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1.

Introducere

Toate formele de violenţă care ameninţă sau violează integritatea fizică, mentală
şi morală a persoanei constituie încălcarea unui drept fundamental al omului, aşa
cum a fost consacrat în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, şi anume
dreptul la viaţă şi siguranţă.
Având în vedere faptul că violenţa domestică este un tip specific de violenţă, pe
care făptaşul îl efectuează prin abuzul puterii, şi că violenţa ameninţă drepturile
fundamentale ale omului şi demnitatea nu numai a victimelor, ci şi a comunităţii
întregi, trebuie reglementat comportamentul în cadrul societăţii, precum şi
cooperarea instituţiilor, organismelor şi organizaţiilor (denumite în continuare
„participanţii”) în situaţiile de violenţă asupra femeilor, atât în cadrul familiei, cât
şi în relaţiile de parteneriat, într-un un mod unic şi cuprinzător.
Siguranţa tuturor persoanelor care suferă din cauza violenţei se întemeiază pe
prevederile Constituţiei, reglementărilor pozitive aplicabile şi documentelor
strategice şi reprezintă scopul de bază al Republicii Serbia, precum şi o datorie pe
care şi-a asumat-o prin semnarea şi ratificarea tratatelor internaţionale care
protejează drepturile omului. Republica Serbia respectă, sprijină şi promovează
drepturile omului. Prin ratificarea Convenţiei privind eliminarea tuturor formelor
de discriminare împotriva femeilor 1, Republica Serbia a acceptat, printre altele, să
asigure o politică de eliminare a discriminării împotriva femeilor şi să le protejeze
pe acestea împotriva oricărei forme de comportament discriminatoriu. În acest
sens, Republica Serbia va implementa activităţi de dezvoltare a obiceiurilor sociale
şi culturale privitoare la conduita bărbaţilor şi femeilor în scopul eliminării
prejudecăţilor, precum şi a practicilor consuetudinare sau de orice altă natură
întemeiate pe noţiunea de inferioritate sau de superioritate a unuia sau celuilalt
sex sau pe rolurile tradiţionale ale bărbaţilor şi femeilor.
Pentru a aplica dispoziţiile Convenţiei privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare împotriva femeilor, Republica Serbia a adoptat mai multe
documente juridice şi strategice de bază, care acum fac parte a sistemului său
juridic şi a politicii sale pe termen lung pentru asigurarea unui mediu
nediscriminatoriu faţă de femei: Legea Familiei, Codul Penal, Legea despre
egalitatea de gen, Legea despre interzicerea discriminării, Strategia naţională
pentru ameliorarea situaţiei femeilor şi Strategia naţională pentru prevenirea şi
combaterea violenţei împotriva femeilor în cadrul familiei şi relaţiilor de
parteneriat.
Liniile directoare de bază ale acţiunilor instituţiilor, organismelor şi organizaţiilor
din Republica Serbia, în vederea prevenirii violenţei pe bază de gen, au fost
stabilite în Strategia Naţională pentru promovarea femeilor şi egalităţii de gen,
împreună cu concluziile Conferinţei naţionale privind combaterea violenţei
împotriva femeilor. În această privinţă, autorităţile din Republica Serbia s-au
angajat să pună în aplicare următoarele:

Legea despre ratificarea Convenţiei privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei
("Monitorul Oficial al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia - Tratate internaţionale", nr 11/81)
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− consolidarea capacităţii instituţiilor care se ocupă de victimele violenţei;
− stabilirea şi aplicarea mecanismelor care vor asigura acţionarea în
conformitate cu obligaţiile internaţionale legate de drepturile omului în
domeniul violenţei sexuale şi pe bază de gen;
− consolidarea cadrului legislativ în domeniul protecţiei victimelor
violenţei, şi

−  sensibilizarea opiniei publice şi a cetăţenilor cu privire la

inacceptabilitatea violenţei ca model de comportament, pentru a
contribui la crearea unui mediu social, care ar avea o funcţie preventivă
Pentru a asigura realizarea liniilor directoare mai sus amintite, ca unul din
instrumentele, trebuie adoptat şi implementat Protocolul general privind
acţionarea şi cooperarea instituţiilor, organismelor şi organizaţiilor în situaţii de
violenţă asupra femeilor în cadrul familiei şi relaţiilor de parteneriat, prin care: Se
specifică mai exact obligaţiile participanţilor şi a altor părţi interesate implicate în
detectarea şi combaterea violenţei, precum şi în furnizarea de protecţie şi servicii
persoanelor supuse violenţei în cadrul familiei, formele, modul şi conţinutul
colaborării între instituţiile, agenţiile şi organizaţiile competente şi alte părţi
interesate implicate în detectarea şi combaterea violenţei, precum şi în furnizarea
de protecţie şi servicii persoanelor supuse violenţei în cadrul familiei, şi toate
celelalte activităţi şi obligaţii privitoare la conduita instituţiilor, agenţiilor şi
organizaţiilor şi a altor părţi interesate implicate în detectarea şi combaterea
violenţei, precum şi în furnizarea de protecţie şi servicii persoanelor supuse
violenţei în cadrul familiei.

2.

Obiectivul de bază al Protocolului
General

Făptaşii actelor de violenţă pot fi atât bărbaţi, cât şi femei, dar dimensiunea de
gen în cadrul familiei este caracteristica lor esenţială. În conformitate cu
informaţiile disponibile privind starea, dezvoltarea şi caracteristicile violenţei în
cadrul familiei în Republica Serbia, cele mai frecvente victime ale violenţei sunt
femei, în vârste şi cu statute familiale diferite, iar cel mai des făptaşii sunt bărbaţi
cu diverse statute: parteneri actuali sau trecuţi conjugali sau extra-conjugali, sau
parteneri intimi. O intervenţie cuprinzătoare, continuă şi în timp util a diferiţilor
actori în procesul de protecţie a victimelor este o condiţie necesară pentru
respectarea deplină a drepturilor femeilor şi asigurarea egalităţii de gen.
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Violenţa asupra femeilor are loc în toate grupurile socio-economice şi în toate
culturile.
Violenţa asupra femeilor le împiedică pe acestea să se bucure de drepturile
omului, în special de drepturile fundamentale, precum dreptul la viaţă, siguranţă,
libertate, demnitate, integritate fizică şi psihică. Violenţa asupra femeilor nu le
ameninţă doar pe acestea, ci reprezintă, totodată, o ameninţare la adresa
societăţii în ansamblul său şi, de aceea, se impune un răspuns adecvat din partea
societăţii. Anumite grupuri de femei sunt mai expuse riscului de violenţă fizică,
sexuală şi psihologică, neglijare şi tratament neglijent, precum şi de exploatare,
atât în cadrul familiei, cât şi în afara acesteia. Riscul de victimizare prin violenţă
este mai ridicat la femeile care aparţin grupurilor minoritare, femeile cu handicap,
fetiţele, femeile refugiate şi strămutate, femeile imigrante, femeile care trăiesc în
sărăcie, mai ales în comunităţi rurale şi izolate, femeile aflate în instituţii sau în
detenţie, femeile cu comportament psihic alterat, femeile cu orientare sexuală
diferită, femeile dependente de alcool, droguri si medicamente, femeile în vârstă,
femeile repatriate şi altele.
În afara faptului că violenţa asupra femeilor, inclusiv violenţa în cadrul familiei,
este recunoscută ca un fenomen specific de gen, este important să dezvoltăm
înţelegerea că atât bărbaţii cât şi băieţei pot fi victimele violenţei în cadrul
familiei, ceea ce impune un răspuns adecvat.
Pentru a realiza drepturile femeilor supuse violenţei, trebuie stabilit un sistem
care să permită, în situaţiile de violenţă în cadrul familiei şi mai ales între parteneri
intimi, pornirea unei proceduri rapide, eficiente şi coordonate, care să asigure
întreruperea imediată a violenţei, protejarea victimei de la acte ulterioare de
violenţă, precum şi intervenţiile juridice şi psihosociale necesare în vederea
reabilitării şi integrării.
Violenţa în cadrul familiei, protejarea şi sprijinirea victimelor sunt parte a unui
proces complex, iar stabilirea unei colaborări bune între profesioniştii din toate
sistemele sociale organizate (sistemul de îngrijire a sănătăţii, sistemul educativ,
sistemul de protecţie socială şi de protejare juridică a familiei, poliţia şi justiţia)
este condiţia prealabilă de bază pentru stabilirea unui sistem intersectorial
eficient de sprijin şi protecţie. Pentru a permite buna funcţionare a abordării
intersectoriale la protejarea victimelor violenţei, trebuie să asigurăm următoarele:
− toţi participanţii au o idee clară despre scopul comun în procesul de
protejare a victimelor;

