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JOEJWJEVBMF
6OJVOFB&VSPQFBOǊFTUFIPUǊSÉUǊTǊÔNQǊSUǊǵFBTDǊTVDDFTFMFǵJ
WBMPSJMFTBMFDV́ǊSJǵJQPQPBSFEJODPMPEFHSBOJ́FMFTBMF
%FMFHB́JB 6OJVOJJ &VSPQFOF ÔO 4FSCJB  *OTUSVNFOUVM &VSPQFBO
QFOUSV %FNPDSB́JF ǵJ %SFQUVSJMF 0NVMVJ &*%)3  $#44
QFOUSV4FSCJB
1SPJFDUVMFTUFJNQMFNFOUBUEFDǊUSF$FOUSVMEF3FTVSTF

1SPJFDU$ǊSǊNJEǊDVDǊSǊNJEǊ
DPOTUSVJSFBVOFJDBTFTJHVSF
TVTUFJOBCJMFÔOFTUVM4FSCJFJ
&EJUVSB
"TPDJB́JBEF$FUǊ́FOJ $FOUSVMEF3FTVSTF 
5SHPTMPCPEKFOKB .BKEBOQFL 
3FQVCMJDB4FSCJB
&EJUPS#PSJT*MJKFWTLJ
$PODFQ́JBǵJQSFHǊUJSFBQFOUSVUJQBS
.BTMJOBEPP#FMHSBE
5SBEVDFSFBǵJDPSFDUVSB"#$QSFWPEJEPP
5JSBK
"OVM

Conținut
Protocol special privind comportamentul polițiștilor
în cazurile de violență împotriva femeilor în cadrul
familiei și relațiilor de parteneriat

1.
2.
3.

Definiții și concepte generale
Principiile generale ale protecției femeilor victime ale
violenței în cadrul familiei și relațiilor de parteneriat
Acțiunile lucrătorilor poliției după aflarea unui
caz de violență asupra femeilor în cadrul
familiei și relațiilor de parteneriat

6
8
9

Raportarea actelor de violență asupra femeilor în
cadrul familiei și relațiilor de parteneriat
10
Raportarea actelor de violență asupra femeilor în
cadrul familiei și relațiilor de parteneriat prin apel telefonic 10
Raportarea actelor de violență asupra femeilor în
cadrul familiei și relațiilor de parteneriat de către victimă
sau oricare altă persoană, la secțiile de poliție
12
Trimiterea și sosirea lucrătorilor Poliției la locul
actelor de violență asupra femeii în cadrul familiei și
relațiilor de parteneriat
12
Controlul asupra autorului actelor de violență
15
Acțiunile lucrătorilor Poliției după colectarea
informației
15
Documentarea evenimentelor
16
Raportarea de către cetățeni (victime și martori)
16
Raportări mincinoase
17

4.
5.
6.

Siguranța victimelor violenței și
remiterea la sistemul de protecție
Colaborarea cu alte organizații și instituții care
se ocupă de violența împotriva femeilor în
cadrul familiei și relațiilor de parteneriat
Aplicarea și monitorizarea
Protocolul Special
Familiarizarea cu Protocolul Special
Instruirea lucrătorilor Poliției cu privire la punerea în
aplicare a Protocolului Special
Informarea cetățenilor cu privire la competențele poliției
Monitorizarea aplicării Protocolului Special

7.

5

Evidențierea cazurilor de violență
asupra femeilor în cadrul familiei și
relațiilor de parteneriat

18
20
21
21

21
22
22

22

1. Definiții și concepte generale
Orice formă de violență pe bază de gen, sau orice act care duce la vătămări sau
suferințe de natură fizică, mentală sau sexuală, precum și amenințarea de a
efectua unor asemenea acțiuni, constrângerea și altele forme de restrângere a
libertății reprezintă acte de violență împotriva femeilor ca o formă de
discriminare, în sensul Convenției privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare împotriva femeilor, care este cel mai important acord internațional
din domeniul drepturilor femeii, ratificat de Republica Serbia în 1981.
Violența în cadrul familiei și relațiilor de parteneriat are diferite forme și
manifestări.
•

Violența fizică este folosirea intenționată a forței fizice, care poate
provoca durere, rănire, invaliditate sau deces. Aceasta include forme de
comportament, precum zgârierea, împingerea, tragerea părului,
zguduirea, pălmuirea, lovirea, lovirea cu picioarele, mușcarea,
strangularea, înjunghierea, provocarea arsurilor, constrângerea fizică,
bătăile și uciderea, precum și alte manifestări.

•

Violența sexuală este actul sexual fără consimțământul victimei sau
posibilitatea acesteia de a-și da consimțământul, indiferent că actul sexual
a fost consumat sau nu; actul sexual sau tentativa de act sexual atunci
când persoana nu este în stare de a consimți sau a respinge participarea la
acesta datorită unei boli, invalidități, influenței unei substanțe psihoactive,
vârstei, sau drept rezultat al intimidării, șantajului sau presiuni; precum și
actul sexual dureros și umilitor. Intimidarea, șantajul sau presiunile pentru
a participa la un act sexual nedorit includ utilizarea de cuvinte, gesturi,
obiecte sau arme în scopul de a exprima intenția de a provoca durere,
rănire sau deces.

