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CONSILIUL EUROPEI (www.coe.int)  

 

Consiliul Europei este cea mai veche organizaţie politică de pe continent. Fondat în 1949, 

numără 46 de state membre, reprezentând mai mult de 800 de milioane de europeni şi 5 ţări cu 

statut de observator (Canada, Vaticanul, Japonia, Mexic şi Statele Unite ale Americii). 

Principalele obiective ale organizaţiei sunt: 

� Apărarea drepturilor omului, a democraţiei parlamentare şi a prevalării dreptului în 

toate statele membre; 

� Elaborarea de acorduri la nivelul continentului, în vederea alinierii practicilor sociale 

şi juridice din statele membre; şi 

� Promovarea trezirii conştiinţei unei identităţi europene fondate pe valori comune, 

transcendând diferenţele culturale. 

Începând cu noiembrie 1990, aderarea a 21 de ţări din Europa Centrală şi de Est a conferit 

Consiliului Europei o reală dimensiune paneuropeană. Principala lui sarcină este, de acum înainte, 

să acţioneze ca punct de ancorare şi gardian al drepturilor omului în democraţiile europene 

postcomuniste, ajutându-le să conducă eficient şi să consolideze reformele politice, juridice şi 

constituţionale în paralel cu reforma economică, şi să dezvolte abilităţi în domeniile drepturilor 

omului, democraţiei locale, educaţiei, culturii şi mediului.  

Consiliul Europei îşi are sediul permanent la Strasbourg (Franţa). Are 2 organe constitutive: 

Comitetul de Miniştri, compus din miniştrii de externe ai statelor membre şi Adunarea 

Parlamentară, constituită din delegaţiile parlamentelor naţionale. 

630 de persoane, bărbaţi şi femei, care constituie APCE, provin din parlamentele statelor 

membre ale organizaţiei şi se reunesc de 4 ori pe an pentru dezbaterea problemelor de actualitate, 

cerând guvernelor europene să se acţioneze şi să ţină cont de actele emise. Ei vorbesc în numele a 

800 de milioane de europeni pe care îi reprezintă, pe subiectele pe care le-au ales, iar guvernele 

europene – reprezentate în Consiliul Europei de Comitetul de Miniştri – sunt obligate să le 

răspundă. Aceşti parlamentari sunt conştiinţa democratică a Marii Europe. 

 

CUVÂNTUL PREŞEDINTELUI ADUNĂRII PARLAMENTARE 

 

Violenţa domestică împotriva femeilor aduce o atingere gravă demnităţii acestora. Ele sunt 

împiedicate să îşi exercite drepturile fundamentale garantate prin Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului şi prin tratatele internaţionale elaborate de Consiliul Europei şi de Naţiunile 
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Unite. Această atingere adusă demnităţii umane este trecută sub tăcere şi adesea în indiferenţă 

generală, chiar în sânul familiilor noastre. 

Fie că suntem aleşi la nivel naţional, regional sau local, ori simpli cetăţeni, pe toţi ne 

preocupă această problemă. Ţine de responsabilitatea noastră individuală şi colectivă să spargem 

tăcerea şi să acţionăm în numele valorilor apărate de Consiliul Europei, organizaţie cu scop de 

apărare şi de promovare a drepturilor omului prin excelenţă. 

Violenţa domestică împotriva femeilor rezultă din raporturile inegale de forţă între femei şi 

bărbaţi, care generează o gravă discriminare faţă de femei şi fete, atât în societate, cât şi în familie. 

Acest fenomen - în recrudescenţă - atinge toate statele membre ale Consiliului Europei. Cifrele de 

care dispunem – care nu cuprind decât cazurile dovedite de violenţă domestică - sunt îngrijorătoare. 

Se confirmă faptul că violenţa domestică împotriva femeilor, fie că este de natură fizică, sexuală, 

psihologică sau economică, nu cunoaşte nici frontiere geografice, nici limite de vârstă, nici de 

origine etnică şi afectează toate tipurile de relaţii familiale şi toate tipurile de mediu social. 

Parlamentarii pot juca un rol important pentru adoptarea de texte de legi care să califice 

violenţa domestică drept atingere gravă şi inacceptabilă a demnităţii umane, care să reprime şi să 

sancţioneze violenţa domestică, să protejeze persoanele vulnerabile chiar şi în sfera vieţilor private, 

consolidând drepturile victimelor şi favorizând politicile de prevenire şi sensibilizare a marelui 

public, pentru a face să se schimbe în sfârşit mentalităţile. 

Pentru toate aceste raţiuni, Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a decis să  dezvolte, 

în cooperare cu parlamentele naţionale ale statelor membre, ale statelor cu statut de observator, cu 

parlamentele regionale şi internaţionale( Parlamentul european, Consiliul Nordic şi Uniunea 

Interparlamentară) o acţiune intitulată PARLAMENTELE UNITE PENTRU COMBATEREA 

VIOLENŢEI DOMESTICE ÎMPOTRIVA FEMEILOR. Această acţiune constituie contribuţia 

parlamentelor în campania Consiliului Europei pentru combaterea violenţei asupra femeilor (2006-

2008) care a fost decisă la al 3-lea Sommet al şefilor de stat şi de guvern, de la Varşovia, în luna 

mai 2005. 

Prezentul manual se doreşte a fi un ghid util care se adresează parlamentarilor. El vizează 

propunerea de direcţii de lucru pentru aleşii care doresc să participe la desfăşurarea campaniei şi la 

lupta concretă împotriva flagelului violenţei domestice faţă de femei. El se compune dintr-o 

abordare a acestei probleme, dintr-o serie de întrebări şi răspunsuri, din câteva exemple de bune 

practici parlamentare şi dintr-o bibliografie a lucrărilor Consiliului Europei pe această temă. 

 

Să rupem tăcerea în parlamentele noastre şi să acţionăm împotriva violenţei domestice asupra 

femeilor! 

René van der Linden 

Preşedintele Adunării parlamentare a Consiliului Europei 
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PREZENTARE GENERALĂ 

 

� Definiţia violenţei împotriva femeilor1 

Termenul de „violenţă împotriva femeilor” desemnează orice act de violenţă bazat pe 

apartenenţa sexuală, care afectează sau poate afecta femeile care sunt ţinta vătămărilor ori 

suferinţelor de natură fizică, sexuală sau psihologică, inclusiv a pericolului de a se lăsa pradă unor 

astfel de acte, constrângerii, privării arbitrare de libertate, fie că se manifestă în viaţa publică, fie în 

cea privată. 

