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Cuvinte cheie: violenţă domestică, sistemul de justiţie penală, aşteptări, factori de sprijin 

şi obstacole în calea depăşirii statutului de victimă. 

 

 

Introducere 

În România, interesul faţă de fenomenul violenţei domestice a început în jurul 

anilor '90, organizaţiile nonguvernamentale fiind printre primele care au oferit o atenţie 

specială fenomenului. Datorită presiunilor externe, precum şi a schimbărilor profunde pe 

plan internaţional, România, ca ţară ce aplica la aderarea în UE, a trebuit să adopte şi să 

creeze un cadru legislativ, respectiv strategii de aplicare pentru cazurile de violenţă 

domestică. Acest proces s-a dovedit a fi unul nu chiar uşor, deoarece problematica 

egalităţii între femei şi bărbaţi nu era considerată importantă. În ceea ce priveşte interesul 

ştiinţific faţă de fenomenul violenţei domestice, acesta n-a rezultat în publicaţii de o 

anvergură mai mare în ultimul deceniu, existând doar câteva studii bazate mai mult pe 

date de prevalenţă privind violenţa de gen, şi nu pe mecanismele de condamnare. Deşi au 

avut loc schimbări la nivel legislativ, fenomenul necesită o atenţie continuă cu scopul de 

a înţelege care sunt intervenţiile cele mai eficiente, respectiv care este, pe de o parte, 

impactul material concret al legii, prin efectul real adus în viaţa femeilor în situaţie de 

violenţă domestică, şi pe de altă parte, impactul la nivelul simbolic, prin intermediul 

exprimării şi conturării mesajelor sociale. (Smart, 1989) 

Prezenta analiză a fost realizată în cadrul unui proiect de cercetare internaţional 

privind abordarea justiţiei de către femeile victime ale violenţei domestice, efectuat în 4 

ţări europene şi coordonat de Institutul de Cercetare Carlo Cattaneo din Bologna 

(Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo)
1
. 

În această lucrare am fost preocupată să prezint o imagine completă despre 

funcţionarea sistemului de justiţie penală din perspectiva femeilor victime ale violenţei 

domestice. Scopul meu a fost să descriu situaţia socială, sistemul instituţional, politicile 

naţionale (derivate din politicile internaţionale), care au avut un rol determinant în 

                                                 
1
 “Why Doesn’t She Press Charges? Understanding and Improving Women’s Safety and Right to Justice” 

(“De ce nu depun femeile plângeri? Îmbunătăţirea măsurilor de protecţie a femeilor şi a accesului lor la 

instanţele de judecată”), finanţat de Comisia Comunităţilor Europene, prin linia de finanţare Daphne III 

(2007-2013).  
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accesul femeilor la sistemul de justiţie penală. În continuare, intenţia mea a fost aceea de 

a captura experienţa individuală a femeilor victime ale violenţei domestice. În mod 

particular, am dorit să pun în evidenţă percepţia femeilor privind legislaţia împotriva 

violenţei domestice, respectiv modalităţile prin care femeile recurg la sprijin legislativ, 

obstacolele care le împiedică să beneficieze de legislaţie pentru a obţine sprijin şi 

siguranţă. În cadrul acestui studiu, au fost urmărite sentimentele, ideile, acţiunile 

femeilor, precum şi aşteptările lor faţă de sistemul de justiţie.  

Lucrarea de faţă nu vede violenţa domestică precum un fenomen monolitic 

(expresia lui Bogard pentru cercetările care se limitează la un singur profil al victimelor, 

Bogard 1999), ci porneşte de la prezumţia potrivit căreia trăim în contexte sociale create 

la intersecţiile diferitelor sisteme de putere (Sokoloff şi Dupont, 2005). Astfel, acest 

studiu ar fi incomplet fără includerea percepţiilor femeilor care provin din medii culturale 

diferite (sau marginalizate). Astfel, le-am oferit femeilor intervievate, un spaţiu de 

exprimare a opiniilor, şi am putut surprinde manierea în care se intersectează inegalitatea 

de gen cu formele instituţionalizate ale puterii sau chiar cu unele abuzuri instituţionale. 

Cercetarea a vizat şi identificarea obstacolelor specific culturale ce împiedică utilizarea 

sistemului de justiţie penală.  