•

Violența psihică constă în tulburarea liniștii victimei drept urmare a
comportamentului, amenințărilor sau aplicării metodelor de intimidare cu
sau fără utilizarea de unelte și arme care pot provoca vătămări corporale.
Aceasta include umilirea victimei, controlarea comportamentului ei,
privarea informațiilor, jenarea și discreditarea, învinuirea, izolarea de la
prieteni și rude, manipularea copiilor și discreditarea victimei în rolul său
de părinte, împiedicarea accesul la bani și alte bunuri, care afectează
starea mentală și emoțională a victimei.

O forma specifică de violență psihologică este controlarea victimei prin urmărirea
sau spionarea acesteia, recurgând în mod repetat la hărțuire și intimidare, inclusiv
persecutarea persoanei, frecventarea locului de lucru sau locuință, apeluri, scrisori
și mesaje chinuitoare și distrugerea bunurilor victimei.
•
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Violența economică este o formă de violență psihologică, care implică
accesul inegal la mijloacele comune, privarea sau controlarea accesului la
bani, împiedicarea angajării, educării sau progresului profesional,
negarea dreptului la proprietate, obligarea la renunțarea la proprietate și
înstrăinarea bunurilor fără consimțământ, precum și alte manifestări.

Protocol special privind comportamentul polițiștilor în cazurile
de violență împotriva femeilor în cadrul familiei și relațiilor de
parteneriat

În Republica Serbia, violența în cadrul familiei este definită și interzisă de
prevederile Legii Familiei, Codului Penal și Legii despre Ordinea și Liniștea
Publică.
În conformitate cu dispozițiile articolului 197 al Legii Familiei, violența în cadrul
familiei este comportamentul, prin care un membru al familiei pune în pericol
integritatea fizică, sănătatea mintală sau liniștea unui alt membru al familiei. Se
consideră drept violență în cadrul familiei, în special:
− Provocarea sau încercarea de a provoca vătămări corporale,
− provocarea temerii prin amenințarea cu moartea sau vătămarea
corporală a unui membru al familiei sau a unei persoane apropiate acesteia,
− obligarea la relații sexuale,

− incitarea la raporturi sexuale sau întreținerea acestora cu o persoană care
nu a împlinit 14 ani sau are handicap,

− restricționarea libertății de circulație sau de comunicare cu terțe părți,

− insulte sau orice alt comportament insolent, nechibzuit și rău
intenționat.

Sarcinile de protejare și ajutorare a familiei, precum și cele de tutelă, în sensul
prezentei legi, sunt îndeplinite de Centrul de Protecție Socială. Procedura de
protecție împotriva violenței în cadrul familiei este inițiată printr-o plângere.
Cererea de stabilire a măsurilor de protecție împotriva violenței în cadrul familiei,
precum și cererea de extindere a măsurilor de protecție împotriva violenței în
cadrul familiei pot fi depuse de către: membrul familiei, care suferă actele de
violență, reprezentantul său legal, procurorul sau organul tutelar.
În conformitate cu articolul 198 al Legii familiei, împotriva membrul familiei, care
comite acte de violență, pot fi luate în instanță una sau mai multe măsuri de
protecție împotriva violenței în cadrul familiei, interzicând sau limitând în mod
temporar relațiile personale cu ceilalți membri ai familiei.
În ceea ce privește activitatea Poliției, este foarte importantă incriminarea
violenței în cadrul familiei conform Codului Penal, care prevede faptă penală
specifică de violență în cadrul familiei, datorită complexității protecției
membrilor familiei din punctul de vedere al dreptului penal (articolul 194 al
Codului Penal).
Cu toate acestea, procurorul poate califica acțiunile infractorului ca altă faptă
penală cu elemente de violență (de ex. Vătămare corporală gravă, vătămare
corporală ușoară, neglijarea și abuzarea minorilor, abuz și tortură, periclitarea
siguranței, privarea ilegală de libertate, amenințare cu arme în bătăi și certuri,
incitarea și asistarea la sinucidere, viol ș.a.m.d.). De asemenea, ținând seama de
diferitele manifestări ale violenței, se poate stabili încălcarea Legii despre
Ordinea și Liniștea Publică.



Fapta penală de violență în cadrul familiei (articolul 194 al Codului penal), apare
atunci când cineva amenință pacea, integritatea corporală sau starea psihică
a unui membru al familiei prin recurgerea la violență, amenințarea de a
atenta la viața sau trupul acestuia, precum și printr-un comportament
insolent sau nechibzuit.
Membrii familiei, în sensul Codului Penal sunt: soții, copiii lor, strămoșii soților în
linia directă a înrudire, partenerii de drept comun și copiii lor, părinții și copii
adoptivi, persoanele care întrețin și cele care sunt întreținute. Se consideră
membri ai familiei frații și surorile, soții lor, foștii soți și copiii lor și părinții foștilor
soți în cazul în care locuiesc în aceeași gospodărie, precum și persoanele care au
copii comuni sau la care se va naște un copil comun, chiar dacă aceștia nu au trăit
niciodată în aceeași gospodărie.

2. Principiile generale ale protecției
femeilor victime ale violenței în
cadrul familiei și relațiilor de
parteneriat
Violența împotriva femeilor în cadrul familiei și relațiilor de parteneriat este
recunoscută ca fiind o faptă penală gravă cu un impact negativ asupra
comunității și drepturilor individului, care necesită răspunsuri puternice și
eficiente din partea organelor de stat și organizațiilor societății civile, care se
ocupă de această problemă.
În acțiunile sale, Poliția respectă principiile comune și, în general, aplicabile
definite în Protocolul General privind procedurile și cooperarea instituțiilor,
organelor și organizațiilor în situații de violență asupra femeilor în cadrul familiei
și relațiilor de parteneriat, și anume:
 Siguranță și securitatea victimelor sunt o prioritate în activitățile
serviciilor profesionale.
 Siguranța și bunăstarea copilului se asigură prin furnizarea de siguranță
și sprijinirea autonomiei părintelui care nu este violent.