Această definiţie se aplică, în special, violenţei din sânul familiei sau al căminului, mai ales 

agresiunile de natură fizică sau psihică, abuzurile de natură emoţională şi psihologică, violul şi 

abuzul sexual, incestul, violul între soţi, parteneri stabili, parteneri ocazionali sau coabitanţi, crimele 

comise în numele onoarei, mutilarea organelor genitale sau sexuale feminine, ca şi căsătoriile 

forţate. 

 

� Violenţa domestică este un atentat la demnitatea umană. 

Este recunoscut la nivel internaţional faptul că folosirea violenţei împotriva femeilor, inclusiv 

violenţa domestică, reprezintă un atentat la demnitatea umană. Această problemă mondială a fost 

tratată începând cu conferinţele internaţionale (Conferinţa Naţiunilor Unite pentru drepturile 

omului, Viena, 1993; Declaraţia pentru eradicarea violenţei asupra femeilor, a Adunării Generale a 

Naţiunilor Unite din 20 decembrie 1993; cea de-a 4-a Conferinţă mondială a femeilor, Beijing, 

1995) şi a contribuit decisiv la numirea unei raportoare speciale în domeniul violenţei împotriva 

femeilor, la identificarea cauzelor şi a consecinţelor acesteia, sub egida Organizaţiei Naţiunilor 

Unite. Referitor la acestea, raportoarea specială actuală, Dna. Yakin Erturk, a declarat cu ocazia 

Zilei Internaţionale pentru eliminarea violenţei împotriva femeii că, în ciuda deceniilor de luptă 

împotriva violenţei asupra femeilor, rămâne „poate cea mai răspândită violare a drepturilor 

omului”. 

Această problemă a drepturilor omului a fost abordată în aceeaşi măsură în moduri diferite la 

nivelul Consiliului Europei, pe parcursul timpului. În data de 30 aprilie 2002, Comitetul de Miniştri 

a adoptat Recomandarea nr. 5 pe 2002 privind protecţia femeilor împotriva violenţei, care stabileşte 

cadrul pentru o abordare globală. 

 

 

                                                 
1 Sursă: anexa la Recomandarea Rec nr. 5 pe 2002 a Comitetului de Miniştri ai statelor membre, cu privire la protecţia 
femeilor împotriva violenţei. 
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� Amploarea fenomenului violenţei domestice în Europa 

Începând cu anul 1995, statele membre au comandat, din ce în ce mai des, sondaje de mari 

dimensiuni, pentru a evalua amploarea violenţei în familie împotriva femeilor. Cifrele obţinute 

(adică procentajul femeilor care au fost supuse violenţei din totalul populaţiei) variază în funcţie de 

metodologia utilizată, însă o analiză globală arată că, în orice ţară, de la o cincime până la un sfert 

din femei sunt supuse violenţelor fizice cel puţin odată în timpul vieţii lor de adult şi mai mult de o 

zecime din femei au trăit experienţe sexuale prin utilizarea forţei. Majoritatea actelor de violenţă 

sunt comise de bărbaţi care fac parte din anturajul intim al femeilor, cel mai des fiind chiar parteneri 

sau foşti parteneri. Un număr semnificativ de femei este supuse abuzurilor în familie, definite ca un 

ansamblu de violenţe fizice, psihice şi sexuale repetate, riscând să cauzeze şi cauzând un sentiment 

de teamă sau de disperare şi, foarte adesea, tulburări de sănătate. Conform studiilor ce se efectuează 

în mai multe ţări, între 12% şi 15% dintre femei au fost supuse abuzurilor în familie după ce au 

împlinit 16 ani. Cazurile de violenţă fizică şi sexuală comise de un fost partener după o despărţire 

sunt vizibil mai frecvente, ceea ce demonstrează că nu se garantează protecţia femeilor, chiar dacă 

acestea pun capăt unei relaţii abuzive2. Trebuie notat faptul că, din nefericire, aceste cifre nu 

reflectă întreaga realitate care priveşte violenţa domestică asupra femeilor şi nu reprezintă decât 

partea vizibilă a aisberg-ului. 

 

� Statele au obligaţia de a lupta împotriva violenţei asupra femeilor. 

Toate statele membre ale Consiliului Europei au ratificat Convenţia Naţiunilor Unite pentru 

eliminarea oricărei forme de discriminare faţă de femei. În contextul generat care a urmat punerii în 

aplicare a acestei convenţii, Comitetul pentru eliminarea discriminărilor cu privire la femei, în 

Recomandarea sa generală nr. 12 din 6 martie 1989 privind violenţa în familie, a amintit că 

dispoziţiile convenţiei obligă statele părţi să ia măsuri pentru protejarea femeilor de toate formele 

de violenţă care se pot manifesta în familie. 

De asemenea, în Recomandarea generală nr. 19 din 29 ianuarie 1992, comitetul aminteşte 

faptul că, „în virtutea normelor de drept internaţional în general, şi a tratatelor privind drepturile 

omului, statele pot fi în egală măsură responsabile de actele din sfera privată dacă nu depun toate 

eforturile pentru prevenirea încălcării drepturilor sau pentru cercetarea, pedepsirea şi eliminarea 

actelor de violenţă”. Astfel, comitetul recomandă „ca statele membre să ia măsurile necesare şi 

eficiente pentru eliminarea oricărei forme de violenţă generată de sex, fie că este vorba de un act 

comis în spaţiul public ori cel privat”. 

                                                 
2 Sursă: CDEG nr.3 pe 2006, Studiu al bilanţului măsurilor şi acţiunilor întreprinse pentru combaterea violenţei 
împotriva femeilor în statele membre ale Consiliului Europei, Dr. Carol Hagemann-White, universitatea din Osnabruck, 
Germania, Direcţia generală a drepturilor omului, Strasbourg, 2006, p. 7-8 
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Curtea europeană a drepturilor omului aminteşte în mod constant statelor membre ale 

Consiliului Europei faptul că, în virtutea dispoziţiilor Convenţiei europene pentru drepturile omului, 

acestora le revine obligaţia de a adopta legi şi de a le aplica efectiv, pentru a respecta drepturile 

prevăzute de Convenţie, inclusiv adoptând „măsuri care vizează respectarea vieţii private până la 

relaţiile particulare dintre indivizi”3. 