− cunosc bine rolurile lor şi rolurile de bază ale celorlalte sectoare,

precum şi obligaţiile profesionale în legătură cu aceste roluri, inclusiv
regulile, limitele şi metodele de operare;

− cunosc bine modurile şi instrumentele de schimb de informaţii şi
consultare în cadrul sectorului şi între sectoare, însoţite de documentele
corespunzătoare şi feed-back.
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Obiectivul de bază al acestui protocol general este acela a de asigura, într-un mod
integrat şi cuprinzător, ca fiecare actor în procesul de organizare a protecţiei
femeilor victime ale violenţei în cadrul familiei şi între parteneri să poată acţiona
în conformitate cu competenţele şi obligaţiile sale legale, cu scopul de a promova
siguranţa victimelor şi răspunderea făptaşilor.
Scopul este acela de a oferi protecţie rapidă şi eficientă pentru femeile victime ale
violenţei imediat după incident, în cursul urmăririi penale sau contravenţionale şi
după încheierea procedurii, adică independent de aceste proceduri. În acest fel se
asigură combaterea violenţei în cadrul familiei, atât în mod preventiv (dând un
avertisment clar că acest comportament este inacceptabil şi că societatea nu îl va
tolera), cât şi represiv (prin pedepsire şi sublinierea faptului că făptaşul este
singurul răspunzător pentru violenţă). Trebuie acţionat şi în vederea resocializării
făptaşului, prin implementarea unor programe speciale de lucru cu autorii actelor
de violenţă în cadrul familiei, pentru a asigura schimbări permanente în
atitudinile şi comportamentul autorilor actelor de violenţă şi pentru a preveni
reapariţia violenţei în cadrul familiei.

2.1. Obiectivele specifice ale Protocolului General
Obiectivele specifice ale Protocolului General sunt:
− a organiza şi a oferi linii directoare generale şi unice pentru acţiunile,
buna practică şi colaborarea între diferitele organe de stat, organizaţii şi alte
persoane fizice şi juridice interesate în cazurile de violenţă în familie;
− a îmbunătăţi protecţia victimelor şi a potenţialelor victime, a reduce
numărul de cazuri nedetectate de violenţă în familie şi a mări proporţia de
cazuri sancţionate;
− a îmbunătăţi situaţia victimelor şi a asigura că toate acţiunile întreprinse
pe perioada procesului de protecţie sunt efectuate în cel mai bun interes al
acestora;
− a evita acţiuni care duc la victimizarea secundară a victimelor violenţei în
cadrul familiei;
− a asigura înţelegerea generală a obiectivului şi scopurile principiilor de
protecţie de bază;
−  a oferi protecţie rapidă, eficace şi în timp util pentru victimele violenţei,
imediat după evenimentul violent, în timpul urmăririi penale sau
infracţionale şi după încheierea acestor procese;
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¦a asigura aplicarea unei abordări de ansamblu la organizarea procesului de
protejare şi sprijinire a femeilor supuse violenţei în cadrul familiei, care să
cuprindă toate nevoile lor estimate prin adoptarea unor protocoale de
acţiune în cazuri de violenţă asupra femeilor în cadrul familiei şi în relaţie de
parteneriat, reglementând mai exact modul de acţiune al fiecărui participant
în procesul de protejare a victimelor.
− a conştientiza toate instituţiile şi actorii din sistemul de protecţie împotriva
violenţei în cadrul familiei cu privire la fenomenul violenţei în cadrul familiei;

a reduce consecinţele sociale negative ale violenţei în cadrul familiei.

3.

Cadrul normativ

3.1. Acte internaţionale, pe care se întemeiază Protocolul
General
Actele internaţionale, pe care se întemeiază Protocolul General, sunt:
−  Declaraţia Universală a Naţiunilor Unite despre Drepturile Omului (1948);
−  Convenţia Naţiunilor Unite privitoare la eliminarea tuturor formelor de
discriminare faţă de femei (CEDAW) este cel mai important tratat
internaţional în domeniul drepturilor femeilor. Recomandarea generală nr.19
a Comitetului pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de
femei (Comitetul CEDAW) din 1992 impune luarea tuturor măsurilor necesare
pentru a elimina discriminarea împotriva femeilor şi a combate violenţa
asupra femeilor, inclusiv adoptarea legislaţiei specifice privitoare la toate
formele de violenţă asupra femeilor, sancţiunile penale pentru autorii actelor
de violenţă, căile civile de atac, măsuri preventive şi de protecţie;
− Declaraţia Naţiunilor Unite privind eliminarea violenţei asupra femeilor
(1993) precizează măsurile, pe care guvernele ar trebui să le ia pentru a
elimina violenţa în cadrul familiei, inclusiv legislaţia penală corespunzătoare,
dezvoltarea planurilor naţionale de acţiune, furnizarea de servicii şi resurse
pentru femeile victime ale violenţei, formarea şi sensibilizarea angajaţilor
publici în ceea ce priveşte problemele de gen şi alocarea de resurse bugetare
ale guvernului pentru combaterea violenţei asupra femeilor;

