuri care trebuie luate pentru abilita 
femeile și a le permite să elimine inegalitățile dintre bărbați și femei:  

1. Stabilirea unor mecanisme pentru participarea egală a femeilor și 

reprezentarea echitabilă la toate nivelurile procesului politic și în viața publică în fiecare 

comunitate și societate și care să permită femeilor să-și exprime preocupările și nevoile lor; 

2. Promovarea îndeplinirii potențialului femeilor prin educație, dezvoltarea 

abilităților și ocuparea forței de muncă, acordând o importanță capitală eliminării sărăciei, 

analfabetismului și problemelor de sănătate în rândul femeilor; 

3. Eliminarea tuturor practicilor discriminatorii împotriva femeilor; asistarea 

femeilor să-și afirme și să-și realizeze drepturile, inclusiv cele legate de sănătatea 

reproductivă și sexuală; 

4. Adoptarea unor măsuri adecvate pentru a îmbunătăți capacitatea femeilor de 

a câștiga venituri dincolo de ocupațiile tradiționale, atingerea autonomiei economice, și 

asigurarea accesului egal al femeilor la piața forței de muncă și la sistemele de asigurări 

sociale; 

5. Eliminarea violenței împotriva femeilor; 

6. Eliminarea practicilor discriminatorii ale angajatorilor împotriva femeilor, cum 

ar fi cele bazate pe dovada utilizării contraceptivelor sau statutul sarcinii; 

7. Dacă este posibil, oferind prin lege reglementări și alte măsuri adecvate pentru 

femei pentru a le ajuta să combine rolurile de procreare, alăptare și creștere a copiilor cu 

participarea lor la forța de muncă. 

 

Traume psihologice si abordari informate ale traumei 

Trauma este atât experiența, precum și răspunsul la un eveniment negativ copleșitor 

sau la o serie de evenimente, cum ar fi violența interpersonală, pierderea personală, război 

sau dezastre naturale, care pot modifica neurobiologia umană: creierul și funcția sistemului 

nervos se modifică. În timp ce modificările neurobiologice nu sunt neapărat permanente, ele 

pot fi de lungă durată, dacă nu sunt abordate în mod corespunzător. 

Astfel, impactul traumatic al violenței fizice și sexuale duce adesea la consecințe 

dăunătoare pentru victimă, care fac ca victima să fie reticentă în a solicita ajutor din partea 

                                                           
https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/PoA_en.pdf  
90 Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare, Capitolul 4, Programul de acțiune, Fondul 
Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), 2004. 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/PoA_en.pdf  

https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/PoA_en.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/PoA_en.pdf
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autorităților competente, temându-se că interacțiunea cu sistemul de justiție poate accentua 

în continuare trauma existentă. Capacitatea victimei de a-și reveni după trauma violenței 

fizice sau sexuale este direct legată de reacția altora la trauma lor, în special de reacția 

autorităților de aplicare a legii pentru o victimă venită să raporteze crima. Atunci când 

sistemele și furnizorii de servicii care lucrează cu victimele violenței sunt lipsite de o înțelegere 

a efectelor complexe și de durată ale violență și traumelor, acestea riscă să provoace alte 

daune. Prin urmare, este esențial ca persoanele care aplică legea și alți membri ai comunității 

de justiție penală să fie instruiți să folosească abordări informate ale traumei față de victime. 

A fi „informat despre traumă“ înseamnă a înțelege neurobiologia traumei și efectului 

pe care îl are trauma asupra creierului și memoriei. Amigdala, hipocampul și cortexul 

prefrontal din creier trăiesc schimbări profunde ca urmare a traumei asociate cu violența. Mai 

mult, stresul traumatic crește nivelul de cortizol și reacția noradrenalinei. Aceste modificări 

pot face ca victimele să sufere din cauza hiperexcitabilității, a gândurilor intruzive și flashback-

urilor, coșmarurilor și tulburărilor de somn, și, cel mai important, schimbări în memorie și 

concentrare. Prin urmare, victimele sunt de multe ori în imposibilitatea de a oferi mărturie 

cronologică și coerentă oemenilor veniți să aplice legea. Impresia de inconsecvență care în 

alte contexte ar indica lipsa de fiabilitate ca martor este o consecință firească a traumei trăite 

de victime. Mai departe, modificările la nivelul creierului pot duce la o anxietate extremă, 

teamă și neîncredere. Aceste sentimente, împreună cu rușinea, jena sau vina pentru ceea ce 

li s-a întâmplat, pot genera interacțiuni deosebit de problematice cu sistemul de justiție 

penală. 

Indivizii traumatizați sunt de multe ori supuși unui proces pe care mulți profesioniști și 
victime nu-l înțeleg în mod obișnuit. Mulți profesioniști din interiorul și din afara domeniului 
de aplicare a legii au fost instruiți să creadă că atunci când un individ experimentează un 
eveniment traumatic, creierul cognitiv (cortexul prefrontal) înregistrează, de obicei, marea 
majoritate a evenimentului, inclusiv cine, ce, unde, de ce, când și cum și față de informațiile 
centrale periferice. Această abordare ignoră de multe ori rolul atenției de jos în sus al porțiunii 
mai primitivă a creierului în timpul evenimentului extrem de stresant sau traumatic. Prin 
urmare, atunci când sistemul de justiție penală răspunde la raportarea unei infracțiuni, cei 
mai mulți profesioniști sunt instruiți să obțină acest tip de gândire periferic și superior și să 
prelucreze informațiile trecând de multe ori peste consolidarea urmelor de memorie - pentru 
ce au participat, prin mecanismele de jos în sus și efectele noradrenalinei și glucocorticoizilor 
asupra amigdalei și hippocampului. 

Din păcate, colectarea de informații despre eveniment în acest mod în timp se trece 
cu vederea modul în care amintirea și trauma modelează memoria poate inhiba de fapt 
memoria traumatică sau foarte stresantă sau producătoare de teamă și acuratețea detaliilor 
furnizate. 

Abordarea informată a traumei necesită recunoașterea simptomelor traumei și 
proiectarea tuturor interacțiunilor cu victimele violenței în așa fel încât să se minimizeze 
potențialul de re-traumatizare. Această abordare pune accentul în special pe crearea 
siguranței fizice, psihologice și emoționale și pe bunăstare pentru a aborda experiențele unice 
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și nevoile supraviețuitorilor și și a îi ajuta să reconstruiască un sentiment de control, abilitare 
și auto-suficiență. 

 
Principiile de bază ale practicii informate despre traumă  
 
1. Cunoștințe de bază despre impactul stresului asupra creierului și corpului. 
2. Asigurarea că siguranța fizică și emoțională a unui individ ssunt abordate. 
3. Individul trebuie să știe că prestatorul este demn de încredere. Credibilitatea 

poate fi evidentă în stabilirea și coerența limitelor și claritatea a ceea ce este de așteptat în 
ceea ce privește sarcinile. 

4. Accent consecvent pe alegere. Cu cat mai multe alegeri face un individ, cu atât 
are și un control mai ridicat asupra experienței lor de service printr-un efort în colaborare cu 
furnizorii de servicii, cu atât mai probabil individul va participa la servicii și cu atât mai 
eficiente pot fi serviciile. 

5. Recunoaștarea că un comportament „dificil“ poate fi produsul mecanismelor 
de coping și al unei auto-protecții în lumina experiențelor adverse anterioare. 

6. O abordare „bazată pe putere“, care recunoaște abilitățile oamenilor, în pofida 
enormității efectelor experiențelor copleșitoare cu care se pot lupta. 

 
Integrarea educației informate despre traume pe tot parcursul activității sistemului de 

justiție penală va îmbunătăți calitatea actului de justiție și va servi mai bine societății prin 

reducerea efectelor negative provocate victimelor în decursul procesului penal, încurajând 

astfel raportarea cazurilor de violență. 
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CAPITOLUL 3 

ORDINUL DE PROTECȚIE PENTRU FEMEILE VICTIME ALE 

VIOLENȚEI DOMESTICE 

 

     Secțiunea 1 România 

În legislaţia română există reglementări vizând măsuri de protecţie a victimelor 
violenţei domestice, relevanţă în acest sens prezentând Legea nr. 217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei domestice, care a fost modificată succesiv şi republicată, 
ultima modificare survenind recent prin Legea nr. 174/2018, care a introdus în legislaţia 
naţională ordinul de protecţie provizoriu91.  

  Ordinul de protecţie (OP) este reglementat ca o măsură de protecţie luată în 
condiţiile legii la cererea persoanei a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este 
pusă în pericol printr-un act de violenţă (incluzând aici nu doar violenţa fizică şi verbală, ci şi 
violenţa psihologică, violenţa sexuală, economică, socială, respectiv spirituală) din partea unui 
membru al familiei. Legea nr. 217/2003 defineşte noţiunea de membru de familie, consacrând 
o viziune europeană cu privire la această noţiune, nefiind limitată la existenţa unei relaţii 
oficiale între victimă şi agresor (soţ/soţie), ci incluzând aici şi persoanele care au stabilit relaţii 
asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, actuali sau foşti parteneri, 
indiferent dacă acestea au locuit sau nu cu agresorul, ascendenţii şi descendenţii 
partenerei/partenerului, precum şi fraţii şi surorile acestora.  

   Această formă de protecţie poate fi cerută nu doar de victimă (personal sau prin 
reprezentant), ci şi de către procuror sau de reprezentantul autorităţii sau structurii 
competente, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, cu atribuţii în materia protecţiei 
victimelor violenţei domestice ori de către reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii 
sociale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice, acreditaţi conform legii, cu 
acordul victimei. În cazul în care cererea este formulată de alte persoane, victima poate 
renunţa la judecarea cererii privind OP. 

  OP este emis în cel mult 72 de ore de la sesizare de către instanţa civilă (judecătoria 
în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa victima) pentru o durată maximă de 
6 luni. Prin ordinul de protecţie se pot lua (la cererea victimei) una sau mai multe dintre 
următoarele măsuri: evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă 
acesta este titularul dreptului de proprietate; reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în 
locuinţa familiei; limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a 
locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în 
contact cu victima; cazarea/plasarea victimei, cu acordul acesteia, şi, după caz, a copiilor, într-
un centru de asistenţă; obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate 
faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau 
unitatea de învăţământ a persoanei protejate; interdicţia pentru agresor de a se deplasa în 
anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le 
vizitează periodic; obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de 

                                                           
91 Legea nr. 217/2003 republicată în M. Of. nr. 205 din 24 martie 2014, modificată prin Legea nr. 174/2018 
publicată în M. Of. nr. 618 din 18 iulie 2018, ambele disponibile pe www.just.ro.  

http://www.just.ro/
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supraveghere; interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice 
alt mod, cu victima; obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute; încredinţarea 
copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora. 