În fine, participanţii la cea de-a treia Conferinţă europeană pentru egalitatea între femei şi 

bărbaţi (Roma, 21-22 octombrie 1993), organizată de Consiliul Europei, au adoptat o declaraţie, în 

care au subliniat faptul că „responsabilitatea statelor este asumată când este vorba de acte de 

violenţă săvârşite de actori publici şi trebuie invocată, dacă este vorba de acte de violenţă personale, 

în cazul în care statul nu ia măsuri rapide pentru prevenirea încălcării drepturilor, anchetarea actelor 

în cauză şi sancţionarea acestora, furnizarea de ajutor victimelor”. 

 

� Violenţa domestică asupra femeilor are un cost mare pentru societate 

Violenţa bazată pe apartenenţa sexuală afectează nu numai fiecare victimă în parte, ci şi 

întreaga societate. Costul ridicat de violenţa bazată pe apartenenţa sexuală nu mai este o problemă 

privată, ci una socială, publică şi implică rezolvarea de urgenţă a acesteia, deoarece acest cost apasă 

pe umerii întregii societăţi, ai guvernului, ai indivizilor, ai organizaţiilor şi ai întreprinderilor. 

În unele state membre ale Consiliului Europei au fost făcute nişte calcule estimative. 

Majoritatea acestor studii sunt centrate în principal pe violenţa domestică asupra femeilor, definită 

ca violenţă fizică, psihologică şi sexuală exercitată de bărbaţi împotriva femeilor. Costul violenţei 

se face resimţit într-o serie de domenii: serviciile de sănătate, cele sociale, rezultate economice, 

poliţie, justiţie penală şi civilă, locuinţe. Este dificil de formulat concluzii generale plecând de la 

aceste studii, date fiind cele trei mari diferenţe de metodologie şi zona de aplicare. Dacă reţinem 

indicatorul costului anual pe cap de locuitor şi dacă luăm în considerare, provizoriu, valoarea medie 

de 40 de euro ca  şi cea mai probabilă estimare de care dispunem la acest moment, încărcătura 

financiară pe care o presupune violenţa asupra femeilor în familie într-o ţară de 10 milioane de 

locuitori, în condiţiile intervenirii în activităţile poliţieneşti, de servicii de îngrijire şi de sănătate, va 

ajunge la valoarea de 400 de milioane de euro pe an4.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Sursă: CEDH, Affaire X et Y c. Ţările de Jos, nr. 8978/98 
4 Sursă: CDEG nr. 3 pe 2006, op.cit., p. 10-11  
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LINII DIRECTOARE 

 

Parlamentarii pot acţiona şi se pot angaja în lupta împotriva violenţei domestice îndreptate 

asupra femeilor. Ei pot juca în mod real un rol esenţial, asigurând susţinerea campaniilor de 

prevenire, asistenţa pentru victime şi / sau supravieţuitorilor atacurilor, sensibilizarea publicului larg 

în ceea ce priveşte demnitatea umană şi, totodată, adoptând legi restrictive care să condamne actele 

de violenţă domestică. Voinţa politică este o condiţie premergătoare pentru interzicerea violenţei 

domestice şi conduce la evoluţia mentalităţilor. 

Se poate interveni la mai multe niveluri: 

Luarea unei poziţii ferme şi explicite împotriva violenţei domestice asupra femeilor 

� Aducerea problemei luptei împotriva violenţei domestice asupra femeilor pe ordinea de zi a 

lucrărilor parlamentare; 

� Organizarea, în acest scop, a unor dezbateri publice şi parlamentare în care să se denunţe 

violenţa domestică, şi a unor discuţii parlamentare menite să examineze şi să evalueze eficienţa 

legislaţiilor şi a altor măsuri luate care vizează violenţa din sânul familiei; 

� Luarea de poziţii politice şi publice împotriva violenţei domestice, cum ar fi adoptarea unei 

declaraţii solemne care să afirme voinţa parlamentelor naţionale de a lupta împotriva violenţei 

domestice, sau semnarea unei declaraţii scrise de către parlamentarii care se angajează să lupte 

împotriva acestui fenomen. 

Promovarea unui proces legislativ şi a unei acţiuni normative 

Ce pot face parlamentul şi parlamentarii? 

  Ratificarea unor instrumente internaţionale 

 Parlamentele pot cere guvernului să le informeze constant despre tot ceea ce este necesar 

pentru a ratifica şi a pune în aplicare instrumentele internaţionale implicate în această problematică. 

Dacă un anumit instrument are nevoie de aprobarea parlamentară înainte de a fi ratificat, 

parlamentul poate recomanda imediat guvernului să reunească parlamentul la finele ratificării. 

Astfel, acesta poate grăbi ratificarea şi poate asigura o intrare rapidă în vigoare a instrumentelor. 

Armonizarea legislaţiei naţionale cu dreptul internaţional 

Parlamentarii pot veghea ca toate textele emise de către guvern şi supune spre dezbatere 

parlamentului să fie compatibile cu normele internaţionale. Pe lângă acest aspect, parlamentarii vor 

fi stimulaţi să se folosească de prerogativele lor constituţionale de iniţiativă legislativă, supunând 

spre examinare şi adoptare de către Parlament a proiectelor de lege. În acest context, parlamentarii 

pot: 

� Să adopte măsuri legislative şi bugetare adecvate şi planuri naţionale pentru a pune 

capăt violenţei domestice asupra femeilor, care să prevadă: 
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• Penalizarea şi pedepsirea violului între soţi în aceeaşi măsură în care sunt 

pedepsite violurile între necăsătoriţi, ca şi eliminarea coabitării violente (în cazul în care nu există 

deja astfel de măsuri); 

• Înfiinţarea de centre care să adăpostească victimele violenţei domestice şi 

copiii acestora; 

• Formarea şi perfecţionarea personalului implicat (din sănătate, poliţie, 

justiţie, asistenţă socială, educaţie, etc.); 

• Crearea de centre de terapie destinate autorilor actelor de violenţă domestică; 

• Strângerea de date statistice în funcţie de sex, de tipul violenţei şi de relaţia 

dintre autorul actului de violenţă şi victima acestuia; 

� Să propună implementarea de măsuri eficiente de prevenire şi de luptă împotriva 

violenţei asupra femeilor, prin intermediul legislaţiei şi al planurilor naţionale de acţiune inspirate 

din Recomandarea Rec.(2002)5 a Consiliului de Miniştri şi pot cere evaluarea constantă a acestor 

reglementări; 

� Să creeze nişte comisii multipartidiste ad hoc în interiorul parlamentelor, orientate pe 

violenţa domestică şi însărcinate cu propunerea de iniţiative şi cu asigurarea urmăririi dispoziţiilor 

adoptate. 