− Rezoluţia Comisiei ONU pentru Drepturile Omului 2003/45 despre

eliminarea violenţei asupra femeilor, îndeamnă guvernele să introducă
"obligaţia afirmativă de a dezvolta şi proteja drepturile femeilor şi fetelor,
precum şi de a evita, cerceta şi pedepsi, cu atenţia potrivită, toate actele de
violenţă asupra femeilor şi fetelor";
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 Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite despre Drepturile Copilului
(1989) prevede că statele sunt obligate să adopte "toate măsurile legislative,
administrative, sociale şi educative necesare pentru a-i proteja pe copii de la
toate formele de violenţă fizică şi mentală".
− Convenţia Naţiunilor Unite despre Drepturile Persoanelor cu Handicap
(2006), Articolul 6, prevede că statele semnatare recunosc că femeile şi fetele
cu handicap sunt supuse discriminării multiple, şi în acest sens, vor lua măsuri
pentru a asigura exercitarea deplină şi egală a tuturor drepturilor omului şi a
tuturor libertăţilor fundamentale de către femeile şi fetele cu handicap;
− Declaraţia de la Beijing şi Platforma de acţiune (1995) - în domeniul
violenţei în cadrul familiei recomandă ca o chestiune prioritară revizuirea
legislaţiei şi luarea altor măsuri, inclusiv formarea mecanismelor necesare,
pentru a asigura că toate femeile se bucură de protecţie împotriva violenţei în
cadrul familiei, care trebuie să fie tratată ca o infracţiune pedepsită prin lege
(alin. 124-126).
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, adoptate la Summit-ul Mileniului
al ONU (2000). Al treilea Obiectiv de Dezvoltare al Mileniului este egalitatea
de gen şi ameliorarea condiţiei femeilor;
− Recomandarea nr. R (90) 2E a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei
privitoare la măsurile sociale legate de violenţa în cadrul familiei recomandă
măsuri speciale în domeniul informării, identificării timpurii a violenţei,
raportării violenţei, acordării de ajutor şi terapie (serviciile liniei telefonice SOS
şi ale centrelor de criză şi consiliere), măsurilor în favoarea copiilor, măsurilor
în favoarea femeilor, măsurilor faţă de autorii actelor de violenţă, măsurilor în
domeniul educaţiei (de ex. crearea unor programe de prevenire pentru copii
la şcoală) etc. ;
Recomandarea 1582 (2002) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
privitoare la violenţa împotriva femeilor îndeamnă statele membre să
recunoască faptul că acestea au obligaţia de a preveni, cerceta şi pedepsi
actele de violenţă în cadrul familiei, precum şi de a oferi protecţie victimelor;

− Recomandarea 1905 (2010) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei,
adoptată în martie 2010, subliniază necesitatea de a-i proteja pe copiii care au
fost martori ai violenţei în cadrul familiei. Aceasta se întemeiază pe Rezoluţia
1714 (2010) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privitoare la copii
martori ai violenţei în cadrul familiei;
− Recomandarea Consiliului Europei REC (2002) 5 a Comitetului de Miniştri
la adresa statelor membre în legătură cu protecţia femeilor împotriva
violenţei;
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Convenţia Consiliului Europei privind protecţia copiilor împotriva
exploatării şi abuzului sexual (2010)
Convenţia Consiliului Europei privitoare la prevenirea şi combaterea
violenţei asupra femeilor şi violenţei în cadrul familiei (2011).

3.2. Cadrul legislativ naţional
Cadrul legislativ naţional este:
Constituţia Republicii Serbia prevede că statul garantează egalitatea
femeilor şi bărbaţilor, dezvoltă o politică de oportunităţi egale, interzice
discriminarea directă şi indirectă din orice motiv, în special pe baza de gen,
garantează dreptul la protecţie juridică egală şi la asistenţă legală, dreptul la
reabilitare şi la repararea prejudiciului material sau moral cauzat acţiunile
ilegale sau incorecte ale organelor de stat sau altor organe şi dreptul la
apărarea legală a drepturilor omului şi ale minorităţilor consfinţite de
Constituţie; garantează inviolabilitatea integrităţii fizice şi psihice, interzice
sclavia şi situaţii similare sclaviei, precum şi toate formele de trafic de fiinţe
umane, garantează protecţia copiilor împotriva exploatării sau abuzului
psihologic, fizic, economic şi de orice altă natură şi garantează protecţie
deosebită pentru familia, mamele, părinţii singuri şi copii.
− Codul penal ("Monitorul oficial al Republicii Serbia", nr.85/05, 88/05,
107/05, 72/09 şi 111/09);

− Codul de procedură penală (,,Monitorul Oficial al Republicii Serbia", nr.
70/01 şi 68/02, "Monitorul oficial al Republicii Serbia", nr. 58/04, 85/05,
115/05, 46/06, 49/07, 122/08, 20/09, 72/09, 76/10);
− Legea Familiei ("Monitorul oficial al Republicii Serbia", nr. 18/05 şi 72/11);
− Legea despre Ordinea şi Liniştea Publică ("Monitorul oficial al Republicii
Serbia", nr. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 85/05 şi 101/05);
− Legea despre contravenţiile ("Monitorul oficial al Republicii Serbia", nr.
101/05, 116/08 şi 111/09)

− Legea despre Delincvenţii minori şi protejarea juridic-penală a minorilor
("Monitorul Oficial al Republicii Serbia", nr. 85/05);
Legea despre programul de protecţie a participanţilor la procesul penal
("Monitorul oficial al Republicii Serbia", nr. 85/05);
Legea despre executarea sancţiunilor penale ("Monitorul oficial al
Republicii Serbia", nr. 85/05,72/09 şi 31/11);
Legea Poliţiei ("Monitorul oficial al Republicii Serbia", nr. 101/05 şi 63/09);
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− Legea Procuraturii ("Monitorul oficial al Republicii Serbia", nr. 116/08,
104/09 şi 101/10);
Legea armelor şi muniţiilor, ("Monitorul oficial al Republicii Serbia",
nr. 9/92, 55/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05, 101/05 şi 27/11);
− Legea despre egalitatea de gen ("Monitorul oficial al Republicii Serbia",
nr. 104/09);
− Legea despre interzicerea discriminării ("Monitorul oficial al Republicii
Serbia", nr. 22/09);
− Legea protecţiei sociale ("Monitorul oficial al Republicii Serbia", nr. 24/11);
− Legea despre protejarea datelor cu caracter personal ("Monitorul oficial al
Republicii Serbia", nr. 97/08 şi 104/09).

4.