  Legea nu face nicio menţiune cu privire la probele care pot fi administrate într-o astfel 
de procedură, arătându-se doar faptul că nu sunt admisibile probe a căror administrare ar 
necesita timp îndelungat. Ordinul de protecţie este executoriu de îndată, iar formularea unei 
căi de atac (apelul) nu împiedică punerea în executare. După expirarea OP, se poate formula 
o nouă cerere în acest sens, dacă sunt în continuare îndeplinite condiţiile legale pentru 
emiterea OP. 

   Ordinul de protecţie provizoriu (OPP) a fost introdus în legislaţia română în anul 2018 
şi este diferit de ordinul de protecţie (reglementat din anul 2012), fiind practic un instrument 
complementar ordinului de protecţie, care se emite atunci când se constată că există un risc 
iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un 
act de violenţă domestică, în scopul diminuării acestui risc. OPP se emite de către poliţist, de 
îndată, cu caracter executoriu, fără termen şi fără somaţie, având valabilitate de 5 zile (calculată 
pe ore, respectiv 120 de ore), cu posibilitate de prelungire până la emiterea OP. După ce 
poliţistul emite OPP, măsura trebuie confirmată de către procuror în 48 de ore, pe baza 
declaraţiilor şi a probelor strânse de către poliţist. Ulterior, procurorul are obligaţia de a 
transmite OPP împreună cu toate dovezile existente la dosar către judecător, iar acesta se va 
pronunţa prin emiterea unui OP (printr-o procedură urgentă), până la finalizarea acestei 
proceduri OPP prelungindu-se de drept cu durata de timp necesară îndeplinirii procedurii 
judiciare. OPP poate fi contestat, dar formularea unei căi de atac nu împiedică punerea în 
executare. 

  OPP este emis de poliţist în baza formularului de risc92 , prin care poliţistul stabileşte 
gradul de risc în baza evaluării de la faţa locului. Dacă riscul pentru victimă este crescut sau 
foarte crescut, poliţistul emite un OPP, prin care stabileşte una sau mai multe măsuri prevăzute 
de lege, însă nu toate măsurile care se dispun prin emiterea OP pot fi impuse şi în cazul OPP, ci 
doar: evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună, indiferent dacă acesta este 
titularul dreptului de proprietate; reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor în locuinţa 
comună; obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, 
faţă de membrii familiei acesteia, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de 
învăţământ a persoanei protejate; obligarea agresorului de a purta permanent un sistem 
electronic de supraveghere; obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute. 

  Sesizarea poliţiei se poate face fie la cererea victimei, a altor persoane care au fost 
implicate sau asistat la actele de violenţă, fie din oficiu. Pentru verificarea sesizărilor privind 
violenţa domestică, legea conţine reglementări exprese referitoare la probele care pot fi 
administrate de poliţişti, respectiv: constatarea prin propriile simţuri şi consemnarea celor 
constatate într-un înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice; consultarea 
bazelor de date la care au acces potrivit atribuţiilor de serviciu şi consemnarea celor 
constatate într-un înscris; declaraţiile persoanelor implicate în actele de violenţă domestică, 
ale persoanelor care au asistat la producerea actelor de violenţă domestică şi ale altor 
persoane care pot comunica informaţii cu privire la persoanele implicate în actele de violenţă 
domestică; înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de provenienţa acestora; 

                                                           
92 Forma este stabilită prin Ordinul nr. 146/2578/2018 din 11 decembrie 2018 privind modalitatea de gestionare 
a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti, acest ordin fiind unul comun al Ministerului Afacerilor Interne 
şi al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, disponibil pe www.mai.gov.ro  
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înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau postărilor în mediul electronic şi/sau de 
telefonie mobilă. 

  Respectarea OPP şi OP este monitorizată de către poliţişti, nerespectarea măsurilor 
dispuse prin cele două instrumente constituind infracţiune, pedepsită cu închisoarea de la 1 
lună la 1 an. În procesul de monitorizare, poliţistul face verificări permanente prin toate 
mijloacele în vederea respectării măsurilor dispuse pentru agresor (vizite la domiciliu, culegere 
de informaţii de la vecini, serviciul victimei, şcoală, după caz). De asemenea, după emiterea 
OPP, poliţistul se va asigura că drepturile agresorului sunt respectate prin măsuri care vizează 
informarea corectă cu privire la OPP şi respectiv îndrumarea şi orientarea către un serviciu social 
specializat pentru găzduire şi consiliere.  

   Atât OP, cât şi OPP sunt emise doar în cazurile de violenţă domestică, iar până în anul 
201893 nu erau reglementate măsuri concrete de monitorizare de către poliţişti a eficienţei 
punerii în aplicare a OP, ci exista doar posibilitatea de a se dispune de către instanţa civilă, 
odată cu emiterea OP, şi a unor măsuri de control cum ar fi obligarea agresorului de a se 
prezenta periodic la poliţie (măsură introdusă în lege în anul 2017) sau verificări 
periodice/spontane privind locul unde se află agresorul (posibilitate reglementată de-abia în 
anul 2018), astfel încât nerespectarea măsurilor dispuse prin OP se făcea, de cele mai multe 
ori, la sesizarea persoanei protejate prin OP (în cazul în care aceasta dorea să informeze 
organele de poliţie cu privire la acest aspect)94. Mai mult decât atât, obligarea agresorului de 
a purta permanent un sistem electronic de supraveghere este o măsură pur teoretică, 
neexistând posibilităţi reale de a fi pusă în aplicare sau monitorizată, atâta timp cât în 
România nu au fost achiziţionate astfel de brăţări sau sisteme electronice de supraveghere, 
chiar în contextul în care obligaţia de a purta brăţară electronică este prevăzută în legislaţie 
încă din anul 2014 (în Codul de procedură penală) în cazul luării unor măsuri preventive ca 
arestul la domiciliu sau controlul judiciar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 Până la adoptarea Legii nr. 174/2018, disponibilă pe www.just.ro, respectiv a Ordinului nr. 146/2578/2018 din 
11 decembrie 2018, disponibil pe www.mai.gov.ro. 
94 În ceea ce priveşte situaţiile transfrontaliere, legea română prevede emiterea unui ordin european de 

protecţie conform dispoziţiilor Legii nr. 151/201694, măsurile de protecţie ce pot fi dispuse fiind doar interzicerea 
dreptului de a se afla în anumite localităţi/locuri stabilite de instanţă, de a comunica cu persoana protejată sau 
de a se apropia de aceasta, respectiv de a se apropia de locuinţa, locul de muncă, şcoala sau alte locuri unde 
persoana protejată desfăşoară activităţi sociale.  

http://www.just.ro/
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  Secțiunea 2 Bulgaria  

În Bulgaria, Legea privind protecția împotriva violenței domestice (LPDV)95 oferă soluții 

civile directe împotriva violenței domestice96 care acționează în fața instanțelor regionale la 

intervale de timp relativ scurte. Autoritățile nu pot acționa din oficiu și lansarea procedurii 

depinde de voința victimei, ceea ce pune, de asemenea, unele probleme de natură 

probatorie. 

Propunerea unui ordin de protecție se depune în termen de o lună de la actul de 

violență domestică (art. 10, alin. 1, LPDV) și instanța programeaxă o audiere publică în termen 

de o lună cel târziu (Art. 12, alin. 1, LPDV ). Diferite mijloace de probă pot fi aduse în decursul 

procedurii (art. 13-14, LPDV), dar este de asemenea posibilă bazarea numai pe declarația 

victimei (art. 13, alin. 3, LPDV). 

În cazul în care instanța acceptp acțiunea, aceasta emite un ordin de protecție cu 

măsuri de protecție (articolul 5, LPDV.), cum ar fi obligarea agresorului să se abțină de la 

violența domestică; scoaterea agresorului din casa unde a coabitat pentru un termen stabilit 

de instanță; se interzice agresorului să se apropie de victimă, de locul lui/ei de trai, de serviciu 

sau contactele sociale și de recreere; plasarea temporară a copilului cu părintele victimizat; 

obligând autorul violenței să participe la programe specializate; trimiterea victimelor la 

reabilitare. De asemenea, se impune o amendă între 200 și 1000 BG Leva (Art. 5, alin. 4, LPDV). 

Cele mai multe măsuri sunt impuse pentru o perioadă de 3-18 luni (art. 5, alin. 2, LPDV). 

Legea bulgară recunoaște, de asemenea, ordinul de protecție imediată, emis în 

termen de 24 de ore de la depunerea acțiunii, în cazul în care conține date privind un pericol 

direct, imediat sau ulterior pentru viața sau integritatea victimei (Art. 18, LPDV), în vigoare 

până ce se emite sau se refuză un ordin de protecție (Art. 19, LPDV). 

În ceea ce privește problemele de implementare a ordinelor de protecție contra 

violenței domestice, nu există un registru centralizat al acestor ordine în Bulgaria, deci ofițerii 

de poliție chemați la locul faptei nu au informații în avans cu privire la existența sau încălcările 

acestora. În cazul în care partenerii nu coabitează, victima nu poate obține, practic, un ordin 

de protecție, iar conviețuirea este, de asemenea, dificil de dovedit. Nici parteneriatele LGBTI 

nu sunt legalizate în Bulgaria, astfel încât acestea nu intră în sfera de aplicare a legii. 

În 2015, Bulgaria a întreprins pași mult așteptați în direcția implementării 

Regulamentului 606/2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie 

civilă prin introducerea unui capitol special în LPDV (Art. 23 și următoarele, LPDV).  

                                                           
95 Adunarea Națională a Republicii Bulgaria (2005): Закон за защита от домашното насилие [Legea privind 
protecția împotriva violenței domestice] (Monitorul Oficial 27 / 29.03.2005), Sofia: Adunarea Națională a 
Republicii Bulgaria 
96 Violența în familie include fiecare act de violență fizică, sexuală, psihologică, emoțională sau economică, 
precum și tentative în acets sens, limitarea coercitivă a vieții personale, a libertății și a drepturilor personale, 
comise împotriva rudelor sau persoanelor, care sunt în prezent sau care au fost în o relație familială sau de 
coabitare (Art. 2, alin. 1, LPDV). Pentru copii, violența în familie include, de asemenea, orice act de violență în 
familie, comis în prezența lor (art. 2, alin. 2, LPDV). 
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Executarea ordinelor de protecție nu are reglementări legislative detaliate și se referă 

la capacitatea practică a instituțiilor. Inițiativa de a notifica și de a dovedi o potențială 

încălcare revine în întregime persoanelor protejate. Controlul asupra interzicerii violenței 

domestice, îndepărtarea autorului din casa unde coabitează și interzicerea apropierii de 

victimă sunt încredințate poliției (art. 21, alin. 1-2, LPDV). Programele specializate pentru 

agresori și victime sunt realizate cu organisme executive sau de persoane juridice relevante 

non-profit (art. 6, alin. 4, LPDV). 