Sprijinirea elaborării planurilor naţionale de acţiune 

Parlamentarii, atât în calitate de reprezentanţi ai poporului cât şi ca rezultat al societăţii 

civile, sunt puşi să reprezinte şi să susţină interesele celor care i-au mandatat. Ei întreţin contacte 

strânse cu electorii lor şi sunt, astfel, foarte conştienţi de problemele cu care se confruntă aceştia din 

urmă. Tot ei pot juca un rol important participând la elaborarea de planuri naţionale de acţiune care 

să onoreze obligaţiile legale ale ţării în domeniul dreptului naţional şi internaţional. În acest mod, 

planurile astfel concepute,  au şanse mai mari să reflecte nevoile şi preocupările reale ale populaţiei. 

Ele pot: 

� Să cheme toate ONG-urile de la nivel naţional şi local care luptă împotriva violenţei 

domestice şi să le asigure acestora participarea la dezbaterile parlamentare  ce vizează elaborarea de 

legi şi de măsuri care să reglementeze această problemă; 

� Să organizeze seminarii pe tematica violenţei domestice cu personalul corpului 

medical, cu personalul din educaţie, cu poliţiştii, cu grupurile socio-profesionale care lucrează în 

special cu femeile, cu reprezentanţii sindicatelor şi ai organizaţiilor non-guvernamentale; 

� Să acorde o atenţie deosebită grupurilor de femei care sunt cel mai expuse riscurilor 

şi consecinţelor violenţei în familie, cu precădere femeile imigrante, femeile rome, femeile ce fac 

parte din alte grupuri etnice minoritare, femeile însărcinate, femeile handicapate sau vulnerabile, 
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femeile aflate în situaţii precare sau femeile care se confruntă cu problema alcoolismului şi a 

consumului de droguri. 

Ajutor pentru îndeplinirea angajamentelor de a prezenta raporturi 

Un număr de instrumente internaţionale cer autorităţilor naţionale ca acestea să le 

prezinte, periodic, nişte rapoarte asupra acţiunii în care sunt implicate, pentru a se achita de 

obligaţiile contractate. În calitate de reprezentanţi ai poporului, parlamentarii pot controla lucrările 

executivului încă din momentul elaborării acestor rapoarte. 

Exercitarea controlului parlamentar 

Parlamentul îşi exercită funcţia sa de control în mai multe moduri: prin examinarea 

raporturilor periodice ale executivului asupra activităţilor acestuia; prin formularea de întrebări şi 

realizarea de interpelări îndreptate către membrii executivului; înfiinţarea unor comisii speciale şi 

organizarea de vizite în teritoriu, pentru a investiga acţiunile executivului şi pentru a propune 

măsuri de corecţie, etc. 

Ce pot face parlamentul şi parlamentarii? 

� Pot face presiuni asupra guvernelor, pentru ca acestea să respecte obligaţiile statului 

referitoare la dreptul internaţional; 

� Pot obliga guvernul să răspundă la întrebări referitoare la măsurile luate în vederea 

aplicării legilor şi la resursele alocate pentru lupta împotriva violenţei domestice; 

� Pot face campanie pentru alegerea unui comisar parlamentar/ombudsman în 

domeniul violenţei împotriva femeilor; 

� Pot promova dezbaterea în parlament a dosarelor care privesc acţiunea Adunării 

Parlamentare în materie de violenţă domestică; 

� Se pot asigura dacă au fost folosite toate mijloacele pentru a aduce la cunoştinţa 

publicului larg măsurile legislative adoptate şi mecanismele existente pentru a veni în sprijinul 

victimelor violenţei domestice; 

� Pot participa la audierea/evaluarea acţiunii executivului în domeniile violenţei 

domestice şi pot promova, astfel, reformele care se impun; 

� Pot aduce lupta împotriva violenţei domestice asupra femeilor pe ordinea de zi a 

vizitelor de studiu propuse membrilor parlamentelor, în vederea schimbului de experienţă şi de 

bune practici şi/sau pot furniza asistenţă tehnică acelor parlamente care doresc ameliorarea cadrului 

lor juridic al luptei împotriva violenţei domestice. 

 

Mobilizarea resurselor financiare necesare la nivelul parlamentelor 

În majoritatea ţărilor, bugetul naţional trebuie aprobat de către parlament, care, astfel, are ultimul 

cuvânt de spus la capitolul alocarea banilor publici. 
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Ce pot face parlamentul şi parlamentarii? 

� Pot veghea la alocarea unor sume substanţiale acelor sectoare care manifestă un 

interes faţă de lupta împotriva violenţei domestice, parlamentele fiind, în cele mai multe cazuri, 

abilitate să propună amendamente la proiectul bugetului naţional, în limitele prevederilor generale; 

parlamentarii pot astfel să se asigure că sumele necesare sunt alocate în special acestui domeniu; 

� Pot pune în practică un fond pentru indemnizarea victimelor, alimentat de amenzile 

plătite de autorii actelor de violenţă domestică; 

� Pot încuraja executivul să concentreze contribuţiile voluntarilor la acţiunile de 

cooperare internaţională pentru lupta împotriva violenţei domestice asupra femeilor; aceste 

contribuţii trebuie prevăzute în forme legale în bugetul naţional; 

� Pot încuraja executivul să finanţeze proiecte naţionale şi europene specifice la 

nivelurile interguvernamental, parlamentar, local şi regional. 