Definiţii şi concepte generale

4.1. Violenţa asupra femeilor în cadrul familiei şi
relaţiilor de parteneriat
Violenţa asupra femeilor în relaţiile de parteneriat este rezultatul unui
dezechilibru de putere între femei şi bărbaţi. În conformitate cu Recomandarea
generală nr. 19 a Comitetului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru eliminarea
discriminării împotriva femeilor (1992), violenţa împotriva femeilor constituie o
formă de discriminare conform Convenţiei privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare faţă de femei (CEDAW) şi trebuie privit drept o încălcare gravă a
drepturilor fundamentale ale femeilor. Discriminarea include violenţa pe bază de
gen sau violenţa îndreptată împotriva femeilor numai datorită faptului ca sunt
femei sau care afectează femeile în mod disproporţionat. Include orice acţiune
care duce la daune sau suferinţe de natură fizică, psihică sau sexuală, inclusiv
ameninţarea cu astfel de acte, constrângerea şi alte forme de limitare a libertăţii.
Violenţa pe bază de gen este o încălcare a dispoziţiilor specifice ale Convenţiei,
indiferent că aceste dispoziţii menţionează în mod expres violenţa sau nu.
Declaraţia Naţiunilor Unite privind eliminarea violenţei împotriva femeilor din
1993 defineşte formele de bază ale violenţei împotriva femeilor precizând că
astfel de violenţă poate fi de natură fizică, sexuală sau psihologică, şi că, atunci
când aceasta are loc în cadrul familiei, ea se poate manifesta în bătăi, abuz sexual
al copiilor de gen feminin, violul conjugal şi altele forme de violenţă.
Violenţa împotriva membrilor familiei are caracteristici specifice faţă de violenţa
comisă în afara familiei. Violenţa în cadrul familiei reprezintă întotdeauna un abuz
de putere şi o formă de control asupra membrilor familiei care au mai puţină
putere sau deţin mai puţine resurse. In cele mai multe societăţi şi mai ales în
comunităţile tradiţionale şi patriarhale, bărbaţii au mult mai multă putere, nu
numai fizic, ci şi economic şi social.
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Având în vedere faptul că anumite aspecte ale violenţei împotriva femeilor şi ale
luptei împotriva acestor forme de violenţă sunt tratate prin diferite acte şi că
unele forme de violenţă în cadrul familiei, precum şi evitarea şi combaterea lor,
au fost obiectul mai multor documente speciale şi planuri strategice de acţiune,
Protocolul general are drept scop să ofere linii directoare pentru acţiunile şi
colaborarea instituţiilor, organelor şi organizaţiilor în situaţii de violenţă asupra
femeilor în cadrul familiei şi relaţiilor de parteneriat.
Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei asupra
femeilor şi violenţei în cadrul familiei defineşte violenţa în cadrul familiei ca orice
act de violenţă fizică, sexuală, psihologică şi economică, care are loc în cadrul
familiei, gospodăriei sau oricărei alte forme de parteneriat sau relaţii intime,
indiferent că autorul actelor de violenţă locuieşte sau nu în aceeaşi unitate de
locuinţă ca şi victima.
Legea Familiei defineşte violenţa în cadrul familiei drept comportamentul, prin
care un membru al familiei pune în pericol integritatea fizică, sănătatea mintală
sau liniştea unui alt membru al familiei.
Conform Legii Familiei, membrii familiei sunt: soţii sau foştii soţi, copiii, părinţii şi
altele rude de sânge, rudeniile prin alianţă sau adopţie, persoanele legate prin
relaţii de întreţinere, persoanele care locuiesc sau au locuit în aceeaşi locuinţă
familială; partenerii extra-conjugali şi foştii parteneri extra-conjugali, persoanele
care sunt sau au fost într-o relaţie emoţională sau sexuală şi persoanele care au
un copil comun sau la care se va naşte un copil, chiar dacă nu au locuit niciodată
în aceeaşi locuinţă.
Codul penal prevede că infracţiunea de violenţă în cadrul familiei este înfăptuită
atunci când cineva dăunează păcii, integrităţii corporale sau stării psihice a unui
membru al familiei prin recurgerea la violenţă, ameninţarea de a atenta la viaţa
sau trupul acestuia, precum şi printr-un comportament insolent sau nechibzuit.
În Codul penal, noţiunea de membru al familiei este definită oarecum altfel decât
în Legea Familiei. Se consideră că sunt membri ai familiei, soţii, copii lor, strămoşii
soţilor pe linia directă de înrudire, partenerii de drept comun şi copiii lor, părinţii
şi copii adoptivi, persoanele care întreţin şi cele care sunt întreţinute, precum şi
fraţii şi surorile, soţii lor, foştii soţi şi copiii lor şi părinţii foştilor soţi în cazul în care
locuiesc în aceeaşi gospodărie, în timp ce persoanele care au copii comuni sau la
care se va naşte un copil comun sunt consideraţi membri ai familiei, chiar dacă
aceştia nu au trăit niciodată în aceeaşi locuinţă.
În 2005, Guvernul a adoptat Protocolul General pentru protejarea copilului de la
abuz şi neglijare, prin care se defineşte întregul proces de protejare a copiilor de
la abuz şi neglijare, inclusiv protecţia copiilor împotriva violenţei în cadrul
familiei.
În acel Protocol General, prin violenţa în cadrul familiei se înţelege abuzul de
putere, încredere sau dependenţă în cadrul familiei, ameninţând supravieţuirea,
siguranţa şi bunăstarea unui alt membru sau membrii ai familiei.
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Acesta include diverse forme de abuz, cum ar fi violenţa într-o relaţie de
parteneriat, abuzul şi neglijarea bătrânilor sau a altor persoane adulte
dependente, abuzul şi neglijarea copiilor, abuzul asupra părinţilor şi expunerea la
violenţă asupra altor membri ai familiei.
Violenţa în relaţiile de parteneriat reprezintă un model de comportament violent
faţă de partenerul care este sau a fost implicat într-o relaţie intimă, cum ar fi
căsătoria, parteneriatul extra-conjugal, altă formă de relaţie emoţională sau
sexuală sau atunci când este vorba de persoane care au sau urmează să se nască
un copil comun, chiar dacă nu au trăit niciodată în aceeaşi locuinţă, inclusiv
situaţiile în care partenerii sunt de acelaşi sex.

5.

Recunoaşterea violenţei

Violenţa în relaţiile de parteneriat are diverse forme şi manifestări:
violenţa fizică este folosirea intenţionată a forţei 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, muşcarea, strangularea, înjunghierea, provocarea arsurilor,
constrângerea fizică, bătăile şi uciderea, dar nu exclude alte manifestări.
Violenţa sexuală este actul sexual fără consimţământul victimei sau posibilitatea
acesteia de a-şi da consimţământul, 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 consimţi sau a respinge participarea la acesta datorită unei boli,
invalidităţi, influenţei unei substanţe psihoactive, vârstei, sau drept rezultat al
intimidării, şantajului sau presiuni; precum şi actul sexual dureros şi umilitor.
Intimidarea, şantajul sau presiunile pentru a participa la un act sexual nedorit
includ utilizarea de cuvinte, gesturi, obiecte sau arme în scopul de a exprima
intenţia de a provoca durere, rănire sau deces.
Violenţa psihică constă în tulburarea liniştii victimei drept urmare a
comportamentului, ameninţărilor sau aplicării metodelor de intimidare cu sau
fără utilizarea de unelte şi arme care pot provoca vătămări corporale. Aceasta
include umilirea victimei, controlarea comportamentului ei, privarea
informaţiilor, jenarea şi discreditarea, învinuirea, izolarea de la prieteni şi rude,
manipularea copiilor şi discreditarea victimei în rolul său de părinte, împiedicarea
accesul la bani şi alte bunuri, care afectează starea mentală şi emoţională a
victimei.
O forma specifică de violenţă psihologică este controlarea victimei prin
urmărirea sau spionarea acesteia, recurgând în mod repetat la hărţuire şi
intimidare, inclusiv persecutarea persoanei, frecventarea locului de lucru sau
locuinţă, apeluri, scrisori şi mesaje chinuitoare şi distrugerea bunurilor victimei.
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Violenţa economică este o formă de violenţă 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 renunţarea la proprietate şi înstrăinarea bunurilor fără
consimţământ, dar nu exclude alte manifestări.

6.