În 2015, Bulgaria a adoptat, de asemenea, Legea privind Ordinul European de 

Protecție (LEPO).97 Acesta oferă o listă de măsuri de protecție, pe baza cărora se emite un 

EPO, adică interdicții sau restricții pentru persoana care reprezintă un pericol (art. 3, LEPO). 

Modificările mult-așteptate în Codul Bulgar de Procedură Penală (CPC)98 au fost de asemenea 

adoptate și permit implementarea măsurilor de protecție a victimelor.  

Reglementarea măsurilor de protecție în Codul bulgar de procedură penală este 
formulată în termeni generali și nu cuprinde anumite caracteristici specifice de gen. În ceea 
ce privește specificul judecării faptelor penale legate de violența domestică și pe criterii de 
gen, CPC permite ședințe de judecată cu ușile închise (art. 263, alin. 2, CPC). Prin urmare, 
ținând cont de specificul de gen în urmărirea și judecarea faptelor în domeniul de aplicare al 
prezentei analize este lăsatr în cea mai mare parte în seama sensibilității și expertizei 
profesionale a magistraților individuali. 

Secțiunea 3 Grecia 

  O victimă de sex feminin al unui abuz domestic (soț sau partener) poate solicita 
protecție împotriva agresorului în instanțele grecești. În afară de depunerea unei acșiuni 
judiciare, pot fi solicitate măsuri de protecție de asemenea în fața instanțelor civile. Ordine 
de limitare sau de protecție pot fi, de asemenea, emise de instanțele penale. Ambele derulări 
pot fi utilizate cumulativ și oferă rezultate temporare, care de obicei durează până la emiterea 
unei hotărâri definitive în cauza principală. 

 
instanțele civile acordă măsuri de protecție99 (ασφαλιστικάμέτρα) ca mijloc temporar 

de protecție a unei persoane aflate în pericol iminent de a li se încălca drepturile, până când 
instanța civilă va emite o decizie finală pe fondul unui proces. Măsurile de protecție nu 
necesită colectarea de probe, care este însă necesară pentru o decizie în proces, dar victima 
ar trebui să poată dovedi amenințarea iminentă pentru care solicită măsura de protecție. 
Cazul este examinat de obicei la una sau două luni după ce a fost înaintat și decizia se publică 
cu o lună mai târziu. Cu toate acestea, între timp poate fi solicitat un ordin intermediar, care 
se eliberează în cîteva zile.100 Cererea de măsuri de protecție poate fi depusă de orice 
persoană ale cărei drepturi sunt încălcate. Aici se includ femeile care nu sunt acoperite de 
Legea Abuzurilor Domestice 3500/2006  (cum ar fi partenerii care nu locuiesc împreună) și 
victimele în general. 

                                                           
97 Adunarea Națională a Republicii Bulgaria (2015): Закон за Европейската заповед за защита [Legea privind 
ordinul european de protecție] (Monitorul Oficial 41 / 5.06.2015), Sofia: Adunarea Națională a Republicii Bulgaria 
98 Adunarea Națională a Republicii Bulgaria (2005): Наказателно-процесуален кодекс [Codul de procedură 
penală] (Monitorul Oficial 86 / 28.10.2005), Sofia: Adunarea Națională a Republicii Bulgaria 
99 În conformitate cu articolele 682-783 din Codul de procedură civilă elen.  
100 Potrivit articolului 728 din Codul de procedură civilă elen.   
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Prin solicitarea unei măsuri de protecție în fața instanțelor civile, victima poate cere 

instanței emiterea unui ordin împotriva agresorului, care îl va obliga să facă sau să se abțină 
de la a face o acțiune specifică, cum ar fi ieșirea din casă, dă copiii în custodia solicitantului, 
râmânerea departe de solicitant (ordin de restricție), sau orice altă măsură pe care solicitantul 
o consideră necesară, atâta timp cât este în măsură săo  justifice față de judecător. Ar trebui 
subliniat faptul că victima nu este obligată să depună o plângere de violență domestică la 
poliție sau la parchet. Prin solicitarea sa în scris victima poate cere ca agresorul să fie reținut 
și să plătească o amendă în cazul în care a încălcat ordinea legală. Cu toate acestea, măsurile 
de protecție sunt temporare și în cazul în care nu se depune o cerere de proces în termen de 
30 de zile de la data emiterii lor, acestea expiră. Trebuie adăugat că recursul în fața instanțelor 
civile necesită angajarea unui avocat și dacă victima nu se califică pentru asistență juridică, 
procedura este foarte costisitoare. 

Pe de altă parte, dacă victima este într-o astfel de situație de urgență, dacă 
contactarea unui avocat este imposibilă, atunci ea poate contacta poliția sau procurorul de 
pe lângă judecătorie. O plângere (oficială sau neoficială) de violenței domestică se depune 
fără taxe și este întotdeauna transmisă de către poliție procurorului competent, care este 
obligat să deschidă o investigație din oficiu în situația respectivă. În conformitate cu Legea 
3500/2006 privind Abuzul Domestic poliția are obligația de a aresta făptuitorul în termen de 
48 de ore și să-l aducă imediat în fața instanțelor penale să fie judecat în procedură accelerată 
(διαδικασίααυτοφώρου). În cazul în care făptuitorul nu este reținut în termen de 48 de ore, 
sau în cazul în care plângerea este depusă la mult timp după ce a avut loc incidentul, 
procedura va dura mult mai mult. Totuși, victima se poate adresa procurorului care se ocupă 
de caz și poate solicita, în scris, impunerea unor măsuri de protecție temporară. Legea 
3500/2006 protejează, de asemenea, partenerii care trăiesc în aceeași casă, dar partenerii 
care locuiesc separat nu sunt acoperiți. 

 
Nu există date statistice disponibile cu privire la măsurile de protecție sau de restricție 

emise în conformitate cu dreptul civil sau penal în ceea ce privește violența împotriva 
femeilor.101 Potrivit reprezentantului unei Judecătorii din Atena, procedura civilă chiar nici nu 
distinge între măsurile de protecție emise pentru abuz domestic și măsurile de protecție față 
de violență emise din diferite cauze. De asemenea nu există date disponibile cu privire la 
caracteristicile victimei sau a agresorului. 

 
Pe de altă parte, poliția și procurorii nu monitorizează respectarea de către făptuitor 

a măsurilor de protecție sau a ordinelor de restricție în afară de cazurile foarte extreme, și 
foarte rare în practică.102 De fapt, victima are responsabilitatea de a notifica autorităților 
competente, atunci când are loc o încălcare. Victima are, de asemenea, obligația de a avea 
întotdeauna o copie a ordinului judiciar asupra sa. Acest lucru este problematic în practică, 
deoarece nu există nici o garanție pentru siguranța victimei. În cazul în care sunt încălcate 
măsurile de protecție dispuse de o instanță civilă, victima trebuie să depună o plângere în 
scris (cu plata taxei corespunzătoare) pentru a iniția proceduri penale împotriva agresorului 
(pentru infracțiunea separată de încălcare a unui ordin judecătoresc), și numai în cazul 
încălcării unei măsuri de restricție impuse în temeiul dreptului procesual penal, poliția are 

                                                           
101Informații pe baza unui interviu cu directorul Judecătoriei Atena efectuat la 08-02-2019.  
102 Informații pe baza unui interviu cu directorul Judecătoriei din Atena și cu Șeful Departamentului de Ordine 
de Protecție de la Judecătoria din Atena, efectuate pe 08-02-2019.   
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obligația de a aresta imediat făptuitorul. Mai mult, victima are obligația de a notifica terțele 
părți (locul lor de muncă, adăpostul unde acestea locuiesc, etc.) despre măsurile de restricție 
sau de protecție, astfel încât acestea să știe că agresorului îi este interzis să se apropie de ei. 
În cazul victimelor de origine străină, există greutăți suplimentare, cum ar fi lipsa rețelei de 
susținere, barierele lingvistice și statutul juridic incert. Există cazuri de femei străine care au 
ajuns în detenție din cauza lipsei unui permis de rezidență.103 În cele din urmă, cele mai multe 
victime nu se califică pentru asistență juridică și, astfel, trebuie să suporte toate costurile 
ambelor proceduri (angajarea unui avocat, cheltuielile de judecată, etc.). 

   

Secțiunea 4 Italia 

 Sistemul juridic italian include o serie de măsuri privind ordinele menite să protejeze 
victimele violenței.  

Cel mai important instrument legislativ în acest context, este Legea nr 154 din 2001,104 
care a introdus modele de protecție provizorie, rapidă și eficientă a victimelor. Această lege a 
modificat Codul civil italian, prin introducerea unei secțiuni privind ordinele de protecție 
împotriva abuzurilor domestice. Ca urmare a acestei modificări, articolul 342 bis din Codul 
Civil prevede în prezent măsuri pentru cei care suferă daune semnificative aduse integrității 
lor fizice sau morale sau libertății lor, consecințe ale comportamentului soțului sau 
concubinului lor. Victimele unui astfel de comportament pot solicita instanței să emită un 
ordin de protecție, astfel cum se prevede în articolul 342 ter din Codul civil. Această din urmă 
dispoziție reglementează ordinele de protecție pe care o instanță le poate emite la cererea 
victimei, printre care se numără ordinul ca infractorul să înceteze comportamentul violent și 
ordinul de evacuare din casa familiei. Mai mult, atunci când consideră necesar, judecătorul 
poate emite un ordin de restricție față de contravenient de a se apropia de locurile vizitate 
frecvent de către victimă (de exemplu, locul de muncă, locuința altor rude, etc.). În cele din 
urmă, deoarece îndepărtarea agresorului din casa familiei poateface ca victima să fie lipsită 
de orice resurse economice, judecătorul poate dispune, de asemenea, ca autorul infracțiunii 
să achite victimei o plată periodică.  

Măsurile de protecție prevăzute de articolul 342 ter includ, de asemenea, posibilitatea 
ca judecătorul să decidă că serviciile sociale sau centrele de mediere, precum și organizațiile 
care sprijină femeile victime ale violenței trebuie să se implice în acest caz pentru a asista și a 
oferi sprijin psihologic victimei. 

Formele menționate mai sus ale ordinelor de protecție au ca scop protejarea 
victimelor după ce au denunțat violența suferită și sunt emise de către un judecător la 
solicitarea oficială a victimei. Aceste ordine durează un an și pot fi prelungite din motive 
serioase. 

În plus față de măsurile incluse în Codul civil, cadrul juridic italian privind protecția 
femeilor victime ale violenței include, de asemenea, căile de atac de drept penal. 