Făptașul este singurul răspunzător pentru comportamentul violent.

 Toate intervențiile trebuie să ia în considerare inegalitatea puterii dintre
victima violenței în cadrul familiei și autorul actului de violență.
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Respectarea nevoilor, drepturilor și demnității victimelor.
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 Urgența acțiunilor trebuie să fie în conformitate cu evaluarea pericolului
situației și vulnerabilității victimei.
 Instituțiile sunt răspunzătoare să oprească violență și să ia măsuri de
protecție în cadrul rolurilor, competențelor și misiunilor lor.
 Ridicarea competenței profesionale prin educarea planificată și afirmarea
exemplului bunelor practici.
Pentru a realiza drepturile femeilor supuse violenței, trebuie stabilit un sistem
care să permită, în situațiile de violență în cadrul familiei și mai ales între
parteneri intimi, pornirea unei proceduri rapide, eficiente și coordonate, care să
asigure întreruperea imediată a violenței, protejarea victimei de la acte ulterioare
de violență, precum și intervențiile juridice și psihosociale necesare în vederea
reabilitării și integrării.
Violența împotriva membrilor familiei are caracteristici specifice față de violența
comisă în afara familiei. Violența în cadrul familiei reprezintă întotdeauna un
abuz de putere și o formă de control asupra membrilor familiei care au mai
puțină putere sau dețin mai puține resurse. În cele mai multe societăți și mai ales
în comunitățile tradiționale și patriarhale, bărbații au mult mai multă putere, nu
numai fizic, ci și economic și social.
În acțiunile sale, Poliția trebuie să aibă în vedere puterea inegală dintre bărbați și
femei, precum și diferențele culturale dintre membrii familiei în diferite
comunități și medii, pentru a acționa cu victimele în mod imparțial, constructiv,
consecvent și necondamnatoriu, folosind toate competențele prevăzute de lege.

3. Acțiunile lucrătorilor poliției după
aflarea unui caz de violență asupra
femeilor în cadrul familiei și relațiilor de
parteneriat
Protecția împotriva violenței în cadrul familiei începe prin identificarea acesteia
Recunoașterea violenței este responsabilitatea tuturor instituțiilor în cadrul
activităților lor obișnuite. Recunoașterea poate fi rezultatul unui raport supus de
către victimă la oricare instituție din sistemul de protecție, sau al observării
urmelor fizice, psihologice sau de altă natură, precum și a manifestărilor
violenței, de către orice persoană oficială sau profesională sau de către o terță
parte, care raportează violența unei instituții.
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Poliția are o procedură obligatorie care trebuie urmată în cazurile de violență
asupra femeilor în cadrul familiei și relațiilor de parteneriat. În acest sens, trebuie
luate măsuri pentru a preveni, depista și documenta faptele penale și
infracțiunile comise prin actele de violență ale unui membru al familiei sau
partenerului.
Atunci când interacționează cu victimele violenței, Poliția trebuie să respecte
regulile etice și, în acest sens, să acorde siguranță și sprijin.
În cadrul procedurilor sale, poliția cooperează cu alte organe de stat și organizații
ale societății civile.

Raportarea actelor de violență asupra femeilor
în cadrul familiei și relațiilor de parteneriat
Poliția poate afla în diferite moduri despre comiterea actelor de violență în cadrul
familiei (în mod direct, indirect sau prin proprie inițiativă), după cum urmează:
− Atunci când victima raportează actele de violență în mod voluntar;
− din partea unei persoane anonime sau cunoscute (prin telefon sau
în scris);
− atunci când primește un ordin de acțiune din partea instanței sau
procuraturii;
− atunci când se primește un raport din partea lucrătorului Centrului de
Sănătate, Centrului de Asistență Socială sau alte instituții;
− în timpul efectuării altor activități polițienești sau altor sarcini de siguranță.
Vom sublinia cazurile în care violența este raportată, pentru că ele sunt cele mai
frecvente în practică și trebuie să le acordăm o atenție deosebită, ele fiind foarte
importante atunci când lucrăm cu victimele violenței în cadrul familiei și relațiilor
de parteneriat. Raportarea se efectuează prin apel telefonic sau direct la sediul
Poliției.