Copiii şi alţi membri deosebit de
vulnerabili ai familiei, care au fost
martori la violenţa asupra femeilor în
cadrul familiei şi relaţiilor de parteneriat

Copiii sunt consideraţi victime ale violenţei în cadrul familiei, nu numai atunci
când aceştia suferă în mod direct, ci şi atunci când sunt expuşi, în calitate de
martori, la acte violente, pe care un membru al familiei le înfăptuieşte faţă de alţi
membri. Mărturisirea şi expunerea la violenţă îi traumatizează pe copii, indiferent
că ei văd violenţă sau aud zgomote, lovituri sau ţipete în apropierea lor imediată,
sau atunci când ştiu că violenţa are loc sau ar putea avea loc, sau ulterior, când ei
văd consecinţele violenţei dintre membrii familiei.
Cunoştinţele moderne confirmă faptul că expunerea la abuzuri fizice, sexuale sau
psihologice, precum şi la violenţă dintre părinţi sau alţi membri ai familiei, are un
impact sever asupra copiilor şi altor membri deosebit de vulnerabili ai familiei. O
astfel de expunere provoacă traume şi afectează în mod negativ dezvoltarea
copilului, precum şi siguranţa şi poziţia altor membri deosebit de vulnerabili ai
familiei, inclusiv persoanele cu handicap, membrii bătrâni ai familiei şi
persoanele cu probleme grave de sănătate şi dezvoltare.
Din acest motiv, atunci când oferim servicii şi asistenţă victimelor violenţei în
cadrul familiei, trebuie să avem în vedere dacă există copii care au fost martori la
actele de violenţă şi să luăm în considerare drepturile şi nevoile lor. Termenul
"copil martor" se referă nu numai la copiii care au fost prezenţi în mod direct la
actele de violenţă, ci şi la aceia care au fost expuşi în mod indirect. In aceste
cazuri, trebuie aplicat în mod complementar Protocolului General privind
protecţia copiilor împotriva abuzului şi neglijării.
Atunci când oferim asistenţă victimelor violenţei domestice, care provin din
familii cu membri deosebit de vulnerabili, martori ai violenţei, trebuie să luăm
măsuri de protecţie adecvate pentru nevoile acestor persoane, întrucât acestea
nu se pot apăra fără ajutorul altora.
Toate serviciile oferite copiilor martori ai actelor de violenţă în cadrul familiei şi
altor membri ai familiei deosebit de vulnerabili trebuie să aibă în vedere
interesele acestora.
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7.

Participanţii

Participanţii la organizarea activităţilor de protejare şi sprijinire a femeilor victime
ale violenţei în cadrul familiei şi relaţiilor de parteneriat, în conformitate cu acest
protocol, sunt instituţiile, agenţiile şi organizaţiile, care au obligaţia, în cadrul
competenţelor lor legale şi programelor lor de lucru, de a efectua activităţi menite
să identifice cazurile de violenţă în cadrul familiei, să oprească violenţa, să
garanteze siguranţa, sprijinirea şi fortificarea victimei şi să asigure reabilitarea
victimelor violenţei în cadrul familiei, precum şi sancţionarea autorilor actelor de
violenţă. În conformitate cu reglementările legale pozitive în vigoare, următoarele
instituţii au datoria de a acţiona în cazurile de violenţă în cadrul familiei:
−  poliţia
−  instituţiile de asistenţă socială şi de alţi furnizori de servicii în domeniul
protecţiei sociale 2.
−  instituţiile medicale şi alte forme de servicii de sănătate
 instituţiile din sistemul de învăţământ, în cazurile în care există copiii
implicaţi ca martori ai violenţei,
−  procuratura
− tribunalele regulare şi contravenţionale.
În procesul de prevenire, furnizare de servicii juridice şi psiho-sociale şi
reprezentare pentru obţinerea unor servicii destinate victimelor violenţei în
cadrul familiei, un rol deosebit de important îl vor avea asociaţiile care au, în
cadrul programelor lor de lucru, activităţi menite să asigure ajutorarea şi
sprijinirea victimelor violenţei în cadrul familiei şi relaţiilor de parteneriat.
Pentru a evita victimizarea secundară a victimelor, responsabilii sunt obligaţi să
acţioneze într-un mod care să respecte demnitatea lor. Atunci când se desfăşoară
activităţi cu victimele violenţei în cadrul familiei, toate părţile responsabile sunt
obligate să acţioneze într-un mod sensibil faţă de gen.

 Alţi furnizori de protecţie socială sunt definiţi în art. 17 al Legii Protecţiei Sociale ("Monitorul
Oficial al Republicii Serbia", nr. 24/11)
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8.

Principiile generale ale protecţiei
victimelor violenţei în cadrul familiei

Toţi specialiştii implicaţi în organizarea activităţilor de protejare şi sprijinire a
femeilor victime ale violenţei în cadrul familiei trebuie să respecte următoarele
principii general acceptate:
 Siguranţă (securitatea) victimelor este o prioritate în activitatea
serviciilor profesionale.
 Siguranţa şi bunăstarea copilului prin furnizarea de securitate şi
sprijinirea autonomiei părintelui care nu este violent.
 Făptaşul este singurul răspunzător pentru comportamentul violent.
4 Toate intervenţiile trebuie să ia în considerare inegalitatea puterii
dintre victima violenţei în cadrul familiei şi autorul actului de violenţă.
 Respectarea nevoilor, drepturilor şi demnităţii victimelor.
 Urgenţa acţiunilor trebuie să fie în conformitate cu evaluarea
pericolului situaţiei şi vulnerabilităţii victimei.
 Instituţiile sunt răspunzătoare să oprească violenţă şi să ia măsuri de
protecţie în cadrul rolurilor, competenţelor şi misiunilor lor.
 Ridicarea competenţei profesionale prin educarea planificată şi
afirmarea exemplului bunelor practici.

9.

Procesul de protejare a victimelor

Abordarea intersectorială la rezolvarea problemei violenţei este recomandată în
numeroase documente internaţionale. Cooperarea dintre instituţii, organe şi
organizaţii reprezintă una din condiţiile prealabile esenţiale pentru organizarea
protecţiei femeilor victime ale violenţei în cadrul familiei şi relaţiilor de
parteneriat.
Includerea diferitelor servicii în procesul de protecţie împotriva violenţei în cadrul
familiei se bazează pe următoarele presupuneri:
 Participanţii titulari ai unor sisteme de protecţie împotriva violenţei în
cadrul familiei au competenţe şi domenii de răspundere diferite şi, de
aceea, problemele legate de violenţă pot fi rezolvate numai prin
cooperarea intersectorială.
 Participanţii titulari ai unor sisteme de protecţie împotriva violenţei în
cadrul familiei sunt obligaţi să plaseze drepturile victimei în mijlocul
tuturor măsurilor luate prin cooperare, pentru a îndeplini obligaţiile lor
legale în scopul intervenţiei, pe care o efectuează.
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În acest sens, cooperarea dintre instituţii trebuie să fie clar definită,
precum şi intervenţia lor individuală şi coordonată, pentru a evita
situaţia, în care răspunderea este aruncată de la un serviciu la altul.
Pentru a stabili un sistem eficient de protejare a victimelor violenţei în cadrul
familiei şi relaţiilor de parteneriat, trebuie stabilită o cooperare intersectorială
continuă între instituţiile titulare ale sistemului de protecţie. Acest lucru implică
cooperarea instituţiilor de protecţie socială şi, în particular, a centrelor de
asistenţă socială, poliţiei, procuraturii, instanţelor de cercetare şi instituţiilor
sanitare. Sistemul de protecţie trebuie să includă asociaţiile de cetăţeni care au în
programul lor activităţi legate de serviciile pentru victimele violenţei.
Garantarea siguranţei, protejarea drepturilor victimelor şi oprirea violenţei sunt,
în primul rând, rolul poliţiei şi procuraturii, imediat după ce primesc informaţii de
la cetăţeni, instituţii, agenţii şi organizaţii despre existenţa violenţei în cadrul
familie. Alte servicii (sociale, de sănătate, de învăţământ etc.) acordă sprijin
victimelor şi asigură recuperarea şi premisele pentru o viaţă productivă fără
violenţă.