În special, Decretul-lege nr 11 din 2009105 a introdus articolul 282 ter în Codul Italian 
de Procedură Penală, care reglementează ordinele de protecție menite să protejeze în mod 
specific victimele urmăririi (infracțiune pedepsită în conformitate cu articolul 612 bis din 

                                                           
103 Vezi Fundația Avocaților din Europa, Manual cu privire la Legea violenței împotriva femeilor, mai 2018, p. 38-
39, disponibil la adresa: http://elf-fae.eu/travaw/ 
104 Legea nr 154 din 2001, disponibil pe  www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/28/001G0209/sg. 
105 Decretul-lege nr 11 din 2009, disponibil pe  www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/04/24/09A04793/sg. 

http://elf-fae.eu/travaw/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/28/001G0209/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/04/24/09A04793/sg
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Codul Penal).  
Prin intermediul unor astfel de ordine, judecătorul poate interzice agresorului să se 

apropie de anumite locuri frecventate de obicei de către victimă sau îl obligă să mențină o 
anumită distanță atât față de locurile menționate mai sus cât și față de victimă. Atunci când 
sunt necesare cerințe suplimentare de protecție, judecătorul poate dispune, de asemenea, ca 
făptuitorul să nu se apropie de anumite locuri frecventate de obicei de către rudele apropiate 
ale victimei sau de către persoanele care locuiesc cu ea sau sunt într-o relație cu victima. 
Motivul acestei prevederi este acela de a preveni orice contact între victimă și agresor, care 
altfel ar putea continua comportamentele sale persecutorii care ar putea duce în cele din 
urmă la violență. În acest sens, Curtea Supremă italiană a jucat un rol-cheie, specificând 
suplimentar care comportamente pot fi interzise pentru autorii actelor de violență împotriva 
femeilor. Prin Hotărârea nr. 5664 din 2015, de exemplu, Curtea Supremă a subliniat că în 
urmărirea penală a unei infracțiuni de urmărire, orice formă de contact cu persoana ofensată 
poate fi interzisă urmăritorului, variind de la apropierea fizică de victimă, la scris, mesaje text, 
și chiar faptul de a se uita la ea.106  

În termeni generali, atunci când sunt solicitate ordine de protecție, trebuie să fie 
reconciliate două nevoi contradictorii: pe de o parte, judecătorii limitează libertatea de 
mișcare a făptuitorului în măsura în care este strict necesar pentru protecția victimei; pe de 
altă parte, acestea se asigură că ordinul de protecție este suficient de detaliat, astfel încât să 
împiedice ca victima să mai sufere acte de violență. 

În conformitate cu articolul 388 din Codul penal, infractorii care încalcă ordinele de 
protecție se pedepsesc cu închisoare de până la 3 ani sau cu amendă de la 103 la 1032 de 
euro. Cu toate acestea, această pedeapsă nu poate fi considerată suficientă pentru a garanta 
că victimele sunt protejate după raportarea infractorului. Instituțiile italiene nu oferă nici o 
monitorizare centralizată oficială a eficienței ordinelor de protecție emise pentru protejarea 
femeilor victime ale violenței și, în unele cazuri, acest lucru împiedică victimele de a fi 
protejate în mod eficient împotriva celor care au comis deja acte de violență împotriva lor. 

 

Secțiunea 5  Spania 

 În Spania există un ordin special de protecție pentru cazurile de violență de gen107 
împotriva femeilor, comise de partenerii lor sau de foștii parteneri, ceea ce conferă femeii 
supraviețuitoare un statut, o autorizație care îi permite să meargă la Administrație și să 
exercite un set de drepturi cum ar fi cazarea sau beneficii economice. 

Există, de asemenea, un alt tip de protecție pentru toate infracțiunile108, constând din 
măsuri similare penale preventive (ordine de restricție, măsuri care interzic comunicarea, o 
interdicție de a locui în anumite locuri) la care pot recurge supraviețuitorii violenței de gen 
suferite din partea unui partener sau fost partener, dar acest lucru nu este o autorizație care 
să le dea acces la resurse sau beneficii. 

Ordinele de protecție pot consta din una sau mai multe măsuri penale și/sau civile. Cea 
mai gravă pedeapsă penală este detenția (închisoarea), urmată de, în 2017: Ordinele de 

                                                           
106 Curtea Supremă italiană (Corte di Cassazione), secțiunea V, hotărârea nr 5664 din 2015. 
107Legea 27/2003, din 31 iulie, care reglementează ordinul de protecție a victimelor violenței în familie: 
https://goo.gl/MJzpVm 
108Măsuri de precauție în violența de gen: Serviciul de pază în Fiscal.es: https://goo.gl/Ptc24P 

https://goo.gl/MJzpVm
https://goo.gl/Ptc24P
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restricție (17.233), interdicția de comunicare (16.641), suspendarea dreptului de a deține sau 
de a purta arme (3.068) și evacuarea de la domiciliu (2.187). Printre măsurile civile, ordinele 
de protecție emise a fost pentru întreținere (4953) și alocarea de locuințe (4166). 

În ceea ce privește copiii, măsurile PO sunt insuficiente: 4,8% tutelă și custodie 
suspendate, 2,9% aranjamente de vizitare suspendate, 0,4% din drepturile părintești 
suspendate și un alt 0,8% au luat alte măsuri spre a proteja copilul împotriva efectelor 
negative. Începând cu 2015, la nivel de stat,109 copiii au fost în mod expres recunoscuți ca 
victime ale violenței de gen și un accent a fost pus pe obligația judecătorilor de a decide măsuri 
civile pentru copiii care depind de femeia supusă violenței. 

Există diferite sisteme de protecție fizică odată ce poliția a evaluat riscul femeii. 
Acestea includ serviciile de telefonie ATENPRO110 și Sistemul cuprinzător de monitorizare a 
cazurilor de violență de gen111, creat în 2007, care are ca scop coordonarea între diferitele 
instituții publice, în cazurile de violență, pentru a oferi urmărirea și o protecție reală, eficientă, 
prin trimiterea de avertismente, alerte și alarme când este identificat un incident care ar putea 
pune în situație de risc siguranța victimei sau a copiilor ei. 

 
În general, măsurile de sprijin și protecție depind de raportarea de către victimă a 

actelor de violență, ceea ce este în contradicție clară cu articolul 18.4 din Convenție. OP tind 
să fie solicitate după depunerea unui raport, ceea ce se face în mod normal la o secție de 
poliție. Numărul mediu de rapoarte depuse zilnic din 2007 este de 362,4, variind între 342 (în 
2013) și 391 (în 2016)112. Un OP poate fi, de asemenea, solicitat în cadrul procedurii judiciare, 
chiar și pe cale verbală, în cazul în care există fapte care îl justifică. După cerere, există un 
iterval maxim de 72 de ore pentru a organiza o audiere și a se lua măsuri. În cazul în care se 
acordă un OP, măsurile vor continua până ce o hotărâre este pronunțată și poate fi modificat 
sau ratificat în cadrul ședinței; măsurile civile trebuie să fie solicitate în mod expres într-o altă 
plângere depusă în următoarele 30 de zile. 

În 2017, la nivel de stat, au fost cerute 44.106 ordine de protecție, dintre care 38.501 
au fost depuse la Trbunalele contra Violenței. Cu alte cuvinte, 13% din PO au fost depuse la 
instanțele de serviciu. Din Opurile derulate de instanțele speciale (GVC), 2% au fost declarate 
inadmisibile, 30% au fost respinse și 68% au fost adoptate. Cu alte cuvinte, raportul ordine 
față de femeile victime este de 24%. 

Ordinele de protecție sunt considerate a fi prea puține, ineficiente și insuficiente, iar 
cifrele continuă să scadă. Din ianuarie 2010, a existat o scădere clară a numărului de femei 
care, în decembrie au fost considerate de poliție ca fiind cazuri active de violență de gen113. 
Diferențele regionale în numărul de OP-uri acordate și refuzate sunt substanțiale: deși media 
națională a refuzurilor este de 30%, unele regiuni depășesc această cifră de o manieră 

                                                           
109Legea organică 8/2015, din 22 iulie, privind modificarea sistemului de protecție pentru copii și adolescenți: 
https://goo.gl/6Q3Snh 
110Serviciul telefonic pentru atenție și de protecție a victimelor violenței de gen: https://goo.gl/4MCRjZ 
111Sistemul VioGen al Secretarului de Stat și Securitate, Ministerului de Interne https://goo.gl/xbwG8N 
112Ministerul Președinției. Observatorul de stat împotriva violenței bazate pe gen. X 
Raport:https://goo.gl/C8QYwN 
113Ministerul Președinției. Observatorul de stat împotriva violenței bazate pe gen. X 
Raport:https://goo.gl/C8QYwN 

https://goo.gl/6Q3Snh
https://goo.gl/4MCRjZ
https://goo.gl/xbwG8N
https://goo.gl/C8QYwN
https://goo.gl/C8QYwN
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îngrijorătoare: Catalonia (49%) Madrid (43%) și Țara Bascilor (40 %). 

În 2017, s-au acordat 26.044 OP-uri, care, împreună cu cele încă active din anii 
anteriori, au însumat 54.793 cazuri. Dintre acestea, 27.607 au avut protecția poliției, deși acest 
lucru nu le-a asigurat eficacitatea. Din păcate, în toți anii de când sunt colectate date, femeile 
care au avut un OP în vigoare și altele cărora le-au fost refuzate măsuri de protecție au fost 
ucise, după cum se arată în tabelul următor:114 
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FEMEI UCISE OFICIAL PLÂNGERE DEPUSĂ CERERE DE MĂSURI OP ÎN VIGOARE 
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Din cauza celor de mai sus, precum și a faptului că 70% din condamnări sunt pentru 
infracțiuni ocazionale (răniri, leziuni) și nu violență regulată (în 2017115 doar 11,5% din 
proceduri au fost pentru violență regulată), ceea ce reduce automat riscul femeii; sistemul de 
protecție oferit de sistemul juridic spaniol nu dispune de mecanisme cuprinzătoare pentru a 
garanta dreptul la viață al femeilor care suferă violențe, un drept fundamental care trebuie 
garantat de stat. 