În examinarea desfăşurată am folosit metodologia cercetării calitative. În acest 

scop, am analizat 78 de interviuri semi-structurate cu femei aflate în situaţie de violenţă 

domestică din judeţul Cluj şi Iaşi, oferind o atenţie specială grupurilor minoritare etnice. 

Procedura prin care am selectat participantele a fost eşantionarea teoretică. În analiza 

rezultatelor am folosit analiza tematică cu ajutorul programului Atlas.ti.5.0. În 

continuare, am analizat două studii de caz (centrarea situîndu-se pe elementele narative 

ale interviurilor) care se înscriu în repertoriul cazurilor de succes, cu scopul de a prezenta 

dinamica evenimentelor în ceea ce priveşte colaborarea victimă-sistem, precum şi pentru 

a evidenţia factorii de sprijin care au stat la baza depăşirii statutului de „victimă”. 

Pornind de la perspectiva drepturilor omului, teoria care fundamentează această 

lucrare este teoria feministă. Potrivit acestei teorii, familia nu mai este percepută ca un 

spaţiu privat cu o orânduire patriarhală, în care bărbatul deţine puterea absolută – familia 

nu se mai află deci în afara legislaţiei sau a controlului social. Pe de altă parte, legislaţia 

existentă reflectă acele norme şi structuri sociale prin care se manifestă inegalităţile de 
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putere din societate. Deşi în această cercetare m-am concentrat pe relaţia dintre femeile 

victime ale violenţei domestice şi sistemul de justiţie penală, susţin ideea potrivit căreia 

focalizarea pe soluţiile legale oferă doar soluţii şi interpretări limitate (Smart, 1989). 

Concentrarea mea asupra intervenţiilor juridice în cazurile de violenţă domestică, nu a 

avut ca scop decontextualizarea acestora relativ la problema mai largă a discriminării şi 

inegalităţii femeilor.  

Rezultatele vor evidenţia aşteptările femeilor în ceea ce priveşte sistemul de 

justiţie, utilitatea percepută a intervenţiei juridice, precum şi principalii factori care intră 

în joc atunci când femeile decid să rămână sau să părăsească procesul de justiţie penală. 

Rezultatele studiului arată că motivul insuccesului acţiunilor din justiţie pentru a scăpa de 

violenţă rezidă într-o mare diversitate de factori, dar oricare ar fi ei i oricum s-ar 

intersecta, rolul justiţiei şi al poliţiei în renunţarea la acţionarea în judecată nu se poate 

contesta. Deşi s-a constatat că în cele mai multe cazuri poliţia (sau intervenţiile legale în 

general) nu poate sau nu oferă siguranţa necesară şi eliminarea rapidă a pericolului, 

importanţa factorilor non-legislativi a fost subliniată. 

Concluziile vor argumenta necesitatea schimbării intervenţiilor în cazurile de 

violenţă domestică din România.  

 

 Capitolul 1 prezintă o succintă abordare a cadrului conceptual al violenţei 

domestice. În ceea ce priveşte conceptualizare violenţei domestice, vor fi prezentate 

definiţii variate. Deşi nu există un consens între cercetători, prezentarea definiţiilor are 

scopul de a înţelege firului comun care pătrunde în toate formele violenţei poate duce la o 

înţelegere mai aprofundată a fenomenului (Schuler, 1996).  

Definiţia violenţei domestice variază în jurul a două concepţii, în jurul termenilor 

de „violenţă” respectiv „domestic”, aşa cum subliniază Garner şi Fagan în 1996 (cf. 

Roberts, 2002). În jurul acestor termeni sunt cele mai multe dezacorduri între teoreticieni 

deoarece aduc perspective diferite în conceptualizarea acestora. Pentru surprinderea 

tuturor formelor de manifestare, voi prezenta cu definiţiile oferite de Stark şi Flitcraft (cf. 