9.1. Recunoaşterea şi raportarea violenţei împotriva
femeilor în cadrul familiei şi relaţiilor de parteneriat
Protecţia împotriva violenţei în cadrul familiei începe prin recunoaşterea
violenţei. Recunoaşterea violenţei este responsabilitatea tuturor instituţiilor în
cadrul activităţilor lor obişnuite. Recunoaşterea poate fi rezultatul unui raport
supus de către victimă la oricare instituţie din sistemul de protecţie, sau al
observării urmelor fizice, psihologice sau de altă natură, precum şi a
manifestărilor violenţei, de către orice persoană oficială sau profesională sau de
către o terţă parte, care raportează violenţa unei instituţii.
Fiecare are dreptul şi datoria de a raporta violenţa în cadrul familiei. Neraportarea
violenţei în cadrul familiei este o faptă penală. Persoana care are cunoştinţă
despre fapta penală de violenţă în cadrul familiei are datoria să depună o
plângere penală la instituţiile şi organele competente.
În conformitate cu Legea Familiei, toţii au dreptul la protecţie împotriva violenţei
în cadrul familiei conform legii. O obligaţie deosebită de raporta violenţa
domestică poliţiei şi procuraturii le revine lucrătorilor din sistemul de îngrijire a
sănătăţii, protecţie socială şi învăţământ.
Conform datelor oficiale, cele mai multe cazuri de violenţă în cadrul familiei sunt
raportate de femeile victime ale violenţei, urmate de cele raportate de către
lucrătorii poliţiei, lucrătorii specializaţi ai centrelor de asistenţă socială şi
persoanele angajate în organizaţii ale societăţii civile, precum şi de către lucrătorii
din domeniul sănătăţii.
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La acele organizaţii şi instituţii, unde angajaţii au de a face cu femei victime ale
violenţei, trebuie avut în vedere faptul că urmele violenţei pot avea alte forme
decât răni, vânătăi sau alte manifestări fizice. Profesioniştii sunt obligaţi să
detecteze şi să identifice alte semne de violenţă şi să-şi exprime suspiciunile în
mod expres, atunci când aceste semne există, documentându-le în mod
corespunzător. Acest obiectiv poate fi atins, dacă în timpul desfăşurării
activităţilor obişnuite şi furnizării altor servicii se pun întrebările adecvate, adică
dacă se verifică existenţa violenţei în toate situaţiile indicate. Cu excepţia
situaţiilor în care urmele violenţei sunt vizibile, existenţa violenţei trebuie
neapărat verificată atunci când există o declaraţie credibilă din partea victimei
sau a martorilor, precum şi alte circumstanţe, simptome medicale sau psihologice
care indică faptul că violenţa există. Ori de câte ori este posibil, trebuie puse
întrebările obişnuite cu privire la violenţă, indiferent că este vorba de o
intervenţie a poliţiei, serviciilor de sănătate sau centrelor de asistenţă socială.
Aceste întrebări se pun chiar dacă nu sunt membri adulţi de sex masculin în
cadrul gospodăriei.
Atunci când se determina existenţa violenţei în cadrul familiei, trebuie avute în
vedere alte posibile semne în comportamentul potenţialei victime, inclusiv
semne directe şi indirecte, cum ar fi:

− agitaţia, evitarea temei, minimizarea, exprimarea opiniei că violenţa ar fi
"meritată",

− exprimarea fricii faţă de comportamentul autorului actelor de violenţă şi
pentru propria lor siguranţă,
− frica că autorul actelor de violenţa îi va sechestra pe copii sau că poate
reprezenta o ameninţare la adresa lor; părerea conform căreia copiii "au
nevoie de ambii părinţi",
− frica pentru siguranţa altor membri ai familiei,
−  sentimentul de ruşine şi vinovăţie, asumarea răspunderii pentru violenţă,

− dependenţa economică, izolarea şi lipsa de sprijin din partea familiei
extinse,

− frica faţă de poliţie şi alte autorităţi.
Factorii care indică apariţia unor consecinţe deosebit de grave ale violenţei în
cadrul familiei:
− victime multiple,

− atac suferit de mai multe ori de către aceeaşi victimă,
 victima aparţine unei categorii deosebit de vulnerabile (persoane cu
handicap, comportament psihologic alterat,
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− orientare sexuală diferită, dependenţă de substanţe psihoactive, persoane
în vârstă şi altele.)
− prezenţa altor persoane la actele de violenţă, ca de exemplu a rudelor şi
mai ales a copiilor şi a altor membri ai familiei deosebit de vulnerabili,

− umilirea adiţională şi degradarea victimei (de ex. fotografierea sau arătarea
victimei altor persoane după înfăptuirea actului de violenţă ş.a.m.d.)