 

 

 

                                                           
114Ministerul Președinției, relațiile cu instanțele și egalitate. Secretar de Stat pentru Egalitate și Delegația 
Guvernului împotriva violenței de gen.  https://goo.gl/C8QYwN și rapoarte ale Consiliului General al Puterii 
Judiciare https://goo.gl/83P3aW 
115Consiliul General al Puterii Judiciare spaniole. Raport 2017https://goo.gl/kfD4M9 

https://goo.gl/C8QYwN
https://goo.gl/kfD4M9


 

Pag 45 
 

CAPITOLUL 4 

ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ORDINULUI DE PROTECȚIE 

 

  Secțiunea 1 Consolidarea cadrului juridic național  

   Analizând legislaţia în domeniul ordinului de protecţie, se constată că deşi aceasta a 
fost modificată succesiv în mai multe state membre ale Uniunii Europene116 în vederea 
asigurării unei mai mari eficienţe a măsurilor de protecţie luate pentru victimele infracţiunilor 
de violenţă domestică, există suficiente lacune legislative sau dificultăţi de punere în aplicare 
a măsurilor prevăzute în lege referitoare la ordinul de protecţie. În acest context, formulăm 
mai multe sugestii privind modificarea şi aplicarea legislaţiei în domeniu, respectiv: 

 
1. În cazurile în care legislaţia prevede că ordinul de protecţie (OP) şi ordinul de 

protecţie provizoriu (OPP) pot fi emise doar în cazurile de violenţă domestică, lăsând în afara 
acestui tip de protecţie victimele altor infracţiuni comise cu violenţă (de exemplu, viol, 
agresiune sexuală sau trafic de persoane) care nu sunt săvârşite de membri ai familiei, ar 
trebui modificată legislaţia în domeniu pentru a da posibilitatea victimelor oricăror altor 
forme de violenţă decât celor care se circumscriu noţiunii de violenţă domestică de a solicita 
emiterea unui ordin de protecţie. 

 
2. În ceea ce priveşte accesul victimei infracţiunii de violenţă la asistenţă juridică, se 

observă că în cadrul procedurilor vizând contestarea OPP, respectiv emiterea şi contestarea 
OP, asistenţa juridică a persoanei care solicită protecţia nu este obligatorie, dar poate fi 
acordată la cerere. Asistenţa juridică obligatorie în cazul victimei s-ar impune cu atât mai mult 
cu cât legea nu prevede în mod expres ce probe poate să invoce victima în susţinerea cererii 
de acordare a ordinului de protecţie, iar cererea sa poate fi respinsă atunci când nu poate 
proba (sau nu ştie să probeze) existenţa actului de violenţă la care a fost supusă. 

De asemenea, chiar şi în cazul în care se acordă o astfel de asistenţă victimei, aceasta 
nu este gratuită. Deşi în general legislaţia prevede posibilitatea şi condiţiile în care victimele 
pot beneficia de asistenţă juridică gratuită, aceasta se acordă doar în cazul în care victima a 
formulat o sesizare penală şi este condiţionată de depunerea de către victimă a mai multor 
documente care să ateste situaţia financiară, ceea ce poate fi problematic pentru aceasta. 
Totodată, asistenţa juridică gratuită nu poate fi accesată rapid în cadrul procedurilor civile 
urgente în faţa instanţei civile care are competenţă în emiterea OP, ci numai în cazul în care 
s-a comis o infracţiune, condiţionat de cooperarea victimei cu organele în drept. 

În plus, nu este reglementată asistenţa juridică a victimei după derularea procedurilor 
judiciare sau la expirarea duratei măsurilor de protecţie luate anterior de instanţă. Astfel, în 
cazul în care i se recunoaşte persoanei protejate posibilitatea de a solicita un nou ordin de 
protecţie, ar trebui instituită posibilitatea/obligaţia apărătorului care a asigurat asistenţa 
juridică a victimei la momentul luării primei măsuri de protecţie să acorde acesteia asistenţă 
şi în cadrul procedurilor ulterioare. Acest aspect prezintă relevanță, deoarece victimele de 
cele mai multe ori au nevoie de stabilitate și percep în mod neplăcut schimbarea apărătorului, 
cu atât mai mult cu cât supunerea la o formă de violenţă are, în mod evident, un impact 

                                                           
116 De exemplu, România, Bulgaria şi Grecia 
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psihologic puternic asupra victimei, fiind necesară evitarea revictimizării acesteia (de 
exemplu, prin redarea în mod repetat a situaţiei de fapt care s-a finalizat printr-o formă de 
violenţă a cărei victimă a fost persoana care solicită protecţia). 

 
3. Participarea victimei la procedura de emitere a OP se realizează prin citarea 

acesteia, doar în cazuri de urgenţă deosebită instanţa putând emite OP fără citarea părţilor. 
Având în vedere că de cele mai multe ori  emiterea OP se solicită de către victimă pentru a  
obţine evacuarea agresorului din locuinţă, legea ar trebui să prevadă posibilitatea citării 
victimei prin unitatea de poliţie în a cărei rază teritorială domiciliază victima, evitând astfel 
situaţiile în care citaţia este lăsată, de exemplu, în cutia poştală şi reţinută/distrusă de către 
agresorul care locuieşte cu victima.  

 
4. Pentru evaluarea situaţiei de fapt care să justifice sau nu emiterea unui ordin de 

protecţie provizoriu, formularul de risc ce trebuie completat de poliţistul sesizat şi care 
conţine întrebările care se adresează victimei ar trebui să fie standardizat într-o o formă 
simplă, cu un număr limitat de întrebări (eventual minim 5 întrebări – maxim 10 întrebări), 
putând fi eliminate acele vizând informaţiile care pot fi obţinute prin simpla accesare a bazei 
de date a poliţiei sau a altor autorităţi (de exemplu, dacă agresorul a mai avut probleme cu 
legea?, întrucât informaţia se poate obţine în mod rapid şi facil prin accesarea bazelor de date 
privind antecedenţa penală a persoanei). De asemenea, poliţiştii nu beneficiază de pregătire 
de specialitate, pentru o comunicare eficientă cu victima unui act de violenţă (domestică şi 
nu numai), respectiv pentru o evaluare corespunzătoare a gradului de risc, care să stea la baza 
emiterii sau nu a OPP.  

 
5.  Ar trebui prevăzută posibilitatea ca în cazul în care persoana protejată prin ordinul 

de protecţie încalcă dispoziţiile acestuia, aceasta să poată fi obligată acoperirea cheltuielilor 
generate de emiterea şi punerea în executare a ordinului doar dacă se poate dovedi existenţa 
relei credinţe în încălcarea dispoziţiilor ordinului de protecţie. Astfel, ar trebui eliminată 
posibilitatea ca victima să fie obligată la plata cheltuielilor pentru orice încălcare (deci, inclusiv 
cea determinată de teama faţă de agresor, de exemplu), în caz contrar fiind evident caracterul 
descurajant în accesarea de către victimă a formei de protecţie instituite prin OP. 

 
6. Ar trebui eliminată din legislaţie posibilitatea suspendării executării ordinului de 

protecţie în cazul în care se declară cale de atac împotriva hotărârii judecătoreşti prin care s-
a dispus emiterea OP sau condiţionarea acordării acestei suspendări a executării de plata unei 
cauţiuni stabilită în conformitate cu criteriile care sunt impuse, de exemplu, în legislaţia 
procesual-penală (situaţia materială a agresorului, obligaţiile legale ale acestuia, etc.), în aşa 
fel încât cauţiunea impusă să nu aibă un caracter modic, iar agresorul să nu poată fi încurajat 
în adoptarea unei conduite violente prin obţinerea în mod facil a suspendării executării 
ordinului de protecţie.  

 
7. Legislaţia ar trebui să prevadă condiţii  restrictive de revocare a ordinului de 

protecţie, respectiv doar atunci când agresorul a respectat interdicţiile sau obligaţiile impuse,   
a urmat consiliere psihologică, psihoterapie, tratament de dezintoxicare ori orice altă formă 
de consiliere sau terapie care a fost stabilită în sarcina sa ori care i-a fost recomandată sau a 
respectat măsurile de siguranţă, dacă asemenea măsuri s-au luat, potrivit legii; respectiv, dacă 
există o evaluare a riscului de recidivă realizată potrivit competenţelor de către un serviciu de 
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probaţiune (sau o altă autoritate similară), care indică un grad de risc suficient de scăzut şi 
faptul că agresorul nu mai prezintă un real pericol pentru victima violenţei domestice sau 
pentru familia acesteia. 

În acest context, ar trebui ca întocmirea raportului referitor la riscul de recidivă să fie 
de competenţa serviciului de probaţiune din comunitatea locală unde domiciliază sau îşi are 
reşedinţa ori locuieşte persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de protecţie.  

Totodată, schema de personal şi resursele financiare alocate serviciilor de probaţiune 
ar trebui mărite considerabil, întrucât acestea au dificultăţi în îndeplinirea atribuţiilor din 
cauza lipsei de personal şi a resurselor financiare insuficiente, aşa încât întocmirea rapidă a 
unui raport privind riscul de recidivă să nu fie dificil de realizat. 

 
8. Legea ar trebui să prevadă forme de ajutor care să poată fi accesate imediat de 

victimă, atunci când agresorul era singurul întreţinător al familiei. În prezent, nu există servicii 
sociale care să răspundă nevoii victimei de a-și dobândi independența și de a-și reconstrui o 
nouă viață, în situația în care se separă definitiv de agresor, iar multe dintre victime sunt 
afectate de lipsa de încredere în forțele proprii în ceea ce privește asigurarea nevoilor de 
subzistență pentru victimă și copiii acesteia, datorate fie unui nivel scăzut de educaţie, fie 
lipsei unei formări profesionale. În acest context, de cele mai multe ori victima alege să nu 
solicite o formă de protecţie, fiind neîncrezătoare în asigurarea nivelului de trai pentru ea şi 
pentru copii în cazul îndepărtării agresorului care întreţine familia. 

 
9. De asemenea, autorităţile ar trebui să ia măsuri pentru a evita riscul publicităţii 

datelor legate de existenţa actului de violenţă domestică sau a calităţii de victimă a violenţei 
domestice în cazul punerii în aplicare a măsurilor de supraveghere a respectării ordinului de 
protecţie. 

Astfel, cu privire la monitorizarea respectării ordinului de protecţie, legea sau 
reglementările de punere în aplicare a acesteia ar trebui să prevadă posibilitatea desemnării 
unui poliţist specializat pe probleme de violenţă domestică în cadrul unităţii locale de poliţie 
care să aibă contact direct cu persoana protejată prin OP/OPP şi care să poată fi sesizat 
prompt în cazul în care se încalcă dispoziţiile OP/OPP.  

Totodată, obţinerea de informaţii relevante din partea colegilor de la locul de muncă 
al victimei/agresorului sau de la unitatea de învăţământ frecventată de victimă (ca măsuri 
luate pentru monitorizarea respectării OP) trebuie realizată de către poliţişti în mod discret, 
pentru a nu fi perturbată activitatea victimei la locurile menţionate, mediatizarea sau 
publicitatea – chiar neintenţionată – a actului de violenţă la care a fost suspusă şi care a 
fundamentat emiterea OP/OPP putând avea efect descurajant în accesarea de către victimă 
a acestei forme de protecţie, întrucât teama majoră a victimelor infracţiunilor de violenţă 
domestică este legată în mod special de posibilitatea divulgării către comunitatea în care 
trăiesc sau îşi desfăşoară activitatea a  împrejurării că sunt victime ale unei astfel de forme de 
violenţă. 