 

Punerea exerciţiului parlamentar în slujba luptei împotriva violenţei domestice asupra 

femeilor, la toate nivelurile de intervenţie şi de reprezentare 

Parlamentarii sunt, înainte de orice, reprezentanţi aleşi ai poporului şi arondaţi unei 

circumscripţii locale. Ei veghează la respectarea intereselor concetăţenilor lor, inclusiv în materie 

de apărare a drepturilor fiinţei umane. Calitatea lor de parlamentar şi de membru într-un partid 

politic le permite să iniţieze schimbări, graţie influenţei de care dispun. Alte funcţii pe care 

parlamentarii sunt adesea chemaţi să le exercite la nivel local şi reţelele pe care le construiesc în 

regiunea lor cu agenţii economici, actorii sociali, culturali, apropie decidenţii de concetăţenii lor şi 

de problemele - fie ele şi private - cu care se pot confrunta aceştia zi de zi. 

Ce pot face parlamentul şi parlamentarii? 

� Pot propune acţiuni care vizează publicul larg – subliniind faptul că violenţa 

împotriva femeilor reprezintă o atingere a demnităţii umane în statele membre ale Consiliului 

Europei – şi pot încuraja toţi cetăţenii să o combată; 

� Pot lansa, susţine şi asigura finanţarea proiectelor de combatere a violenţei, după ce 

identifică nevoile şi interesele şi tipul de proiect care urmează a fi întreprins; să susţină şi să 

participe la punerea în aplicare a acestor proiecte; parlamentarii pot fi excelenţi promotori ai unor 

astfel de iniţiative; 

� Pot încuraja implicarea parlamentarilor în acţiunile ONG-urilor şi ale colectivităţilor 

locale şi regionale orientate pe lupta împotriva violenţei domestice; 

� Pot promova dialogul cu colectivităţile locale, încurajându-le să lupte contra 

violenţei domestice şi pot convinge decidenţii şi finanţatorii să le susţină aceste acţiuni; 
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� Pot face apel la mijloacele de comunicare în masă pentru a le conştientiza asupra 

faptului că difuzarea de imagini stereotipe ale femeii constituie un factor care poate duce la 

banalizarea problematicii violenţei domestice; 

� Pot veghea la includerea, în platforma partidului din care fac parte şi în alte 

documente directoare, a problemelor legate de violenţa domestică şi la promovarea drepturilor 

omului. 
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ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI 

Anturajul dumneavoastră nu este convins de acţiunea pe care doriţi să o conduceţi pentru a 

lupta împotriva violenţei domestice asupra femeilor? Iată câteva obiecţii ridicate frecvent, şi câteva 

argumente cu care le puteţi elimina. 

� „Măsurile care se prefigurează pentru a lupta împotriva violenţei domestice costă prea 

mult” 

Într-adevăr, oferirea unei protecţii victimelor violenţei domestice şi furnizarea de servicii 

sociale adecvate costă mult. Administrarea consecinţelor financiare ale actelor de violenţă 

domestică produce totuşi nişte costuri încă ridicate pentru societate: cheltuieli de judecată, cu 

îngrijirea medicală, absenteismul la locul de muncă, adăposturile de urgenţă, asistenţa juridică şi 

psihologică a victimelor, etc. 

Finanţarea măsurilor de prevenire a violenţei domestice va permite diminuarea consecinţelor 

financiare ale actelor de violenţă domestică şi continuarea luptei pentru mai multă egalitate între 

bărbaţi şi femei. 

 

� „Acest fenomen se manifestă în toate statele din Europa? Nu se limitează la a afecta 

anumite clase sociale sau minorităţi etnice?” 

Violenţa domestică împotriva femeilor este un fenomen care cuprinde ansamblul statelor 

membre ale Consiliului Europei şi care reuşeşte să afecteze grav demnitatea umană. Violenţa 

domestică nu cunoaşte nici frontiere geografice, nici limită de vârstă, ori origine etnică, şi afectează 

toate tipurile de relaţii familiale şi toate mediile sociale. 

Mai mult, Adunarea respinge orice formă de raportare la cultură sau religie care ar putea 

permite statelor membre să se sustragă obligaţiei lor de a elimina toate formele de violenţă 

împotriva femeilor5. Statisticile nu par să indice faptul că violenţa domestică este mai răspândită în 

comunităţile de imigranţi. Totuşi, femeile imigrante victime ale violenţei domestice se confruntă cu 

dificultăţi suplimentare legate de barierele lingvistice, de presiunile familiale şi, uneori, legate de 

absenţa statutului juridic, independent de cel al soţului căruia au venit să i se alăture. Aşadar, 

trebuiesc luate măsuri specifice, asigurarea accesului egal şi efectiv al femeilor imigrante victime 

ale violenţei domestice la justiţie şi la protecţie juridică. 

 

� „De ce nu se vorbeşte niciodată despre violenţa la care sunt supuşi bărbaţii, inclusiv 

cea din interiorul căminului?” 

                                                 
5 Documentul 10934 (19 mai 2006): „Parlamentele unite pentru combaterea violenţei domestice împotriva femeilor”, 
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei”, Dna. Cliveti 
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Consiliul Europei nu neagă faptul că bărbaţii pot fi supuşi în aceeaşi măsură la acte de 

violenţă psihologică sau fizică în interiorul cuplului sau al familiei din care fac parte (a se vedea 

expunerea de motive din Recomandarea nr. 5 pe 2006 a Comitetului de Miniştri către statele 

membre privind protecţia femeilor împotriva violenţei). Totuşi, studiile efectuate în anumite state 

privind cazurile în care bărbaţii sunt victime ale violenţei exercitate de către femei indică faptul că 

acest fenomen rămâne minoritar pentru moment, din punctul de vedere al statisticilor. 

În plus, lupta împotriva violenţei domestice asupra femeilor şi a fetelor este legitimată prin 

caracteristicile particulare ale actelor de violenţă săvârşite împotriva femeilor, care le diferenţiază 

de alte tipuri de violenţă. Aceste caracteristici denotă expresia unui raport de dominarea unui sex 

din partea celuilalt şi sunt adesea tolerate într-o măsură mai mare de societate; violenţele este 

îndreptată împotriva fetiţelor sunt, de cele mai multe ori, manifestări ale tradiţiilor culturale sau 

religioase, care reiau aceleaşi linii generale6.  