Muntean, 1999), o definiţie cu care voi opera în cadrul acestei lucrări, deoarece lărgesc 

interpretările lor „atacul fizic sau sexual poate fi acompaniat de intimidări şi abuzuri 

verbale; distrugerea unor bunuri personale ale victimei; izolarea ei forţată de prieteni, de 
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restul familiei şi de alte persoane care ar putea constitui un potenţial ajutor pentru 

victimă; ameninţări la adresa unor persoane semnificative, incluzând aici şi copiii; 

crearea unei atmosfere de ameninţare şi teroare în jurul victimei; controlul accesului la 

bani sau lucruri personale, hrană, mijloace de transport, telefon şi alte surse de protecţie 

sau îngrijire de care ar putea beneficia victima". În continuare va fi abordată perspectiva 

lui Gordon (Winstok, 2007) care face diferenţa între termenul de violenţă domestică şi 

violenţă familială, precum şi a lui Kilpatrick (2004) care va aborda conceptul violenţei 

domestice din punctul de vedere al sănătăţii publice şi al sistemului de justiţiei penală. În 

continuare voi arăta caracterul voluntar (Roth, 2005), precum şi trăsăturile cheie ale 

violenţei domestice şi anume: se manifestă în timp; creşte ca frecvenţă şi gravitate (nu 

este un eveniment izolat, ci o parte dintr-un continuum); este un comportament ales şi 

intenţionat care implică putere şi control şi nu este limitată la o anumită etnie/mediu 

cultural, clasă socială, vârstă, sexualitate sau o anumită identitate (Sissons, 2011).  

În continuare, am urmărit şi evoluţia istorică internaţională a contextului societal 

şi legislativ al violenţei. Am enumerat tratatele internaţionale ale ONU şi ale UE care 

recomandă statelor membre măsuri legislative consecvente, bazate pe principiul toleranţei 

zero faţă de orice formă de violenţă. Am arătat importanţa necontestată a documentelor 

internaţionale şi anume Declaraţia de la Viena şi Platforma de Acţiune (United Nations, 

1995) prin care statele semnatare au garantat că vor implementa politici în ceea ce 

priveşte prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi asigurarea unor protecţii 

eficiente pentru femei. În continuare, Recomandările Generale ale Comisiei CEDAW
2
 

(nr. 12 şi 19) îndeamnă statele semnatare la asigurarea serviciilor adecvate de sprijin şi 

protecţie pentru victimele violenţei domestice. Recomandarea Consiliului Europei nr. 

5/2002), iar în raportul său final, Grupul de Specialişti al Consiliului Europei a 

recomandat înfiinţarea unui loc de adăpost la fiecare 7.500 locuitor. Totodată, 

                                                 
„Statele părţi ar trebui să ia toate măsurile legale şi alte elemente care sunt necesare pentru a asigura 

protecţia efectivă a femeilor împotriva violenţei bazate pe gen, inclusiv, printre altele: (i) măsuri juridice 

eficiente, inclusiv sancţiuni penale, civile şi căi de atac, dispoziţii compensatorii pentru a proteja femeile 

împotriva tuturor tipurilor de violenţă, inclusiv violenţa şi abuzul în familie, agresiunea sexuală şi hărţuirea 

sexuală la locul de muncă; (ii) măsuri preventive, inclusiv informaţii publice şi programe de educaţie de  

schimbare a atitudinilor privind rolul şi statutul bărbaţilor şi femeilor; (iii) măsuri de protecţie, inclusiv 

adăposturi, consiliere, reabilitare şi servicii de sprijin pentru femeile care sunt victime ale violenţei sau care 

sunt la risc de violenţă”. 

 



 9 

Recomandare Consiliului Europei nr. 5/2002, face referire şi la răspunsurile comunitare 

coordonate şi îndeamnă statele la implementarea acestora. Rezoluţia Parlamentului 

European din 26 noiembrie 2009, atrage atenţia asupra instruirii adecvate a 

reprezentanţilor sistemului judiciar şi de aplicare a legii, în special a poliţiei, a instanţelor, 

a serviciilor de asistenţă socială, medicală şi juridică.  