9.2. Documentarea violenţei
Fiecare instituţie care primeşte informaţii, din care rezultă suspiciunea rezonabilă
că a fost comisă o faptă de violenţă în cadrul familiei, va documenta în mod
corespunzător toate informaţiile şi datele aflate despre circumstanţele relevante.
Scopul documentării este acela de a pregăti un raport care conţine informaţii de
calitate, exacte şi fiabile cu privire la eveniment, istoria şi consecinţele acesteia.
Următoarele acţiuni sunt de o importanţă capitală pentru protejarea victimelor:
Înregistrarea corectă a datelor referitoare la identitatea persoanei care a fost
supusă violenţei, identitatea persoanelor care au fost supuse violenţei în acelaşi
timp, în mod direct sau indirect (de exemplu copiii, rudele sau altele), identitatea
persoanei care a comis actele de violenţă, descrierea detaliată a evenimentelor
de violenţă şi a istoriei acestora (evenimentele anterioare, durata, frecvenţa şi
escaladarea), descrierea factorilor de risc specifici, descriere detaliată a
consecinţelor violenţei (eventualele leziuni şi starea psihologică), fotografia
persoanelor (leziunilor) şi descrierea locului unde s-au produs evenimentele,
înregistrarea declaraţiilor victimelor directe şi indirecte, precum şi ale martorilor
cu privinţă la circumstanţele actelor de violenţă, raporturile despre constatările şi
evaluările experţilor, documentarea rapoartelor despre evenimente anterioare,
precum şi a acţiunilor întreprinse de diferitele servicii.
Atunci când se colectează date privitoare la actele de violenţă, interviul cu
victima trebuie efectuat fără prezenţa făptaşului (în camere separate şi în afara
câmpului lui vizual). Nu este recomandabil să punem întrebări de genul "de ce",
pentru că ele se referă la stabilirea cauzei, ceea ce victima nu este datoare să
înţeleagă. În plus, asemenea întrebări se asociază cu acuzaţiile şi vinovăţia.
Colectarea datelor despre actele de violenţă este o sarcină dificilă şi sensibilă,
specifică pentru fiecare serviciu. Pentru a spori fiabilitatea datelor, trebuie să
stabilim sursa informaţiei, să punem întrebări precise, clare şi detaliate, să
observăm cu atenţie şi să înregistrăm înfăţişarea şi comportamentul atât al
victimei, cât şi al autorului actelor de violenţă. Incoerenţa în mărturia victimelor
nu înseamnă neapărat că declaraţia este inexactă. Incoerenţă reflectă deseori o
stare de confuzie, probleme de înţelegere a întrebărilor, probleme de aducere
aminte şi surescitare emoţională din cauza retrăirii experienţelor traumatice.
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9.3. Informaţii privind alţi participanţi la proces
Este necesar ca angajaţii tuturor instituţiilor relevante să fie familiarizaţi cu
fenomenul violenţei în cadrul familiei şi să deţină date exacte şi concrete despre
unde şi cum victima poate fi remisă la alte servicii şi furnizori de servicii ale
comunităţii.
Trebuie asigurat ca victima violenţei să obţină toate datele necesare, în scopul de
a o încuraja ca să accepte ajutorul şi să ia măsuri pentru garantarea siguranţei ei.
Este important să construim o relaţie de încredere şi să arătăm în mod clar că
violenţa este o formă de comportament inacceptabilă şi că răspunderea pentru
actele de violenţă îi revinde întotdeauna făptaşului şi nu victimei. Trebuie
asigurate informaţii complete despre procesele, procedurile şi rezultatele
acestora, precum şi despre resursele disponibile pentru a le ajuta şi sprijini atât
pe victimele, cât şi pe alţi membri vulnerabili ai familiei.
În toate cazurile, victima trebuie să primească informaţii detaliate cu privire la
toţi participanţii şi serviciile comunitare care oferă asistenţă şi securitate. În
măsura posibilităţilor, victimelor li se vor înmâna broşuri, care conţin informaţii
necesare pentru acestea. Aceste informaţii includ adresele, numerele de
telefon şi alte detalii ale următorilor participanţi: secţia de poliţie, centrul de
asistenţă socială, instituţia de sănătate, telefonul SOS pentru victimele
violenţei, adăpostul (casa sigură) şi altele organizaţii comunitare specializate în
violenţa în cadrul familiei şi violenţa asupra femeilor.
În acord cu femeia victima, se poate contacta oricare dintre aceste servicii, în
scopul de a oferi o asistenţă adecvată şi a întocmi un plan de securitate.
Participanţii trebuie să fie implicaţi în elaborarea unei broşuri comune (pliant), în
care se descriu drepturile şi posibilităţile de bază pentru protejarea femeilor
victime ale violenţei în cadrul familiei şi relaţiilor de parteneriat. Victimele vor
primi aceste broşuri imediat de la angajaţii organizaţiilor şi instituţiilor, care
stabilesc primul contact cu femeile victime ale violenţei în cadrul familiei şi
relaţiilor de parteneriat.
În zonele, în care se foloseşte oficial limba unei minorităţi naţionale, broşura
trebuie tipărită în toate limbile folosite oficial în acea zonă.
Angajaţii tuturor instituţiilor din sistemul de protejare şi sprijinire a femeilor
supuse violenţei în cadrul familiei vor asigura ca victima să fie informată
despre paşii întreprinşi şi măsurile luate, precum şi despre drepturile, pe care
victima le are în fiecare etapă a procesului.

22

9.4. Conştientizarea şi abilitarea victimelor
Dacă victima violenţei nu vrea să vorbească despre violenţă, decizia ei trebuie
neapărat respectată. În aceste situaţii, victima trebuie înştiinţată în mod clar că ea
poate cere ajutor cu alt prilej. Totodată, ea trebuie instruită în legătura cu
potenţialele riscuri şi sursele de asistenţă disponibile. Trebuie documentate
neapărat toate datele aflate pe parcursul conversaţiei cu victima şi alte persoane
implicate, precum şi toate acţiunile care au fost întreprinse.
Atunci când, pe baza discuţiilor, este evident că atât copiii, cât şi alţi membri
deosebit de vulnerabili ai familiei, au fost expuşi violenţei în cadrul familiei, acest
lucru trebuie raportat neapărat la centrul de asistenţă socială.

9.5. Procedura în caz de pericol iminent
de violenţă
În cazul în care constatările existente sugerează că viaţa şi siguranţa victimei sau
a altor membri ai familiei sunt sub o ameninţare gravă şi imediată, trebuie
întreprinse acţiunile necesare pe baza datoriilor oficiale. Constatările referitoare
la o ameninţare imediată şi gravă pot fi rezultatul declaraţiilor şi
comportamentului victimei sau altor persoane, declaraţiilor şi comportamentului
autorului actelor de violenţă şi urmelor de violenţă, aşa cum au fost înregistrate la
faţa locului.
Funcţionarul, care în timpul desfăşurării activităţilor obişnuite află despre
pericolul grav şi imediat de violenţă, va acţiona în conformitate cu legea şi va
întreprinde şi iniţia acţiunile necesare pentru a o proteja pe victimă împotriva
violenţei. In aceste cazuri, constatările privitoare la pericolul de violenţă trebuie
raportate imediat poliţiei.

9.6. Evaluarea riscurilor de securitate
Circumstanţele care indică existenţa unui pericol direct şi grav de violenţă asupra
femeilor în cadrul familiei şi relaţiilor de parteneriat includ unul din următorii
factori sau, cel mai des, o combinaţie a acestora, şi anume: ameninţări de ucidere
sau de sinucidere din partea autorului actelor de violenţă, posesia de arme,
divorţul sau despărţirea de la partenerul violent, gândurile şi comportamentul
suicidal al victimei, incidentele anterioare de violenţă, prezenţa unei boli psihice,
abuzul de substanţe psihoactive, escaladarea în urmărirea, hărţuirea şi
molestarea victimei, familiei şi prietenilor ei, gelozia, disputele asupra custodiei
copilului sau modului de menţinere a relaţiilor personale dintre copil şi părintele
răspunzător pentru violenţă în cadrul familiei, antecedentele criminale ale
autorului actelor de violenţă, existenţa unor măsuri judiciare de protecţie şi
antecedentele de încălcare a acesteia, sentimentul de frică la victimă şi părerea ei
că violenţa se întâmplă sau repetă.
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9.6. Raportarea poliţiei şi procuraturii
Violenţa asupra femeilor în cadrul familiei şi relaţiilor de parteneriat trebuie
raportată la poliţie şi la procuratură, în conformitate cu legea. Cei implicaţi în
sistemul de protecţie trebuie să evalueze în orice moment riscurile pentru
victimă şi să adapteze procedurile după caz, pentru a asigura siguranţa maximă a
victimei.
În toate cazurile în care există motive pentru a suspecta comiterea infracţiunii
penale de violenţă în cadrul familiei, poliţia îl va înştiinţa pe procurorul
competent şi va înainte un raport despre incident sau o plângere penală
împotriva persoanei suspecte, în conformitate cu prevederile Codului de
Procedură Penală. Plângerea penală va fi evaluată exclusiv de procuror.