Raportarea actelor de violență asupra femeilor în cadrul
familiei și relațiilor de parteneriat prin apel telefonic
Conversația inițială a lucrătorului Poliției cu persoana care raportează actele de
violență (înștiințarea din partea cetățeanului) trebuie să permită formarea unei
imagini preliminare cât mai complete și de calitate despre actele de violență care
sunt raportate. În scopul de a garanta siguranța cetățenilor, Poliția este obligată să
întreprindă o INTERVENȚIE IMEDIATĂ în toate cazurile, și mai ales atunci când se
estimează că viața și sănătatea persoanelor expuse pot fi puse în pericol.
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Lucrătorului Poliției care a primit raportul despre actele de violență trebui să afle
răspunsuri la următoarele întrebări:
 Unde are loc violența? (adresa, numărul apartamentului)
 Cu cine vorbește? (cu victima, un martor, un membru al familiei)
 Ce s-a întâmplat? (dacă violența are loc în momentul apelului)
 Oare a fost cineva rănit? (în caz afirmativ, dacă este vorba de o urgență
medicală)
5 Cine este persoana raportată? Oare este prezentă? (dacă nu, unde
se află)
 Cine este victima? (oare este în pericol iminent?)
7 Oare a fost folosită o armă? Oare a fost o amenințare de a folosi o armă?
Unde este arma?
 Oare persoana raportată este sub influența alcoolului sau drogurilor?
 Oare sunt copiii prezenți? (câți copii, în ce vârstă, oare sunt în siguranță)
 Oare s-au întâmplat înainte actele de violență? (oare a mai intervenit
Poliția)
 Oare a fost pronunțată o măsură judecătorească de protecție împotriva
violenței?
NOTA: În cazurile în care există un pericol iminent pentru victimă și acțiunea este
urgentă, lucrătorul Poliției trebuie să se focuseze asupra întrebărilor legate de
siguranța victimei.
În funcție de situația specifică și dacă se consideră necesar, lucrătorul Poliției o va
înștiința pe persoana, care a raportat cazul, despre timpul estimat pentru sosirea
lucrătorilor Poliției la fața locului. Se poate solicita ca persoana, care a raportat
actele de violență, să rămână la telefon și, dacă este posibil, să ofere informații
despre evenimentele curente și acțiunile violente. În cazurile în care există un
pericol imediat pentru victimă, poliția poate recomanda ca aceasta să meargă la
un loc sigur (la vecini, părinți, rude ș.a.m.d.) până la sosirea polițiștilor, care îi vor
acorda protecția necesară.
Lucrătorul Poliției care comunică cu victima nu are drept să facă comentarii și săși exprime părerile personale despre incidentul în timp ce vorbește cu victima, și
nici să se intereseze despre disponibilitatea victimei de a depune mărturie în
etapele ulterioare ale procesului legal.
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RECOMANDARE: Este de dorit ca în serviciile de urgență să fie prezenți lucrători
ai Poliției care au trecut cursul de formare/educare pentru cazuri de violență în
cadrul familiei, ca să preia acest tip de apeluri.
Trebuie lăsată vreo urmă în scris a conversației (jurnalul de evenimente, notă
oficială, raport ș.a.m.d.).

Raportarea actelor de violență asupra femeilor în cadrul
familiei și relațiilor de parteneriat de către victimă sau oricare
altă persoană, la secțiile de poliție
Una dintre modalitățile de raportare a violenței asupra femeilor în cadrul familiei
și relațiilor de parteneriat este raportarea directă de către victimă sau oricare altă
persoană la sediul Poliției.
Atunci când se ia declarația de la victima violenței trebuie să asigurăm protecția
fizică și să-i permitem victimei să depună declarația despre eveniment fără
prezența făptașului actelor de violență și, dacă este posibil, în spații de serviciu
separate, pentru a preveni orice distracție legată de sarcinile de serviciu ale
lucrătorului Poliției.

3.2. Trimiterea și sosirea lucrătorilor Poliției la locul
actelor de violență asupra femeii în cadrul familiei
și relațiilor de parteneriat
Obiectivul intervenției Poliției este acela de a opri violența în cadrul familiei, în
limitele competențelor sale.
La fața locului se vor înfățișa cel puțin doi lucrători ai Poliției (de preferință de sex
diferit pentru a-i oferi victimei posibilitatea de a vorbi cu o femeie), în scopul de a
stabili circumstanțele cazului și a le acorda protecție și alte forme de asistență
victimelor violenței, a preveni ca agresorul să continue comportamentul violent
și, după caz, a asigura transportul victimei la cea mai apropiată instituție
medicală sau adăpost.
Lucrătorilor Poliției trimiși pentru intervenție trebuie furnizate informații despre
persoana raportată și dacă este sub efectul alcoolului, drogurilor sau
medicamentelor, care pot influența starea lui psihică. De asemenea, se va stabili
dacă s-a recurs la forță sau la folosirea unei arme sau altui mijloc, cu care victima a
fost rănită sau putea să fie rănită, și dacă persoana raportată a efectuat înainte
fapte asemănătoare cu elemente de violență.
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Atunci când sosesc la fața locului, lucrătorii Poliției sunt obligați:
 Să efectueze identificarea autorului (autorilor) actelor de violență, a
victimei și a martorilor evenimentului;
 să despartă victima de agresorul, să-i acorde protecție victimei și să-i
permită să depună o declarație, fără prezența autorului acțiunilor violente și
departe de câmpul lui vizual;
 să colecteze toate informațiile necesare pentru elucidarea și dovedirea
faptului penal sau infracțiunii care se referă la violență asupra femeii în cadrul
familiei și relațiilor de parteneriat. Trebuie luate în considerare toate
informațiile referitoare la împrejurările cazului concret de violență. Trebuie
precizate formele acțiunilor violente comise, precum și durata și
continuitatea lor și, eventual, dacă au mai fost cazuri de violență și instituțiile
competente au intervenit și în ce măsură au făcut acest lucru.
 să în considerare, în mod deosebit, expunerea copiilor la violență;
 s-o informeze pe victima violenței că Centrul de Asistență Socială va fi
informat despre acest caz;
 să-l informeze pe autorul actelor de violență despre măsurile concrete,
care vor fi luate împotriva acestuia.
Lucrătorii Poliției care dețin informațiile mai sus amintite trebuie să fie conștienți
de riscurile ridicate care însoțesc cazurile de violență în cadrul familiei. După
colectarea informației, lucrătorii Poliției trebuie să evalueze riscurile potențiale
pentru siguranța lor și a victimei și să ia toate măsurile preventive necesare
pentru garantarea siguranței.
Ei vor determina dacă la locul faptei a fost folosită sau există o armă, instrument
periculos sau alte obiecte, care se pot utiliza pentru atac și auto-vătămare
corporală. Arma va fi confiscată temporar prin emiterea unei adeverință despre
confiscarea temporară a obiectelor, iar apoi se va iniția procedura
corespunzătoare pentru confiscarea definitivă a armei. În caz că există informații
despre deținerea ilegală a unei arme, lucrătorii Poliției vor lua măsurile necesare
pentru aflarea și confiscarea acesteia, în conformitate cu prevederile Codului de
Procedură Penală.
CELE MAI FRECVENTE RISCURI:


Agresorul are acces, folosește sau amenință cu folosirea unei arme;



antecedente de violență în cadrul familiei și escaladarea violenței;

 existența unor măsuri legale de interdicție și antecedente de
nerespectare a acestora;
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 antecedente penale ale agresorului (care nu trebuie să fie neapărat
legate de acte de violență în cadrul familiei);
 abuz de alcool sau droguri, precum și suspiciunea unor probleme sau boli
de natură psihică;
 amenințarea sau încercarea de sinucidere (de către făptaș sau victimă);
 frica din partea victimei și gândurile acesteia despre riscurile violenței în
viitor;
 șomajul și problemele financiare;
 problemele actuale în cadrul familiei și relațiilor de parteneriat (de
exemplu, intenția de a-l părăsi pe partener, divorț, dispute asupra
proprietății, custodiei sau vizitarea copiilor ș.a.m.d.).;
 copii sunt prezenți, pot fi răniți au fost deja răniți;
 amenințări la adresa victimei, familiei și prietenii acesteia;
 obligarea la relații sexuale;
 antecedentele de gelozie de către făptaș la adresa victimei, urmărirea sau
hărțuirea de către un fost partener;
 alți indicatori care ar putea fi de interes: izolarea victimei (socială sau
geografică), refuzul de a părăsi apartamentul/casa, faptul că victima nu știe
(destul de bine) limba și nu are cetățenia, anumite forme de invaliditate sau
boli cronice, sarcina, vârsta victimei și altele asemănătoare.
Primul risc prezentat arată posibilitatea ca autorul actelor de violență are acces
la arme. În acest sens, lucrătorii Poliției sunt obligați să fie atenți și să stabilească
dacă vreunul din membrii familiei care stă în casa/gospodăria respectivă deține
o armă sau ar putea face rost de ea.
Comportamentul lucrătorilor Poliției la locul, unde actele de violență au sau au
avut loc, trebuie să fie profesional. Mijloacele de constrângere trebuie să utilizate
în limitele competențelor legale, prin aplicarea principiului proporționalității.
Atunci când se iau măsuri, lucrătorii Poliției trebuie să acționeze conform
Codului de Procedură Penală.
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Controlul asupra autorului actelor de violență
Cu ocazia intervenției, sarcina Poliției este aceea de a restabili ordinea și liniștea,
adică să-l stabilească controlul asupra autorului actelor de violență, precum și
asupra celorlalte persoane aflate la fața locului. Pentru a exercita cu succes
anumite intervenții complexe, trebuie estimat numărul de lucrători ai Poliției
care vor interveni. Exercitarea competențelor Poliției pentru a preveni fapta
penală sau infracțiunea și a-l izola pe agresor este posibilă prin privarea acestuia
de libertate în spațiile de serviciu ale Poliției.
NOTĂ: În timpul intervenției lucrătorilor Poliției, trebuie avut în vedere faptul că
victima se teme de represalii, ceea ce se va întâmpla la fiecare contact ulterior.
De asemenea, deseori victima nu dorește ca autorul actelor de violență să-și
piardă locul de muncă drept urmare a plângerii, pentru că în acest caz nu ar mai
putea să-și întrețină familia. Deseori se întâmplă ca victima se simte vinovată
pentru evenimentele și crede că trebuia să fi făcut ceva pentru a evita apariția
violenței. De aceea, atunci când Poliția se înfățișează, victima se șovăie dacă
trebuie sau nu se depună mărturie, considerând că intervenția Poliției este
suficientă pentru a-l "intimida" pe agresor și a preveni repetarea violenței.