În ceea ce priveşte contextul naţional, anul 1989 aduce schimbări profunde pe 

plan internaţional (şi naţional) la nivel politic, economic şi social: colapsul Uniunii 

Sovieticii şi a statelor satelit, războiul din Iugoslavia, penetrarea agendei economice neo-

liberale în spaţiul Estic, începerea negocierilor de aderarea la Uniunea Europeană. Un 

moment crucial pentru România a fost dorinţa ei de a adera la organisme internaţionale 

cum ar fi Consiliul Europei, şi ulterior Uniunea Europeană. Ţările care doreau să adere la 

UE au trecut prin modificări profunde, cum ar fi armonizarea legislaţiei interne cu cea 

europeană, adoptarea aquis-ului comunitar, crearea de mecanisme şi structuri care să 

monitorizeze aceste legi. Crearea unui cadru legislativ şi a strategiilor de aplicare a fost 

un proces care s-a dovedit a nu fi deloc uşor, deoarece problematica egalităţii între femei 

şi bărbaţi nu era considerată importantă, moştenirea regimului a fost o societate oarbă la 

problematica genului. Organizaţiile nonguvernamentale sunt primele care oferă servicii 

pentru victimele violenţei domestice. Este prezentat un scurt istoric şi situaţia actuală în 

ceea ce priveşte serviciile sociale, care arată că România se află în postura în care nu 

poate asigura respectarea dispoziţiilor internaţionale privind protecţia eficientă a 

victimelor şi crearea de servicii accesibile pentru acestea.  

Pe plan legislativ, violenţa domestică a fost recunoscută pentru prima dată ca fiind 

o problemă socială în anul 2000, când s-au adus modificări ale Codului Penal, la 

secţiunea privind ,,Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii” (au fost 

introduse dispoziţii agravante cu privire la sancţionarea acestor fapte când sunt comise 

asupra membrilor familiei, după cum urmează: art. 180, 181 din Codul Penal 

incriminează lovirea şi alte violenţe). Având în vedere că aceste modificări nu erau 

suficiente, în 2003, la presiunea factorilor externi şi a societăţii civile, s-a adoptat Legea 

nr. 217 din 22 mai 2003
3
 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, în 

                                                 
3
 M. Of. nr. 367 din 29 mai 2003. 
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continuare Legea nr. 211/2004, care oferă victimelor dreptul la consiliere psihologică şi 

asistenţă juridică gratuită, precum şi compensaţii financiare oferite de Guvern. 

 Legea nr. 217/2003, nu insistă deloc asupra siguranţei victimei, ci mai degrabă 

face referire la prevenirea violenţei printr-un sistem de asistenţi de familie, o structură 

care nu exista pe atunci; acest lucru poate fi interpretat ca un exemplu de rezistenţa la 

schimbare. Deşi recunoaşterea legislativă a violenţei în familie este de netăgăduit, Codul 

Penal român nu stabileşte o infracţiune separată şi distinctă pentru violenţa în familie. 

Acesta nu conţine, prin urmare, nicio definiţie a conceptului. Observăm existenţa a două 

definiţii distincte în ceea ce priveşte terminologia violenţei în familie în Codul Civil şi în 

Codul Penal, prin urmare în practică sancţionarea violenţei în familie se face în 

conformitatea cu prevederile din Codul Penal şi Codul de procedură penală. În 

consecinţă, nearmonizarea Codului Penal, a Codului de procedură penală cu Legea nr. 

217/2003 din Codul Civil, conduce la o soluţionare limitată a cazurilor de violenţă 

domestică, intervenţia legală rămânând deficitară şi problematică. (Antal şi Szigeti, 

2011). În 2004, a fost adoptat ordinul interministerial Ordinul nr. 384/306/993 din 2004 

pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de 

violenţă în familie care reglementează cooperarea în activitatea de prevenire şi 

monitorizare a cazurilor de violenţă în familie şi identifică instituţiile locale care vor 

încheia protocoale de colaborare şi vor elabora un răspuns coordonat în cazurile de 

violenţă domestică. 

În acest capitol am prezentat inadvertenţele sistemului juridic, probleme în ceea 

ce priveşte soluţionarea cauzelor, probleme în ceea ce priveşte siguranţa victimei şi 

probleme legate de pedepsirea actelor de violenţă. În ciuda dificultăţilor implicate, Legea 

217/2003 oferă totodată câteva pârghii, care însă nu sunt exploatate suficient. Acestea vor 

fi prezentate succint.  

 

Capitolul 2 în acest capitol am examinat teoriile cele mai reprezentative pentru 

studiul meu, clasificându-le pe patru categorii majore, şi anume: teorii psihologice, 

sociologice, feministe şi teoria multicauzală. 