9.7. Înaintarea unei plângeri pentru impunerea măsurilor
de protecţie împotriva violenţei în cadrul familiei
Pentru a asigura protecţia urgentă a femeilor victime ale violenţei în cadrul
familiei şi relaţiilor de parteneriat, precum şi a celorlalţi membri ai familiei supuşi
violenţei, procuratura şi autoritatea tutelară vor înaintea o cerere de pronunţare a
măsurii de protecţie împotriva violenţei în cadrul familiei, în conformitate cu
legea.
Pentru a monitoriza măsurile de protecţie împotriva violenţei în cadrul familiei,
participanţii în sistemul de protecţie trebuie să schimbe informaţii şi să
întreprindă acţiunile corespunzătoare, în conformitate cu legea.

9.8. Acordarea de asistenţă victimelor şi monitorizarea
Funcţionarii care stabilesc primul contact cu victima violenţei îi vor oferi ajutor şi
sprijin conform competenţelor lor şi vor asigura recontactarea victimei şi
urmărirea acesteia. O conferinţă asupra cazului va fi convocată pentru a planifica
serviciile şi măsurile de protecţie a femeilor victime ale violenţei şi a altor membri
ai familiei expuse la violenţă. Conferinţa asupra cazului va fi convocată de
coordonatorul cazului (expertul centrului de asistenţă socială), cu excepţia cazului
în care s-a convenit altfel.
Toţi participanţii vor contribui, prin cooperarea lor, la dezvoltarea planului
individual de servicii integrate, care oferă protecţie completă, coerentă, eficientă
şi eficace pentru victimă de sex feminin, precum şi pentru membrii familiei
acesteia, care nu sunt violenţi. Planul de protecţie trebuie să garanteze siguranţa
victimei, să oprească violenţa şi să prevină repetarea acesteia, să apere drepturile
victimei, să permită ca aceasta să ia decizii proprii în interesul ei şi să obţină
servicii pentru recuperarea, abilitarea şi autonomia acesteia. Măsurile planificate
trebuie să fie bine coordonate şi menite să prevină victimizarea secundară a
victimelor.
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Furnizarea de servicii nu trebuie să depindă de dorinţa victimelor de a înainta o
plângere sau a depune mărturie împotriva făptuitorului.
Prin planul de protejare a femeilor victime ale violenţei în cadrul familiei şi
relaţiilor de parteneriat se confirmă planul de monitorizare şi evaluare a
măsurilor planificate şi întreprinse, inclusiv termenele de reevaluare. Aceste
proceduri trebuie conduse în colaborare (acţiune coordonată) dintre toţi
participanţii.
În funcţie de rezultatele evaluării, se vor adopta deciziile de reevaluare a
măsurilor (atunci când măsurile planificate nu au dat rezultatele dorite), precum
şi deciziile pentru instituire a unor măsuri suplimentare de protecţie. În caz că
obiectivele de protecţie, şi mai ales acelea de siguranţă, recuperare şi abilitare, au
fost atinse, se poate hotărî asupra închiderii cazului.
Toate instituţiile trebuie să se asigure ca femeile victime ale violenţei în cadrul
familiei să aibă acces la asistenţă juridică gratuită asigurată de către una din
instituţiile care oferă un ajutor legal gratuit (administraţia locală, camera
avocaţială sau baroul).

10. Implementarea şi monitorizarea aplicării
Protocolului General
10.1. Familiarizarea cu Protocolul General
Toţi participanţii la procesul de protejare a femeilor victime ale violenţei în cadrul
familiei şi relaţiilor de parteneriat îi vor familiariza pe angajaţii săi cu conţinutul
Protocolului General şi activităţile care trebuie întreprinse pentru implementarea
şi monitorizarea acestuia.

10.2. Adoptarea unor protocoale specifice
Pentru a aplica în mod consecvent acest Protocol General, toţi participanţii la
implementarea lui, vor adopta protocoale speciale de acţiune în caz de violenţă
asupra femeilor în cadrul familiei şi relaţiilor de parteneriat în termen de 12 luni
de la adoptarea Protocolului General. Acestea vor fi armonizate cu conţinutul
acestui protocol.
În scopul de a realiza o cooperare inter-sectorială eficientă, este necesar ca
ministerele competente pentru afaceri interne, protecţie socială, sănătate şi
justiţie:

−  să elaboreze, prin protocoale speciale, proceduri mai detaliate in cadrul
fiecărui sistem individual, în conformitate cu principiile şi obiectivele
Protocolului General;
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− să recomande, în limitele competenţelor sale, ca instituţiile şi altele
organizaţii să elaboreze în mod mai detaliat propriile proceduri de protejare a
femeilor împotriva violenţei în cadrul familiei şi relaţiilor de parteneriat;

− să încurajeze încheierea de acorduri de cooperare la nivel local între
instituţii şi alte organizaţii, a căror cooperare este absolut necesară pentru
implementarea eficientă a măsurilor de protejare a femeilor împotriva
violenţei în cadrul familiei şi relaţiilor de parteneriat. Măsurile
şi planurile pentru îmbunătăţirea cooperării şi aplicarea acestui Protocol
General trebuie examinate la întâlnirile reprezentanţilor diferitelor instituţii la
nivel de administraţie locală.

10.3. Instruirea pentru aplicarea Protocolului
General şi protocoalelor speciale
Toţi participanţii vor oferi un proces continuu de instruire a angajaţilor săi, pentru
a dezvolta şi a menţine profesionalismul angajaţilor instituţiilor specializate în
domeniul violenţei în cadrul familiei. Programele de dezvoltare şi instruire vor fi
implementate în conformitate cu principiile Protocolului General.
În funcţie de posibilităţile lor, participanţii vor asigura instruirea numărului şi
structurii potrivite de angajaţi la instituţiile din sistemul pentru aplicarea
Protocolului General şi protocoalelor speciale de acţiune în caz de violenţă asupra
femeilor în cadrul familiei şi relaţiilor de parteneriat. Toţi angajaţii poliţiei,
procuraturii, centrelor de asistenţă socială şi instituţiilor de îngrijire a sănătăţii
trebuie să aibă cunoştinţe de bază despre fenomenul violenţei asupra femeilor în
cadrul familiei, precum şi despre procedura prevăzută în acest Protocol General.
În funcţie de posibilităţile lor, participanţii îi vor asigura instruire specială pentru
indivizi sau echipe (formarea specializată), în scopul de a acţiona în cazurile de
violenţă asupra femeilor, în conformitate cu principiile prezentului Protocol.

10.4. Monitorizarea aplicării Protocolului
În scopul de a îmbunătăţi procedura în cazurile de violenţă asupra femeilor în
cadrul familiei şi relaţiilor de parteneriat, ministerele competente pentru afaceri
interne, protecţie socială, sănătate şi justiţie vor monitoriza punerea în aplicare a
acestui Protocol General şi protocoalelor specifice, precum şi efectele
procedurilor.
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11. Înregistrarea datelor privind cazurile de
violenţă în cadrul familiei
Participanţii la sistemul de protejare a femeilor victime ale violenţei în cadrul
familiei vor fi ţine evidenţă despre cazurile de violenţă în cadrul familiei, în modul
prevăzut de lege.
Participanţii vor monitoriza efectele procedurilor în cazurile de violenţă asupra
femeilor în cadrul familiei şi relaţiilor de parteneriat şi vor asigura prelucrarea
datelor, precum şi disponibilitatea lor publică.
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