Acțiunile lucrătorilor Poliției
după colectarea informației 
În conformitate cu informațiile primite de la victima actelor de violență privitoare
la gravitatea infracțiunii și urmărilor acesteia, se va hotărî dacă lucrătorii Poliției în
uniformă sau Poliției Criminalistice vor continua să lucreze asupra cazului.
(Instrucțiunile privind modul de lucru al unităților organizatorice la
prevenirea criminalității).
Lucrătorii Poliției îl vor înștiința pe ofițerul superior sau de serviciu despre
constatările, informațiile și probele obținute, în scopul de a-l informa pe
procurorul competent, care va proceda la calificarea faptei penale, pe baza
competențelor lui, și va propune acțiunile ulterioare (adunarea de probe și
informații, prelucrarea tehnic-criminalistică a locului faptei și, în anumite cazuri,
înștiințarea judecătorului competent de cercetare despre eveniment, ca acesta
să analizeze cazul, ș.a.m.d.).
În cazul în care procurorul competent consideră că acțiunile agresorului nu
întrunește elementele unei fapte penale urmărite din oficiu, lucrătorii Poliției o
vor informa pe victimă despre calificarea faptei și despre dreptul acesteia de a
înainta o plângere privată. De asemenea, în cazul în care există caracteristicile
unei încălcări a Legii despre Ordinea și Liniștea Publică, lucrătorii Poliției vor lua
măsuri conform Legii Infracțiunilor.
Victima trebuie anunțată despre măsurile luate.
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Documentarea evenimentelor 
Lucrătorii Poliției vor stabili starea de fapt la locul actelor de violență în cadrul
familiei și anume vor stabili unde au avut loc actele de violență, pentru a garanta
siguranța atât a martorilor, cât și a probelor. Totodată, vor confirma dacă victima
a suferite anumite leziuni (leziuni vizibile și acelea care se pot constata printr-o
examinare medicală).
Fixarea probelor la fața locului este foarte importantă pentru documentarea de
calitate a plângerii penale. În acest sens, este necesar:
 Să specificăm tipul și localizarea leziunilor asupra victimei, să le descriem
și să le fotografiem cu consimțământul victimei;
 să colectăm hainele sfâșiate și obiectele pătate cu sânge, din care
trebuie prelevate urme ș.a.m.d., respectând regulile tacticii și tehnicii
criminalistice;
 să fotografiem și să descriem înfățișarea actuală a locului faptei (cu
mobila răsturnată, distrusă și deteriorată), iar dacă este necesar, a începe
procedura de percheziție pentru a colecta material doveditor, care poate fi
folosit în timpul procesului penal.
Audierea suspectului pentru o faptă penală sau infracțiune din domeniul
"violenței în cadrul familiei" trebuie efectuată în conformitate cu Codul de
Procedură Penală și Legii Infracțiunilor.
Împreuna cu plângerea penală și civilă, trebuie înaintate următoarele: rapoartele
către Poliție privitoare la plângerile anterioare, rapoartele despre arestarea
preventivă a persoanei suspectate de violență, rapoartele despre condamnările
anterioare (penale și administrative), rapoartele despre deciziile privitoare la
măsurile de protecție împotriva violenței în cadrul familiei (Legea Familiei) și
încălcările acestora, precum și informațiile și documentele colectate de la alte
surse, cum ar fi rapoartele Centrului de Asistență Socială sau organizațiilor
specializate în sprijinirea victimelor violenței în cadrul familiei.

Raportarea de către cetățeni (victime și martori)
Colectarea informațiilor de la victimă necesită o pregătire specială și anume:

 Spații de lucru, unde victima va fi încurajată să depună mărturie despre
actele de violență, la care a fost supusă;
 interes pentru starea victimei (dacă are nevoie să se odihnească sau să
bea apă sau dacă are nevoie de ajutor medical ș.a.m.d..);
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 pregătirea tuturor informațiilor relevante cu privire la cazurile anterioare
de violență, care au fost raportate, rapoartele medicale și materialul
doveditor colectat;
 prezentarea lucrătorului Poliției, care colectează informația, și a altor
persoane prezente, precum și a scopului conversației;
 lămurirea victimei, înainte de a începe conversația, asupra faptului că
lucrătorul Poliției este aici pentru a o ajuta. Acesta o va ruga să-i atragă
atenția ori de câte ori nu a înțeles întrebarea și să vorbească fără ezitare, cu
cuvintele ei proprii, despre absolut orice, inclusiv despre acele amănunte,
care ea crede că sunt cunoscute Poliției.
Înțelegerea, îngrijirea și considerația arătate, precum și abilitățile ofițerilor de
Poliție, sunt esențiale pentru câștigarea încrederii victimei și martorilor, în scopul
de a colecta informații despre evenimentul sau evenimentele violente. În acest
caz, ar fi de dorit ca interviul cu victima să fie efectuat de către un lucrător al
Poliției de sex feminin. Conversația cu copii poate fi condusă numai de către un
lucrător al Poliției care deține licența corespunzătoare pentru a face acest lucru,
în prezența unui specialist al Centrului de Asistență Socială, educator sau
eventual a unei persoane de încredere.
În situațiile de violență asupra femeilor în cadrul familiei și relațiilor de
parteneriat, deseori se întâmplă că nu există martori sau că aceștia nu doresc să
vorbească despre ceea ce au văzut sau știu (nu vor să se implice sau se tem de
urmările). Martori utili nu sunt doar martorii oculari ai unui eveniment concret, ci
și toate persoanele, care știu că victima a fost expusă la violență, tratamente rele
și hărțuire sau că a primit apeluri amenințătoare. Sunt martori utili și aceia care
au auzit zgomote (precum țipete, strigături și spargerea obiectelor) sau au văzuto pe victimă imediat după eveniment sau au văzut locul faptului după incident
sau au acordat ajutor victimei și copiilor imediat după eveniment. De aceea, este
foarte important, în timp ce victima își depune mărturia, să întrebăm dacă cineva
a fost prezent sau a știut despre cele întâmplate în fiecare etapă a
evenimentelor.

Raportări mincinoase
Există un anumit procent de raportări mincinoase privitoare la fapte penale cu
elemente de violență în cadrul familiei. Cel mai des motivele acestor raportări
mincinoase sunt:
− Răzbunarea partenerului pentru terminarea relației,
− gelozie
− iubire neîmpărtășită,
− câștig material,
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− în rândul tinerilor, pentru a justifica: evadarea din casă, ieșirile noaptea
târziu, absențele nemotivate de la școală, notele proaste, atragerea atenției
părinților asupra problemelor personale sau familiale,
Unele dintre indiciile care ar putea indica faptul că avem de a face cu un caz
raportare falsă a violenței în cadrul familiei și relațiilor de parteneriat sunt:
− Detalii incorecte privitoare la timpul, locul și modul de comitere a
infracțiunii,
− lipsa de leziuni defensive la persoana vătămată, care declară că a fost
constrânsă prin forță la un act sexual,

− trecerea unui timp îndelungat din momentul "înfăptuirii" faptei penale
până la raportarea acesteia ș.a.m.d.
NOTĂ: Incoerențele la mărturia unei victime sau martor nu înseamnă neapărat
că afirmațiile acestora sunt neadevărate (false). Incoerențele pot apărea datorită
neînțelegerii sau ambiguității întrebării, confuziei generate de situație,
problemelor de aducere aminte din cauza traumei trăite, surescitării,
eventualelor șovăiri ale victimei, influenței familiei, care nu dorește ca ea să
raporteze incidentul ș.a.m.d.