 
10. Similar măsurilor luate în cazul victimelor traficului de persoane, ar trebui creat 

cadrul normativ pentru luarea de măsuri vizând anonimizarea datelor privind victimele 
infracţiunilor de violenţă domestică sau a persoanelor care solicită emiterea OP/OPP, 
cuprinse în încheieri de ședință sau hotărâri judecătorești (sentințe, decizii) atunci când 
informațiile sunt replicate pe portalul instanțelor judecătorești sau ale altor autorităţi pentru 
a nu putea fi identificate ca victime ale violenţei domestice.  
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11. Pentru o mai mare eficienţă a ordinului de protecţie, ar trebui instituită 

obligativitatea aplicării unei pedepse complementare în cazul comiterii infracţiunii de 
nerespectare a OP/OPP (iar în legislaţiile în care nu există o asemenea incriminare, ar trebui 
introdusă), respectiv interzicerea pe o durată de la 1 la 5 ani a dreptului de a comunica cu 
victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracţiunea sau 
cu alte persoane, stabilite de instanţă, ori de a se apropia de acestea şi/sau dreptul de a se 
apropia de locuinţa, locul de muncă, şcoala sau alte locuri unde victima desfăşoară activităţi 
sociale, în condiţiile stabilite de instanţa de judecată. 

 
12. De asemenea, în cazul în care sunt implicaţi copii minori şi nu există pe rol proces 

referitor la custodia minorilor, vizitele agresorului (pentru a permite stabilirea relaţiilor 
personale cu minorii atunci când agresorul este unul din părinţi) să fie permise în condiţii 
restrictive, să fie  supravegheate şi să aibă loc în prezenţa unui psiholog. 

 
13. Se mai constată că nu este reglementată obligaţia autorităţilor implicate în 

emiterea OP/OPP (poliţie, unităţi de parchet, instanţe judecătoreşti) de a raporta cazurile de 
violenţă domestică (şi nu numai) la momentul soluţionării definitive a cauzei, pentru 
colectarea de date de către o singură autoritate centrală, cu atribuţii în domeniul combaterii 
şi prevenirii violenţei domestice sau a altor forme de violenţă, la acest moment existând un 
sistem deficitar de colectare a acestor informaţii. Astfel, informaţiile disponibile la acest 
moment nu reflectă realitatea cazurilor de violenţă domestică sau a altor tipuri de violenţă, 
neexistând o obligaţie (ci doar recomandare) a raportării de informaţii sau a întocmirii unor 
statistici în acest sens. 

 
14. Pentru o eficienţă sporită a ordinului de protecţie este necesară şi educarea 

spiritului civic în acest sens, o importanţă deosebită prezentând educaţia juridică în şcoli, 
inclusiv pe teme de violenţă domestică sau alte forme de violenţă sau hărţuire.  

Astfel, trebuie derulate activităţi de educaţie juridică cu participarea voluntară a unor 
magistraţi cu pregătire pedagogică şi specializaţi în soluţionarea unor astfel de cauze (civile 
sau penale). Totodată, având în vedere că participarea magistraţilor voluntari la derularea 
unor astfel de activităţi ar putea fi îngreunată de durata redusă a timpului liber de care aceştia 
dispun, activitatea de judecată fiind extrem de încărcată, magistraţii voluntarii ar trebui să fie 
degrevaţi parţial de atribuţiile de serviciu (cum pot fi, de exemplu, în cazul în care li se dau şi 
alte atribuţii administrative în cadrul instanţei, pe lângă cele legate de activitatea de 
judecată).  
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  Secțiunea 2 Accesul la asistență juridică pentru victimele care solicită 

un ordin de protecție 

Pentru multe femei victime ale violenței domestice, preocupările legate de 
capacitatea lor de a se îngriji pe sine și pe copiii lor sunt, uneori, unul dintre motivele pentru 
care rămân sau reven într-o relație abuzivă. Ordinul de protecție este un instrument eficient 
pentru stoparea violenței domestice. Asistența juridică din partea avocaților este un aspect 
important în sprijinirea femeilor pentru a obține un astfel de ordin de protecție și a solicita 
măsuri preventive suplimentare împotriva agresorilor lor. În plus, pentru a sprijini 
supraviețuitorii violenței domestice, asistența juridică oferită de avocați îi poate ajuta pe 
clienții lor să câștige independența economică și a-și reconstrui viața. Asistența juridică pentru 
victimele violenței domestice poate promova responsabilizarea individuală și încrederea în 
sine, oferind femeilor instrumentele și cunoștințele necesare pentru a avea acces la sistemul 
judiciar pentru a se proteja și a-și exercita drepturile. 

  Cauzele violenței domestice sunt complexe și nu există o politică unică sau un 
program care să le poată preveni în totalitate. Dar există un pas critic și de mult timp așteptat, 
care odată ce este făcut poate face o mare diferență în viața acestor victime: asigurarea că au 
acces la asistență juridică, indiferent de capacitatea lor financiară de a plăti aceste servicii 
juridice. 

  Prin efectuarea unei analize de ansamblu a situației, în multe țări europene se poate 
observa faptul că victimele violenței domestice nu au întotdeauna un acces imediat și 
cuprinzător la asistență juridică. În măsura în care victimele violenței domestice au resurse 
financiare adecvate, ele pot angaja și plăti un avocat. Dar, în cazul în care victima nu dispune 
de resurse financiare suficiente, atunci ea poate încerca să beneficieze de asistență juridică 
de la avocații plătiți de stat (avocați din oficiu). 

  În timp ce agresorii care se confruntă cu acuzații penale au dreptul la un avocat 
(asistența juridică obligatorie prevăzută în lege), victimele violenței domestice care cer un 
ordin de protecție nu au în mod automat dreptul la asistență juridică gratuită, deoarece 
aceasta este considerată în multe țări ca materie civilă și într-o astfel de situație ele trebuie 
să urmeze o procedură complexă pentru a dovedi că nu dispun de resursele financiare pentru 
a plăti un avocat. Prin urmare, în cazul în care victimele nu sunt asistate de o organizație non-
guvernamentală, care ar putea avea o rețea de avocați și, astfel, ar beneficia de asistență 
juridică gratuită, ele trebuie să treacă prin „procesul birocratic“, să solicite așa-numita 
„asistență juridică gratuită de stat“ prin prezentarea unei mulțimi de documente cu privire la 
nivelul lor scăzut de venit. Pe lângă aspectele legate de nivelul scăzut al veniturilor, în anumite 
legislații se prevede faptul că victimele infracțiunilor care solicită asistență juridică gratuită 
trebuie să notifice autoritățile judiciare într-un anumit interval de timp.117 

  Femeile victime ale violenței domestice care nu își pot permite un avocat se pot 
confrunta cu probleme juridice complicate pe cont propriu. Fără asistență juridică adecvată, 

                                                           
117 De exemplu, în legislația românească se stipulează că, pentru a beneficia de asistență juridică gratuită, 
victimele infracțiunilor trebuie să raporteze autorităților de cercetare sau instanței de judecată în termen de 60 
de zile de la data faptei și venitul lunar pe membru de familie al victimei trebuie să fie cel puțin egal cu salariul 
de bază minim brut pe venitul național pe anul în care victima a depus cererea de asistență juridică gratuită 
(Legea nr 211/2004 privind unele măsuri pentru protecția victimelor criminalității) 
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ele pot pierde cazul, pot risca să nu obțină un ordin de protecție de la instanță, toate acestea 
făcând imposibilă scăparea din situația periculoasă și continuarea vieții lor. 

  Accesul la asistență juridică pentru femeile victime ale violenței domestice trebuie să 
fie abordat dintr-o serie de perspective și probleme întâlnite frecvent în multe țări.  

1. Îmbunătățirea legislației naționale privind dreptul de a beneficia de asistență 
juridică gratuită pentru femeile victime ale violenței domestice care solicită un ordin de 
protecție și care sunt implicate în proceduri legale împotriva agresorilor lor. Femeile victime 
ale violenței domestice și ale altor forme de agresiune nu ar trebui să urmeze un proces 
birocratic în cazul în care trebuie să dovedească cu o mulțime de documente nivelul lor de 
venit pentru a beneficia de asistența juridică gratuită. Sunt necesare modificări legislative ale 
unei serii de articole din legi, cum ar fi: Legea cu privire la unele măsuri de protecție a 
victimelor infracțiunilor; Legea cu privire la ordinul de protecție; regulamentele și deciziile 
privind acordarea asistenței juridice de către avocații din oficiu în care acestea sunt emise de 
barouri; ordonanțe guvernamentale/legale privind asistența judiciară în materie civilă, care 
pot fi acordate sub formă de: plata onorariului avocatului, plata expertului, scutirea de la plata 
taxelor judiciare, etc. 

 
2. Creșterea numărului de avocați instruiți, specializați în a putea acorda 

asistență femeilor victime ale violenței domestice care solicită un ordin de protecție / sunt 

implicate în proceduri judiciare împotriva agresorilor lor. Combaterea violenței împotriva 

femeilor necesită angajarea deplină a diferiților profesioniști, inclusiv a avocaților. Acest lucru 

se datorează faptului că violența va implica aproape întotdeauna o plângere penală și/sau 

civilă și a avea un avocat bine pregătit este un element esențial pentru obținerea unui rezultat 

de succes. Codurile de legi sunt diferite de la o țară la alta, regulile pot varia în specificul lor, 

dar există, de asemenea, standarde legale referitoare la violența împotriva femeilor la nivel 

UE și internațional și care trebuie să fie cunoscute de toți profesioniștii legii care vin în contact 

cu femei care au supraviețuit violenței domestice și a altor forme de agresiune. Dar nu toți 

avocații de pe teritoriul Uniunii Europene, care reprezintă femeile care au experimentat 

violența domestică cunosc multe despre acest subiect. Așadar este important să se educe 

avocați din întreaga UE privind instrumentele juridice naționale și europene și practicile 

disponibile. Avocații trebuie să aibă cunoștințe juridice aprofundate despre legea din propria 

lor țară, precum și unele din celelalte țări europene; ei trebuie să învețe cum pot fi invocate 

reglementările UE și dreptul internațional cu privire la cazurile de violență împotriva femeilor. 

Programele anuale de formare care urmează o programă națională cuprinzătoare sunt mai 

mult decât necesare, în contextul național și european actual al violenței împotriva femeilor. 