Astfel, în Declaraţia pentru eliminarea violenţei asupra femeilor, a Adunării generale a 

Naţiunilor Unite, din 20 decembrie 1993, este clar stabilit faptul că „violenţa împotriva  femeilor 

reflectă raporturile inegale de forţă dintre femei şi bărbaţi, de-a lungul istoriei, ce au condus la 

dominarea şi discriminarea din partea bărbaţilor şi la frânarea emancipării femeilor, şi care se 

numără printre principalele mecanisme sociale cărora li se datorează subordonarea femeilor de către 

bărbaţi”. Mai mult, conform spuselor lui Zakin Erturk, raportoarea specială în ceea ce priveşte 

violenţa împotriva femeilor, într-un raport remis Comitetului Economic şi Social  al Naţiunilor 

Unite, „acest fenomen universal îşi are rădăcinile în sistemul patriarhal, în centrul căruia 

sălăşluieşte interesul unui grup social de a întreţine şi de a controla direcţiile de perpetuare a speciei 

acceptate la nivel societal. În acest context, în calitate de mecanism social instituţionalizat, puterea 

masculină şi-a făcut un obicei din controlarea calităţii de a procrea şi sexualităţii femeilor. Acest 

principiu fundamental al ordinii patriarhale bazat pe sex reprezintă un punct comun al culturilor, 

unde violenţa sau ameninţarea cu acte de violenţă au fost utilizate ca mijloc legitim de impunere şi 

menţinere a acestui sistem de dominare”.  

Acestea sunt, între altele, motivele pentru care Consiliul Europei a decis să-şi stabilească, 

drept ţintă a campaniei sale, violenţa împotriva femeilor.  

Sursă: Comitetul Economic şi Social  al Naţiunilor Unite, doc. Nr. 66 E/CN.4/2004, 26 

decembrie 2003. 

 

� „Violenţa domestică nu este o temă „comercială” care să  intereseze presa ori 

alegătorii mei” 

                                                 
6 Recomandarea nr. 5 pe 2002 a Comitetului de Miniştri către statele membre privind protecţia femeilor împotriva 
violenţei, adoptată pe 30 aprilie 2002, expunerea de motive, paragraful 24 
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Condamnarea violenţei domestice împotriva femeilor presupune acţionarea în scopul 

promovării drepturilor omului şi a demnităţii fiecăruia. Violenţa domestică este un fenomen care 

afectează realitatea cotidiană a electoratului. Parlamentarii au posibilitatea să rupă tăcerea şi să facă 

din această problemă o temă de lucru pe durata mandatului lor – şi să schimbe traiul de zi cu zi al 

alegătorilor lor. 

Condamnarea violenţei domestice împotriva femeilor presupune lupta pentru o reală 

egalitate între femei şi bărbaţi. Înseamnă lupta împotriva unei culturi patriarhale care menţine 

bărbaţii şi femeile în relaţii de putere şi de control social. 

Succesul luptei împotriva violenţei domestice reprezintă o miză pentru societate, care va 

aduce beneficii atât femeilor cât şi bărbaţilor, şi societăţii în ansamblul ei. 

Mijloacele de comunicare în masă se constituie în locul unde îşi găsesc ecou dramele zilnice 

trăite în interiorul căminelor, ceea ce atestă incapacitatea decidenţilor publici de a-şi proteja 

cetăţenii. Lupta contra violenţei domestice implică demonstrarea acestor media, de către cei aleşi,  a 

capacităţii lor de a nu se resemna să accepte o situaţie intolerabilă într-un stat de drept. 

 

� „Totuşi, nu este posibilă îndepărtarea de propria locuinţă a celui care a comis actul de 

violenţă domestică: este o atingere a dreptului la proprietate!” 

Articolul 1 al Protocolului adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prevede 

că „nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa cu excepţia cazurilor de necesitate publică şi în 

condiţiile legii ca şi ale principiilor generale ale dreptului internaţional” 

În situaţia cazurilor de violenţă domestică, forţele de poliţie ar trebui să acţioneze în aşa fel 

încât, cu atât mai mult dacă o persoană se află în pericol, autorul actului de violenţă  să fie obligat 

să-şi părăsească imediat domiciliul, chiar dacă este proprietarul locuinţei şi fără să se ţină cont de 

eventualele obiecţii ale altor persoane care locuiesc alături de el. 

Dispoziţiile Recomandării nr. 5 pe 2002 prevăd interdicţia, pentru autorul actului de 

violenţă, de a se apropia de reşedinţa victimei şi/sau de alte locuri (în timp ce, în legislaţiile de tip 

clasic, victima era cea care-şi părăsea domiciliul). Acest tip de dispoziţie, bazată pe dorinţa de a 

proteja victima şi de a o feri de traumatismele generate de părăsirea propriei locuinţe, este în 

vigoare în unele state membre ale Consiliului Europei. Cu titlu de exemplu, în legislaţia austriacă, 

evacuarea efectuată de către forţele de ordine constituie o măsură de ordin administrativ, care 

trebuie, în continuare, confirmată printr-o hotărâre judecătorească. 
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BUNE PRACTICI: ACŢIUNI PARLAMENTARE SPECIFICE – 

CÂTEVA EXEMPLE 

 

Violenţa domestică, problemă gravă 

 

Franţa:  Legea nr. 2006-399 din 4 aprilie 2006, care întăreşte prevenirea şi combaterea 

actelor de violenţă din interiorul cuplului şi cele săvârşite împotriva minorilor.  

Legea prevede o pedeapsă mai gravă în cazurile de delicte comise de către fostul partener, 

cel actual, sau de către oricare alt partener. 

 

Spania: Legea organică nr. 1/2004  cu privire la măsurile de protecţie integrală împotriva 

violenţei de gen.  

Violenţa manifestată în interiorul cuplului reprezintă o circumstanţă agravantă, care necesită 

sancţiuni mult mai serioase. De exemplu, articolul 147 din Codul Penal, privitor la agresiune şi 

rănire, prevede în lege, o condamnare la închisoare între  6 luni şi 3 ani, însă, în cazul în care 

violenţa se manifestă în interiorul cuplului, sancţiunea poate urca de la 2 la 5 ani de închisoare. 