4. Siguranța victimelor violenței și
remiterea la sistemul de protecție
În timpul activităților lor, lucrătorii Poliției o vor informa pe victima violenței,
într-un mod clar și adecvat, despre drepturile ei și mai ales despre măsurile de
protecție și condițiile pentru pronunțarea și aplicarea acestora față de agresor,
precum și despre măsurile și acțiunile, pe care Poliția le va lua în continuare
împotriva agresorului, care sunt deosebit de importante pentru siguranța
victimei (de exemplu, despre aducerea agresorului la sediul Poliției, instituirea și
durata măsurii de reținere polițienească, remiterea cazului la judecătorul civil
sau de cercetare cu propunere de reținere, adică de închisoare preventivă,
lăsarea agresorului în libertate imediat după anchetare din parte judecătorului
civil sau de cercetare, importanța comportamentului de auto-apărare și a
colaborării victimei în așa fel ca să contribuie la garantarea propriei sale
siguranțe).
Lucrătorul Poliției trebuie să ia în considerare toate aspectele relevante pentru
evaluarea siguranței victimelor, precum și a alor membri ai familiei și să
vorbească cu aceștia despre măsurile necesare pentru garantarea siguranței lor.
În cazurile în care există risc de victimizarea repetată, lucrătorul Poliției trebuie so avertizeze pe victimă despre riscul
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potențial, în care se află ea și, eventual, copilul acesteia. (3.2. - cele mai frecvente
riscuri).
În cazurile de risc ridicat sau atunci când victima violenței caută cazare într-un
adăpost/azil pentru victimele violenței în cadrul familiei, se va cere ca Centrul
competent de Asistență Socială să considere și să ia măsuri urgente pentru
îngrijirea victimei și membrilor familiei acesteia, care sunt în pericol.
Dacă trebuie efectuat imediat un interviu sau dacă trebuie îngrijit un copil sau
minor, se va cere venirea imediată și intervenția lucrătorului social al Centrului
de Asistență Socială, luând în considerare că șederea la Secția de Poliție trebuie
să fie cât mai scurtă cu putință.
Este absolut necesar ca victima să primească informații detaliate despre toți
participanții, care se ocupă de acordarea de ajutor și garantarea siguranței.
Acestea includ adrese, numere de telefon și informații despre Poliție, Centrul de
Asistență Socială, instituțiile de sănătate, telefonul SOS pentru victimele
violenței, adăpostul (casa sigură) și altele organizații comunitare specializate în
violența în cadrul familiei și violența asupra femeilor. Asigurați-vă că victima se
găsească "persoana de sprijin" (care o va însoți în timpul procedurilor în fața
organelor).
Este important să construim o relație de încredere și să arătăm în mod clar că
violența este o formă de comportament inacceptabilă și că răspunderea pentru
actele de violență îi revinde întotdeauna făptașului și nu victimei.
DECLARAȚIILE DE SPRIJINIRE A VICTIMELOR
−

Nu sunteți vinovată pentru violența, la care ați fost expusă.

−

Violența este responsabilitatea exclusivă a făptașului.

−

Nimeni nu are dreptul să abuzeze de dvs.

−

Violența este interzisă (ca infracțiune și ca faptă penală)

− Nu sunteți singură. Dacă doriți, puteți obține ajutor. Eu vă voi spune cine
vă poate ajuta în afara Poliției.
− Abuzul are consecințe grave atât pentru sănătatea dvs., cât și pentru
sănătatea copiilor dvs.
DECLARAȚIILE CARE SUNT DĂUNĂTOARE PENTRU VICTIMĂ
− De ce ați permis să se întâmple acest lucru?
− Ce ați făcut ca să-l supărați?
− De ce nu mi-ați spus până acum?
− De ce nu ați chemat poliția?
− De ce sunteți cu el dacă știți că este violent?
− De ce nu l-ați lăsat, atunci când va bătut pentru primă oară?
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Furnizarea de protecție nu trebuie să depindă de dorința victimelor de a înainta
o plângere sau a depune mărturie împotriva agresorului.
Este important să asigurăm un schimb eficient de informații între toți
participanții la acțiunile de protecție.
Conform Legii Protecției Sociale, Regulamentului Organizațional, normelor și
standardelor de lucru ale Centrului de Asistență Socială, acesta este obligat să
efectueze coordonarea măsurilor luate și serviciilor furnizate în cadrul
comunității. Poliția trebuie să remită toate victimele violenței în cadrul familiei și
relațiilor de parteneriat la Centrul de Asistență Socială, să facă schimb de
informații și să participe la conferințele de caz, care se organizează în scopul de a
dezvolta planul de protecție și servicii pentru victimele violenței.
Planul de protecție trebuie să garanteze siguranța victimei, să oprească violența
și să prevină repetarea acesteia, să apere drepturile victimei, să permită ca
aceasta să ia decizii proprii în interesul ei și să obțină servicii pentru recuperarea,
abilitarea și autonomia acesteia. Planul de protecție și servicii trebuie să
garanteze restabilirea contactului cu victima, monitorizarea acesteia și evaluarea
efectelor măsurilor luate.
Menționăm că, în conformitate cu dispozițiile Legii Poliției, sarcinile acesteia se
referă la protejarea vieții, drepturilor, libertăților și integrității personale, precum
și la sprijinirea statului de drept.