Astfel de cursuri ar trebui să abordeze cel puțin subiecte cum ar fi: dinamica violenței 

domestice, cadrul juridic internațional și european (de exemplu Convenția de la Istanbul, 

Directiva 2011/99/UE privind ordinul european de protecție și alte directive și regulamente 

europene); depășirea barierelor și accesul la justiție; răspunsul justiției civile și penale 

împotriva violenței domestice și a altor forme de agresiune împotriva femeilor; cum pot 

avocații care lucrează cu supraviețuitorii violenței domestice să aibă o abordare informată 

asupra traumelor în activitatea lor juridică; impactul traumelor și abordarea acestora, când 

sunt asistate victimele în procedurile legale. Programul anual de formare a avocaților, 

elaborat de barouri, ar trebui să includă cel puțin câteva sesiuni de formare în domeniul 
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violenței domestice, iar în cazul avocaților din oficiu care doresc să ajute victimele, ar trebui 

să li se ceară să participe la astfel de cursuri în această materie. 

 
3. Îmbunătățirea cooperării între organizațiile non-guvernamentale, centrele 

private și de stat / adăposturile pentru femeile victime ale violenței și barouri, pentru ca 
grupul țintă să aibă acces la avocați care să le poată ajuta, să le consilieze cu privire la măsurile 
legale ce trebuie urmate în scopul de a se iniția acțiuni legale împotriva agresorilor lor. 
Deschiderea unui birou de consultanță juridică în parteneriat cu barouri care au ca scop să 
ofere consiliere și informații ușor de utilizat pentru femei, spre a le permite să-și cunoască 
drepturile, pentru a crește gradul de conștientizare și cunoaștere cu privire la procedurile 
legale ce pot fi demarate împotriva agresorilor. 

 
4. Autoritățile ar trebui să-și concentreze atenția asupra dezvoltării 

mecanismelor naționale de trimitere (recomandare) pentru a oferi asistență juridică femeilor 
victime ale violenței. Motivul pentru dezvoltarea sistemelor corespunzătoare de trimiteri este 
promovarea unei abordări holistice de sprijinire a femeilor victime ale violenței domestice, 
printr-o serie de servicii, inclusiv asistență juridică. Dezvoltarea unui sistem trimitere pentru 
asistență juridică nu înseamnă neapărat crearea de noi servicii; de fapt, este vorba despre 
coordonarea de informații, sprijin, asistență de către instituții și organizații credibile și cu o 
competență bună în furnizarea de servicii de calitate. Instituțiile și organizațiile care au ca 
grup țintă femei victime ale violenței domestice pot învăța din experiența părților interesate 
care se ocupă de victimele traficului de persoane (femei care reprezintă un număr important 
în acest grup țintă), care, în timp au dezvoltat un mecanism național de identificare, referire 
și asistență. Instituții și organizații cu competențe în materie de asistență juridică, proceduri 
judiciare, emiterea de ordine de protecție, agenții guvernamentale cu competențe în 
aspectele pe bază de gen pot semna un memorandum de înțelegere care să stabilească 
rolurile și responsabilitățile ce le revin în sprijinirea accesului la asistență juridică gratuită 
pentru victimele violenței domestice. Trecerea la un mecanism bine stabilit și funcțional de 
referință pentru asistența juridică și alte servicii de sprijin reprezintă un pas matur în 
asigurarea protecției drepturilor și a unei mai bune asistențe pentru femeile victime ale 
violenței domestice și ale altor forme de agresiune. Stabilirea unui mecanism național de 
referire și funcțional pentru asistența juridică și alte servicii de sprijin înseamnă, de asemenea, 
să se ia în considerare mai multe etape, cum ar fi: evaluarea serviciilor disponibile actuale 
pentru asistența juridică, dezvoltarea de instrumente și strategii pentru abordarea 
problemelor juridice legate de furnizarea de astfel de servicii, promovarea de strategii care 
constau în implicarea activă a mai multor părți interesate, cum ar fi poliția, instanțele, 
barourile, crearea unor rețele durabile între furnizorii de asistență juridică, asigurarea unui 
schimb constant de bune practici și lecții învățate, dezvoltarea de instrumente de 
monitorizare și evaluare pentru a evalua calitatea asistenței juridice și a altor servicii de sprijin 
acordate femeilor victime ale violenței domestice. Deoarece un sistem de referire depinde în 
mare măsură de capacitatea tuturor membrilor personalului responsabili care lucrează 
pentru părțile interesate care fac parte dintr-un sistem de referință, acestea ar trebui să 
întreprindă un program serios de formare / pregătire privind procedurile standard de operare 
și strategiile care trebuie aplicate în practică în vederea asigurării unui proces eficient de 
sesizare referință pentru asistența juridică și alte servicii de sprijin pentru victimele violenței 
care solicită un ordin de protecție sau sunt implicate în alte proceduri judiciare în cauze civile 
și penale împotriva agresorilor. Dezvoltarea de instrumente de monitorizare și evaluare 
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pentru a evalua calitatea asistenței juridice și a altor servicii de sprijin acordate femeilor 
victime ale violenței domestice. Un sistem de trimitere depinde în mare măsură de 
capacitatea tuturor membrilor personalului responsabili care lucrează pentru părțile 
interesate care fac parte dintr-un sistem de referință, acestea ar trebui să întreprindă un 
program serios de formare / pregătire privind procedurile standard de operare și strategiile 
care trebuie aplicate în practică în vederea asigurării unui proces eficient de sesizare pentru 
asistență juridică și alte servicii de sprijin pentru victimele violenței care solicită un ordin de 
protecție sau sunt implicate în alte proceduri judiciare în cauzele civile și penale împotriva 
agresorilor.  

 
  Secțiunea 3 Strategii de monitorizare a eficienței ordinului de protecție 
   

 Convenția de la Istanbul118 prevede că măsurile de protecție trebuie să fie concepute 
pentru a răspunde nevoilor specifice ale femeilor, inclusiv ale copiilor, și că acestea trebuie să 
le fie accesibile. Prin urmare, este necesar să se extindă perspectiva spre a include în aceste 
măsuri subiectivitatea femeilor, și a celor dependenți de ele, în astfel de situații de violență, 
pentru a se garanta o protecție cuprinzătoare și eficientă. Factori cum ar fi personalitatea, 
istoricul familial, sentimentul de a fi supus unui risc sau agresiunile anterioare, trebuie toate 
luate în considerare. 

La definirea violenței pe criterii de gen, toate instrumentele internaționale119 rețin că 
aceasta include nu numai prejudiciul suferit ca urmare a faptului că ele sunt femei, dar, de 
asemenea, că trebuie să fie luat în considerate ca un posibil prejudiciu, anume violența de 
gen, precum și că, prin urmare, trebuie să facă obiectul protecției. Este esențial să se evalueze 
femeile care se află în această situație, în scopul de a se proiecta măsurile de protecție 
necesare în fiecare caz în parte. 

În ceea ce privește măsurile de îmbunătățire a procedurilor de poliție de aplicare a 
ordinelor de protecție („PO“), a fost făcută o serie de propuneri care sunt concepute pentru a 
înțelege, a investiga și a analiza factorii care împiedică asigurarea unei protecții reale: 

● Atunci când un OP nu a fost acordat: cazuri în care femeile au solicitat unul și li 
s-a refuzat, iar ele au fost atacate sau ucise de către persoana împotriva căreia solicitaseră 
măsurile (conform surselor oficiale, între 2012 și 2018, numai în Spania 31 femei120 au fost 
ucise după ce li s-au refuzat măsurile de protecție). 

 
 

● În cazul în care nu au fost solicitate măsuri de protecție: cazuri în care nici 
femeia, nici Ministerul Public nu le-au solicitat, chiar dacă a fost depusă o plângere și a fost 
raportată existența unui risc, și femeia a sfârșit prin a fi ucisă de persoana împotriva căreia a 
fost depusă plângerea (conform datelor oficiale, între 2012 și 2018, 30 de femei au fost ucise 
în Spania, după depunerea unei plângeri fără a cere măsuri de protecție). 

 

                                                           
118Convenția de la Istanbul https://goo.gl/n6YnzT 
119Declarația de la Beijing și Platforma de acțiune https://goo.gl/Tdt6Y1 
120Ministerul Președinției. Observatorul de stat împotriva violenței bazate pe gen. X 
Raporthttps://goo.gl/C8QYwN 

https://goo.gl/n6YnzT
https://goo.gl/C8QYwN
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Prin urmare, este necesar să se instituie, după investigarea și analiza cazurilor 
menționate mai sus, un mecanism de măsuri punitive și atribuirea răspunderii operatorilor de 
justiție implicați. Acest mecanism trebuie să includă la rândul său evaluările efectuate în plus 
față de recomandările de remediere a procedurilor care se dovedesc a fi în detrimentul 
proiectării mecanismelor de protecție din fiecare țară. Aceasta este o modalitate de a preveni 
impunitatea în cazurile de încălcare a drepturilor omului și ar putea spori încrederea femeilor 
în instituții. 

 
Luând în considerare procedurile poliției, pentru a aplica în mod eficient OP-urile este 

necesar să se aibă în vedere următoarele acțiuni: 
- intervenția poliției va avea loc oriunde, în spațiu public sau privat, în caz de 

agresiune sau de o situație riscantă. Se vor efectua raiduri ale casei în caz de agresiune 
flagrantă sau cu permisiunea rezidenților sau cel puțin cu cea a victimei.121 Este important să 
se facă o inspecție vizuală, să se vadă elementele de atacului și să se adune informații cu privire 
la eventualii martori. 

- Elaborarea unui raport complet al poliției cu toate probele colectate de către 
poliție - cu informații specifice, inclusiv numere de telefon de contact și acțiuni violente 
anterioare cunoscute -, astfel încât colectarea de probe să nu mai fie responsabilitatea 
exclusivă a femeii. 

- În ceea ce privește agresorul: să i se citeească drepturile, să i se confiște orice 
arme, dacă este cazul, și să fie dus la secția de poliție sau la instanțele de judecată, dacă este 
cazul. 

- Să se ia în considerare situațiile personale și culturale și contextele femeilor, 
precum și nevoile lor și tipul de infracțiune suferit. 

- Configurarea unităților de poliție cu pregătire specială în violență de gen care 
să ofere asistență 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. 

- Configurarea și îmbunătățirea camerelor în centrele de poliție în care sunt 
asistate victimele și martorii, pentru a se preveni posibila victimizare secundară: 

- Camere separate de așteptare, astfel încât persoanele să poată fi cât mai 
relaxate posibil 

- O cameră pentru copii, în cazul în care sunt prezenți, care să se potrivească 
nevoilor lor, astfel încât să nu fie prezenți în timp ce se depune plângerea  

- Un loc care să ofere intimitatea necesară pentru audierea plângerii 
- Îmbunătățirea evaluărilor de risc efectuate la secțiile de poliție, prin 

deschiderea lor și crearea a altceva decât un set de întrebări. În schimb, un interviu de calitatie 
ar trebui să fie efectuat de către o persoană instruită special în acest domeniu, și, în cazul în 
care acest lucru nu se face, ar trebui luat în considerare un raport pe aceste linii de la serviciile 
sociale specializate care asistă femeia. 