 

Cipru:  Legea pentru violenţa „în sânul familiei”. 

Legea cipriotă prevede în mod clar că, dacă violenţa are loc în sânul familiei, aceasta 

reprezintă o circumstanţă agravantă şi cere o pedeapsă mai serioasă decât pentru celelalte forme de 

violenţă condamnate prin Codul Penal. 

 

Adăposturi şi locuinţe rezervate victimelor violenţei domestice. 

Legislaţie cu privire la locuire/contracte de arendare 

 

Marea Britanie: Legea locuinţelor - 1996, Legea pentru cei fără domiciliu stabil – 2002, 

Legea pentru cei fără domiciliu stabil (care au nevoie prioritară de locuinţă)  (Anglia), Ordonanţa 

2002 completată de Codul de conduită. 

Conform articolului 6 din legea pentru persoanele fără domiciliu stabil, categoria de 

persoane care au nevoie urgentă de locuinţă cuprinde: „orice persoană devenită vulnerabilă în urma 

abandonării propriului domiciliu din motive de acte de violenţă sau din cauza ameninţărilor 

iminente cu violenţa din partea unei alte persoane”. 

Codul de conduită arată faptul că, pentru a aplica legea şi pentru a determina dacă o 

persoană se află în pericol, „autorităţile locale nu trebuie să încerce să strângă dovezi ale actelor de 



 17 

violenţă, sau să încerce să ia legătura cu autorul faptelor. Efectele violenţei domestice pot fi 

cumulative, incidentele repetându-se în timp, putând face victima să îşi piardă încrederea în sine şi, 

astfel, contribuind la transformarea acesteia într-o fiinţă vulnerabilă”. 

 

Canada: Amendament la articolul 174 din Codul Civil al Quebec-ului 

În cazurile de violenţă domestică sau de agresiune sexuală, care ameninţă siguranţa victimei 

sau a copiilor acesteia, articolul 174, alineatul 1 din Codul Civil al Quebec-ului poate fi aplicat în 

vederea anulării prevederilor din contractul de arendă. Anularea arendei va deveni efectivă după 

expirarea preavizului de 3 ani trimis proprietarului. Preavizul trebuie însoţit de o adeverinţă care să 

confirme existenţa unui pericol şi care trebuie semnată de un funcţionar sau un reprezentant numit 

de Ministrul de Justiţie. Înainte de a o semna, funcţionarul trebuie să ia act de declaraţia pe proprie 

răspundere din partea victimei, care expune riscul la care este sau a fost supusă. Toate acestea vor fi 

însoţite de diferite documente doveditoare aduse din partea persoanelor care au cunoştinţă despre 

situaţia persoanei în cauză. 

 

Franţa: Circulara Ministerului pentru Locuinţe şi a Ministerului pentru Drepturile Femeii 

Privitoare la asigurarea de locuinţe pentru femeile victime ale violenţei, această circulară 

expediată directorilor de servicii, le solicită acestora să acorde prioritate nevoilor speciale ale 

femeilor aflate în situaţie de profundă deznădejde, inclusiv femeilor -  cap de familie (familii 

monoparentale) şi femeilor victime ale violenţei domestice care au copii, cu atât mai mult cu cât 

aceşti directori pregătesc viitorul plan de acţiune pentru serviciile lor dedicate persoanelor 

dezavantajate. 

 

Punerea la dispoziţie de adăposturi pentru femei şi copii 

 

Turcia: Legea pentru municipalităţi 

Articolul 14 din legea cu privire la municipalităţi, Legea nr. 5272, intrată în vigoare la 24 

decembrie 2004, impune marilor oraşe şi celor cu mai mult de 50 000 de locuitori să creeze 

adăposturi pentru femei şi pentru copii. Direcţia generală pentru statutul femeilor pregăteşte un 

model de serviciu standard, pentru a ghida autorităţile locale în sensul furnizării de servicii destinate 

femeilor, conform obligaţiilor prevăzute de lege. Acest model a fost trimis tuturor municipalităţilor, 

ca şi administraţiilor locale. Ca să menţină un anumit nivel de calitate al acestor case-refugiu, au 

fost stabilite nişte norme şi impuse apoi marilor oraşe. 

 

Eliminarea violenţei din cuplu 
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Austria:  Legea federală pentru protecţia împotriva violenţei în sânul familiei, 1 mai 1997, 

amendată în 2003 (intrată în vigoare la 1 ianuarie 2004). 

Această lege permite poliţiei să expulzeze o persoană care ameninţă alte persoane din 

cămin, indiferent de relaţia pe care o are aceasta cu victima sau cu drepturile sale de proprietate 

asupra reşedinţei, pentru o perioadă de 10 zile, aceasta putând fi prelungită la solicitarea victimei. 

Modificarea legii în 2003 extinde această măsură de protecţie la toate persoanele care 

locuiesc sau au locuit cu potenţialul autor al actului de violenţă din sânul familiei ori din interiorul 

oricărei relaţii de tip familial. Poliţia este singura abilitată să pună în aplicare aceste măsuri, 

independent de victimă. Decizia împiedică autorul violenţei să se întoarcă la domiciliu sau în 

locurile frecventate de victimă (loc de muncă, şcoala copiilor, etc.), definită prin „nevoile victimei 

pentru o protecţie efectivă”.  

Chiar dacă autorul violenţelor este reţinut, poliţia trebuie să obţină un ordin de interdicţie, 

atâta timp cât acel autor poate fi eliberat în orice moment. Dacă ordinul de interdicţie este anulat, 

victima va fi informată imediat. 

Agenţii de poliţie efectuează controale în spaţiul din apropierea victimei în mai puţin de 24 

de ore şi transmit cazul centrului de intervenţie din zona implicată, care va trebui apoi să intre în 

legătură cu victima, pentru a-i furniza consiliere gratuită cu privire la modul în care îi sunt 

respectate drepturile şi pentru a o asista gratuit în timpul procedurii judiciare. 