5. Colaborarea cu alte organizații și
instituții care se ocupă de violența
împotriva femeilor în cadrul familiei și
relațiilor de parteneriat
Vor fi pregătite și trimise informații scrise la Centrul de Asistență Socială cu
privire la măsurile luate și constatările făcute, în scopul de a întreprinde măsuri
de intervenție socială și măsuri de drept familial (De exemplu: Pentru a asigura
protecția urgentă a femeilor victime ale violenței în cadrul familiei și relațiilor de
parteneriat, precum și a celorlalți membri ai familiei supuși violenței, procuratura
și autoritatea tutelară vor înainta o cerere de pronunțare a măsurii de protecție
împotriva violenței în cadrul familiei, în conformitate cu legea.).
Se va participa la conferință de caz, organizată de lucrătorii Centrului de
Asistență Socială (care au și rol de coordonare), împreuna cu reprezentanții altor
organisme, instituții și organizații relevante.
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6. Aplicarea și monitorizarea
Protocolul Special
Familiarizarea cu Protocolul Special
Unitățile organizaționale ale Ministerului Afacerilor Interne îi vor familiariza pe
angajați cu activitățile, care urmează să fie realizate pentru a aplica și monitoriza
activitățile în conformitate cu Protocolul Special.

Instruirea lucrătorilor Poliției cu privire la
punerea în aplicare a Protocolului Special
Inspectoratul Poliției, Inspectoratul Poliției Criminalistice și Direcția de Educație,
Formare, Dezvoltare și Știință vor organiza cursuri despre violența asupra
femeilor în cadrul familiei și relațiilor de parteneriat, precum și despre aplicarea
Protocolului Special despre activitățile lucrătorilor Poliției, care se ocupă de
această problematică.
Programul de formare trebuie să fie în conformitate cu principiile Protocolului
General și a Protocolului Special pentru activitățile lucrătorilor Poliției.
Conținutul cursului de formare trebuie să includă informații cu privire la:
regulamentele, regulile și principiile acțiunilor Poliției în conformitate cu
Protocolul Special. Conținutul cursului de formare trebuie să includă informații
cu privire la: dinamica violenței în cadrul familiei și relațiilor de parteneriat,
prejudecățile și aspectele specifice ale violenței în cadrul familiei în funcție de
diferențele în cultura și stilul de viață al diferitelor grupuri de populație,
activitățile de urmărire penală, procedurile judiciare, grupurile de sprijin pentru
victimele violenței și schimbul eficient de informații cu alte instituții și
organizații. Este de dorit ca între formatorii să fie și persoane care nu sunt
lucrători ai Poliției, dar lucrează la protejarea victimelor violenței în cadrul
familiei și relațiilor de parteneriat
Formarea de bază trebuie să includă pe toți membrii Poliției, care în activitatea
lor de zi cu zi sunt în contact cu raporturile de violență în cadrul familiei. Aceste
cursuri de formare sunt efectuate prin Programul de Perfecționare pentru
Lucrătorii Poliției al Ministerului Afacerilor Interne.
Formarea specializată poate fi organizată pentru lucrătorii Poliției, care sunt în
situația de a lucra mai des asupra problemei violenței în cadrul familiei și
relațiilor de parteneriat. Acest tip de formare se efectuează la propunerea șefului
inspectoratului regional al poliție. Împreună cu Direcția de Educație, Dezvoltare
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Profesională și Știință, Inspectoratul Poliției va efectua aceste cursuri, cu
posibilitatea de a angaja experți pentru domeniile propuse (judecători,
procurori, profesori universitari, asociații de cetățeni ș.a.m.d.).

Informarea cetățenilor cu privire la competențele poliției
După obținerea aprobării din partea Ministrului Afacerilor Interne, se pot pregăti
materiale informative imprimate, care se referă la problematica violenței în
cadrul familiei și relațiilor de parteneriat.

Monitorizarea aplicării Protocolului Special
În scopul de a îmbunătăți procedurile în cazurile de violență asupra femeilor în
cadrul familiei și relațiilor de parteneriat, Ministerul de Interne va monitoriza
aplicarea Protocolului Speciale, precum și efectele procedurilor.
La inspectoratele regionale de Poliție trebuie asigurate următoarele în mod constant:
− Analizarea și evaluarea măsurilor luate pentru asigurarea protecției
împotriva violenței în cadrul familiei,
− identificarea modificărilor și dezvoltărilor necesare în activitățile
operaționale,
− monitorizarea efectelor procedurilor privitoare la cazurile de violență
asupra femeilor în cadrul familiei și relațiilor de parteneriat, prelucrarea
datelor și punerea lor la dispoziția publicului în conformitate cu legea

7. Evidențierea cazurilor de violență
asupra femeilor în cadrul familiei și
relațiilor de parteneriat
Procedurile efectuate în urma raporturilor despre violență în cadrul familiei vor fi
evidențiate în registrele existente ale Ministerului Afacerilor Interne, în funcție
de tipul de leziune.
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