- Asigurați-vă că în momentul depunerii plângerii la secția de poliție, este 
prezent un avocat senior, în cazul în care femeia dorește, sau alte servicii de suport pentru 
victime (cum ar fi un psiholog sau un educator), astfel cum este prevăzut de Directiva 
Europeană122. 

- Elaborarea unui plan de siguranță în timpul îngrijirii inițiale primite de femeie, 
fie la secția de poliție fie la un serviciu specializat. 

                                                           
121Ghidul cu recomandări ale Poliției Locale canarianăhttps://goo.gl/kX2cbH 
122Directiva 2012/29 / UE a Parlamentului European și a Consiliului, prin care se stabilesc, normele privind 
drepturile, sprijinul și protecția victimelor criminalității. https://goo.gl/8iQCtG 

https://goo.gl/kX2cbH
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- Configurarea unui protocol de interviu pentru reclamații care să asigure că: 
- Întreaga istorie a posibilei violențe de gen de către agresor, nu numai actele 

ocazionale care au avut loc recent, este repovestită, astfel încât să se facă o analiză în 
profunzime a comportamentului agresorului în întreaga relație și a sentimentului de teamă al 
femeii și faptul că este supusă riscului 

- Femeii i se pun întrebări specifice cu privire la alte acte de violență, nu numai 
fizică, cum ar fi controlul financiar, reținerea documentelor, amenințările la adresa ei sau a 
unor membri ai familiei, insulte, etc.   

-  
Interviul este realizat cu empatie, ascultare activă, amabilitate și respect, astfel încât 

femeile să fie dispuse să descrie întregul proces al violenței și nu doar cel mai recent episod. 
-       Dați femeii o copie a raportului. 
- Este obligatoriu să se raporteze riscul curent în cazul în care se întoarce acasă 

după ce a depus plângerea și să se ia măsuri pentru protecția ei. 
- Este obligatoriu pentru operatorii judiciari și poliție să informeze femeia cu 

privire la dreptul ei de a regulariza situația administrativă și modul în care se poate realiza 
acest lucru. 

- Este obligatoriu să fie trimisă la o rețea cuprinzătoare de resurse și să fie 
informată de posibilitatea de a avea acces la cazare protejată. 

- După ce a solicitat un ordin de protecție, agresorul este adus în fața unei 
instanțe, înainte să fie inițiate procedurile legale. 

- Punerea în aplicare de îmbunătățiri în urmărirea de către poliție, cum ar fi:123 
O  singură persoană să fie responsabilă pentru monitorizarea evoluțiilor din cauză și pentru 
măsurile adoptate. 

- Asigurați-vă că persoanele responsabile de supraveghere cazului sunt 
întotdeauna aceeași echipă 

- Furnizarea de acces pentru femeie în cadrul măsurilor de protecție la ofițerul 
de poliție care i-a fost alocat spre a-i monitoriza cazul. 

- Crearea unui fișier cu informațiile necesare pentru protecția eficientă (adresa, 
numerele de telefon ale femeii și membrilor de familie, școala pentru copii, precum și măsuri 
de protecție pentru casă, locurile frecventate de către agresor, vehiculele pe care ea le 
conduce, fotografii, o scurtă istorie a cazului și profilul penal). 

- Contactați femeia dacă ea aprobă acest lucru, având un rol activ în protecție, 
nu unul pasiv. 

- Crearea unui protocol de acțiune al poliției pentru situațiile în care victima 
locuiește în același loc cu agresorul ei (zone urbane cu populații mici, locuri de muncă, școli 
etc.). 

- Implementarea de re-evaluări ale nivelului de risc în situații de violență de gen 
la cererea serviciilor sociale specializate care ajută femeile în această situație. 

- În evaluările de risc, este necesar să se includă copiii și cei care depind de 
femeia aflată într-o situație de violență de gen. 

- Coordonarea obligatorie între unitățile de poliție și furnizorii de asistență 
medicală în timp ce aceștia asistă femeile pentru a garanta un flux stabil și continuu de 

                                                           
123Bune practici în intervenția poliției în acte de violență de gen. Hera Project. Consiliul Local Valencia. Poliția 
locală Valencia. https://bit.ly/2G1CiAT 
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informații și pentru a minimiza situațiile de urgență și riscante. 
- În situații de violență care implică copii în întreținere: se evaluează măsurile 

civile imediate, cum ar fi vizitele supravegheate sau la centrele speciale, suspendarea 
drepturilor de vizitare, și chiar o recomandare către instanța competentă de a retragere 
drepturile părintești. 

- La sfârșitul măsurilor referitoare la copii, trebuie să se ceară un raport 
psihosocial asupra lor, în scopul de a se modifica măsurile și a se garanta interesul superior al 
copilului. 

- Dezvoltarea unui sistem, linie de asistență telefonică sau alte instrumente 
specifice pentru a permite femeilor să notifice rapid agenții de aplicare a legii în cazurile 
privind nerespectarea OP de către agresor. 

- Punerea în aplicare sau îmbunătățirea sistemului tehnic pentru dispozitivele 
electronice de etichetare prin implicarea organizațiilor administrative, politice și de securitate, 
astfel încât să se promoveze utilizarea lor pentru evaluarea „riscului mediu“ și numai în cazuri 
excepționale, pentru „risc scăzut“. 

- Sistemele electronice de etichetare cauzează cele mai puține inconveniente 
femeilor care au nevoie de protecție, fiind accesibile tuturor femeilor și ușor de înțeles. 

- Punerea în aplicare a unei baze de date electronice, care este actualizată în 
timp real și care poate fi accesată de către serviciile specializate de îngrijire pentru femei, 
parchete, autorități de poliție și instanțe. O bază de date de acest fel ar putea ajuta la 
colectarea de date statistice. 

- În ceea ce privește încălcarea OP-urilor, pentru a pune în aplicare mecanismele 
electronice ce permit înregistrarea încălcărilor comise de către agresori, în scopul de a se lua 
măsuri punitive în cazul în care acest lucru este necesar, evitând în orice moment re-
victimizarea femeilor. 

- Garantarea unui buget adecvat, stabil, pentru sistemele de etichetare 
electronice. 

- Crearea materiale de informare și publicitate materiale despre OP-uri într-un 
stil clar, simplu și ușor de înțeles și disponibil în mai multe limbi, inclusiv: 

 
- În ce circumstanțe poate obține o persoană un OP 
- Cum se obține un OP 
- Localizarea sau locul în care o persoană solicită un ordin de protecție 
- Ce măsuri pot fi luate ținând seama atât de femei cât și de copiii lor și de alte 

persoane aflate în întreținere 
 
-  Implementarea de măsuri care conduc la o mai mare încredere și la apropierea 

aplicării legii în aceste situații. 
-  Promovarea convențiilor între organele de stat și cele locale, astfel încât 

agențiile locale de aplicare a legii să fie cele care, după evaluarea nivelului de risc, să fie 
responsabile de protejarea femeilor în această situație, deoarece acestea sunt cele mai 
apropiate de ei. 

-  Consilii de coordonare la nivel local, la care să participe ofițerii responsabili cu 
protejarea femeilor, precum și serviciile sociale specializate și altți oficiali locali din serviciile 
de bază de o importanță deosebită în zonă. 

-  Proiectarea unor mecanisme extrajudiciare care să asigure protecția femeilor 
cu risc ridicat de violență de gen, chiar și atunci când nu le raportați. 
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-  Punerea în aplicare și extinderea tuturor măsurile de protecție și 
îmbunătățirilor acestora la toate formele de violență de gen. 

 
Recomandările din acest capitol promovează instruirea de specialitate a funcționarilor 

de poliție pentru a aborda în mod adecvat complexitatea acestei probleme, prin furnizarea de 
resurse de 24 de ore din 24, realizarea de interviuri care nu sunt limitate la cele mai recente 
episoade de violență, în localizările corespunzătoare, făcând evaluări ale riscului care să ia în 
considerare factorii subiectivi și obiectivi, precum și punerea în aplicare a sistemelor 
electronice care să împiedice încălcarea măsurilor, printre altele. În cele din urmă, se 
recomandă ca liniile directoare de acțiune comune să fie unificate și setul de protocoale să 
specifice modul în care funcționarii de poliție ar trebui să se ocupe de astfel de cazuri, pentru 
a garanta protecția femeilor. 

 
Organismele și instituțiile publice, în special poliția, sunt deosebit de responsabili 

pentru a preveni, proteja și condamna un comportament agresiv, discriminatoriu împotriva 
femeilor, în scopul de a asigura o protecție eficientă. 
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Anexă - Lista instituțiilor care au furnizat informații pentru studiu 

 

 Consiliul Superior al Magistraturii, România 

 Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, România 

 Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, 
România (25 ONG-uri) 

 Comisia Națională pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane, Bulgaria 

 Parchetul Republicii Bulgaria  

 Institutul Național al Justiției, Bulgaria 

 Ministerul de Interne, Direcția Generală a Poliției Naționale 

 Alianța pentru Protecția împotriva Violenței bazate pe gen, care cuprinde 10 
ONG-uri de vîrf 

 Consiliul Judiciar Suprem, Bulgaria 

 Ministerul Afacerilor Externe, Oficiul Raportorului Național privind traficul de 
ființe umane (NRO), Raportorul Național Grec privind Traficul de Ființe Umane 

 Secretariatul General pentru Egalitatea de Gen - Ministerul de Interne, Grecia 

 Directorul Judecătoriei din Atena 

 Șeful Secretariatului Președintelui Curții Supreme, Grecia 

 Șeful-Curții de Contravenții – complet cu un singur membru din Atena 

 Șeful Parchetului din Atena 

 Șef al Departamentului de Ordine de Protecție al Judecătoriei din Atena 

 Biroul de Presă al Poliției Elene, Grecia 

 Centrul de Cercetare privind Egalitatea de Gen (K.E.th.I.), Grecia 

 DIOTIMA - Centrul de Cercetare și Studii despre Femei, Grecia 

 Action Aid, Grecia 

 Institutul Național de Statistică (Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT) 

 Ministerul de Interne, Administrația Centrală a Poliției Judiciare (Direzione 
Centrale della Polizia Criminale) 

 Ministerul de Interne, Departamentul Securității Publice, Italia 

 Ministerul Egalității de Șanse, Italia 

 Ministerul de Interne din Spania  

 Observatorul de Stat al violenței împotriva femeilor 

 Consiliul General al Autorității Judiciare Spaniole 

 Delegația guvernamentală pentru violența de gen 

 Parchetul General al Statului 

 Ombudsmanul din Spania  

 Institutul Basc al Femeilor (Emakunde) 

 Platforma Shadow CEDAW 

 Rețeaua femeilor din America Latină 

 Feminicide.net 

 Fundația Aspacia 

 Organizația Sortzen  

 ONG Femeile din zone de conflict 

 Organizația non-guvernamentală Spaniolă Medecins du Monde 