 

Poliţia, primul interlocutor instituţional al victimelor violenţei domestice 

Poliţia este, ca regulă generală, cel dintâi interlocutor instituţional către care se îndreaptă 

femeile victime ale violenţei. Ori, plângerile depuse de către femeile care au fost supuse la acte de 

violenţă nu sunt întotdeauna tratate de poliţie cu seriozitatea care s-ar impune. În anumite ţări, în 

virtutea unor tradiţii şi mentalităţi specifice, unele forme de violenţă asupra femeilor continuă să fie 

considerate drept acte ce ţin strict de sfera privată. Aceste atitudini conduc la o denigrare a justiţiei 

şi la o descurajare a femeilor în a mai înainta plângeri pentru a denunţa violenţele pe care le îndură. 

Conform studiilor, între 2% şi 20% dintre femeile care sunt supuse la acte de violenţă depun 

plângeri sau nu depun plângeri decât după ce au fost supuse în mod repetat la astfel de agresiuni.  

Femeile victime ale violenţei în sânul familiei trebuie să găsească ascultare şi ajutor la 

birourile poliţiei de proximitate. Trebuie ca femeile care se hotărăsc să denunţe abuzurile la care 

sunt supuse să fie tratate cu respect, să beneficieze de sprijin şi de protecţie din partea poliţiei şi să 

fie informate aşa cum se cuvine în legătură cu procedura care se va desfăşura. Este imperios necesar 

să se garanteze victimei  violenţei domestice faptul că acţiunile ce se impun vor fi îndreptate 

împotriva  autorilor actelor de violenţă asupra femeilor. Trebuie să existe o procedură de urmărire şi 

sancţionare a poliţiştilor care dovedesc un comportament incompatibil cu respectarea drepturilor 

omului sau cu protecţia victimelor. Aceste mecanisme se pot inspira din structurile existente în 
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Marea Britanie, ce sunt destinate primirii persoanelor victime ale violurilor, sau din funcţionarea 

amplasamentului pentru îngrijirea victimelor violenţelor, din cadrul comisariatului din Strasbourg – 

structură unică în Franţa – şi pot, la rândul lor, să creeze posturi de „referenţi specialişti”, asemenea 

celor din comisariatele din Paris. 

În Austria, în numeroase state federale, poliţia are dreptul sau este obligată să comunice 

datele personale ale victimei unui centru special de consiliere (denumit, de cele mai multe ori, 

centru de intervenţie) şi să înştiinţeze acest centru de fiecare dată când se emite un ordin de 

interdicţie sau chiar şi după fiecare intervenţie a poliţiei în cazuri de violenţă domestică. 

În Danemarca, problematica violenţei împotriva femeilor a fost inclusă în programul de 

pregătire al poliţiei. 

În Germania, numeroase şcoli de formare în sectorul social tratează problema într-un mod 

aprofundat şi anumite Lander au cerut poliţiei să desfăşoare un proces de formare continuă şi au 

introdus în interiorul unităţilor de poliţie experţi astfel formaţi; în mod similar, guvernul a produs şi 

a distribuit în direcţia poliţiei şi a spitalelor CD-uri de formare interactivă.  

Sursă: Documentul 10934 (19 mai 2006) „Parlamentele unite pentru combaterea violenţei domestice împotriva 

femeilor”, raportor: Dna. Cliveti (România, Grupul Socialist). 

 

Asigurarea supravieţuirii economice a victimelor violenţei domestice 

 

Fonduri bugetare destinate victimelor violenţei domestice. 

Marea Britanie: Legea pentru violenţa domestică din 2004 

• Autoritatea pentru compensarea prejudiciilor rezultate din acte criminale are dreptul 

de a recupera de la autorii delictelor suma de bani ce trebuie dată victimelor sub 

formă de compensaţie; 

• Autorilor delictelor grave şi repetate li se aplică o amendă suplimentară care 

alimentează un fond special dedicat victimelor. 

 

Violenţa domestică şi dreptul la imigraţie 

Austria: Regulamentul care determină numărul de permise de muncă ce nu poate fi depăşit 

de către străini 

Conform acestui regulament, numărul maxim de permise de muncă care nu trebuie depăşit 

de către străini, poate fi, în anumite cazuri, depăşit, cum ar fi cel în care intervine violenţa 

domestică. Această dispoziţie a fost introdusă în 1997 (Ziarul de drept federal II, nr. 256) în 

regulamentul menţionat mai sus. 

Dispoziţiile precedente, al căror scop era garantarea unui loc de muncă plătit pentru 

persoanele imigrante expuse la violenţa domestică, s-au dovedit prea restrictive. Prin urmare, 
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acestea au fost completate în anul 2003 (Ziarul de drept federal II, nr. 249), pentru ca, începând din 

acel moment, orice raport venit din partea unui reprezentant al forţelor de ordine întocmit în 

legătură cu o convieţuire violentă (înainte, era cerută de către un tribunal penal o condamnare fără 

apel) sau cu un divorţ intrat sub incidenţa dreptului străin (anterior, era nevoie de o hotărâre de 

divorţ emisă în lipsă din partea unui tribunal naţional), sau un raport, ori o confirmare a unui act de 

violenţă domestică, întocmită de persoane competente, fie ele medici, spitale, centre de intervenţie, 

adăposturi pentru femeile bătute sau birouri de asistenţă pentru tineri, etc., fiind considerate ca 

suficiente. 

 

 Violenţa domestică şi dreptul muncii 

 Spania: Dispoziţiile referitoare la agenţii din funcţii publice victime ale violenţei bazate pe 

gen. Planul Concilia semnat în decembrie 2005 de către guvernul spaniol destinat celor 500 000 de 

funcţionari dă: 

• Dreptul de a cere transfer în altă unitate sau în altă localitate; persoana funcţionar victimă 

a violenţei bazate pe sex care va fi obligată să-şi părăsească locul de muncă, va putea cere 

înregimentarea în altă unitate sau altă localitate. 

• Dreptul de a fi pusă în disponibilitate, chiar dacă nu a lucrat o perioadă de timp 

considerată minimă; planul Concilia prevede dreptul de a intra în disponibilitate pentru a se 

pune în siguranţă, fără a fi nevoie ca aceasta să fi lucrat anterior o anumită perioadă de timp 

şi fără a avea neapărat un loc de muncă stabil; pe parcursul primelor două luni ale perioadei 

de disponibilizare, persoana în cauză va continua să-şi primească salariul. 

 

 

 

 

 