Teoriile psihologice prezentate şi anume, teoria ciclului violenţei, teoria 

sindromului femeii bătute, teoria Sindromului Stockholm, teoria ataşamentului traumatic, 
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oferă explicaţii cu privire la „paralizia psihologică” a femeilor (Walker, 2004), cu privire 

la dezvoltarea „vulnerabilităţii individuale” (Jackson, 2007) precum şi asupra reticenţei şi 

ambivalenţei femeilor în ceea ce priveşte trimiterea în judecată a agresorului sau 

menţinerea acuzaţiilor (Dutton, 1995).  

Teoriile sociologice prezentate şi anume, teoria sistemelor familiale, teoria 

învăţării sociale, teoria resurselor, teoria schimbului şi teoria etichetării, atrag atenţia 

asupra importanţei mediului familial şi educaţional, precum şi asupra consecinţelor 

reacţiilor sociale, astfel responsabilizând mult mai mult societatea, decât individul. 

 Teoriile feministe susţin ideea că violenţa domestică nu este o parte a vieţii care 

ţine doar de biografia personală, ci este o manifestare a unei forme de control social a 

cărei concepte cheie sunt: clasa, puterea şi ideologia. Teoria feministă are la bază câteva 

idei principale. În primul rând, ea consideră comportamentul în general, dar cel deviant în 

special, ca având origini structurale, accentul fiind pus pe relaţia dintre comportamentul 

deviant şi organizarea economică a societăţii capitaliste, precum şi pe ideea inegalităţii de 

putere. În al doilea rând, remarcăm ideea alegerii libere, prin care se susţine capacitatea 

persoanelor de a putea alege între comportamentul violent sau non-violent. Perspectiva 

feministă susţine că societăţile umane sunt ierarhizate şi ceea ce distinge grupurile între 

ele e diferenţa de statut. În urma ierarhizărilor, se realizează o stratificare socială în urma 

căreia grupurile dominante acaparează controlul instituţiilor „impunând membrilor 

claselor dominate o ordine legitimă care favorizează perpetuarea puterii lor” (Oigen, 

2002). Prin urmare, interesele grupurilor dominante sunt transformate în legi şi politici, 

unde legile reprezintă „instrumentele statului”. 

 Potrivit perspectivei feministe, conflictul dintre devianţă şi control social este un 

conflict natural, deoarece gândurile şi acţiunile noastre sunt încărcate de putere. Când 

însă acest conflict nu este reciproc, se realizează o distribuţie inegală de putere. Această 

inegalitate conduce la izolarea şi excluderea celorlalţi, astfel anumite grupuri de populaţie 

sunt obligate să ocupe ultimele trepte pe scara socială. Instituţiile puterii sunt văzute ca 

un serviciu exclusiv de a impune dominaţia celor bogaţi, de a menţine subordonarea 

celorlalţi şi de a reduce contradicţiile clasei sociale care subminează sistemul. Potrivit 

acestei teorii, există o voinţă deliberată de a izola o categorie socială. În acest context 

devianţa este reflexul inegalităţii (Spitzer, 1985) şi este atribuit persoanelor care provin 
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din păturile inferioare a societăţii. Teoreticienii perspectivei feministe susţin însă că 

dominaţia nu este fenomen obligatoriu şi sunt preocupaţi de modul în care se poate 

realiza un „spaţiu reciproc”. Una din soluţiile oferite e activismul politic, lupta pentru 

dispariţia societăţii bazate pe inegalitate. Aceasta perspectivă arată complexitatea 

modului relaţionării faţă de putere şi oferă o deschidere către o înţelegere istorică a 

violenţei. 

Dezvoltarea acestor teorii a contribuit la geneza unui model mai sofisticat şi 

multicauzal, oferind explicaţii de natură multifactorială, cea mai semnificativă în acest 

sens fiind teoria ecologică. Această teorie oferă o atenţie deosebită atât factorilor 

intrapsihici, cât şi contextului sau circumstanţelor fenomenului violenţei. Potrivit acestei 

teorii, violenţa domestică îşi are rădăcinile într-o combinaţie de factori, care includ atât 

antecedentele personale şi circumstanţele femeilor victime şi a agresorilor, cât şi natura 

relaţiei dintre femei şi bărbaţi, dintre membrii familiei, vecinii şi colegii. Cu toate 

acestea, violenţa împotriva femeilor trebuie să fie privită în contextul inegalităţii 

structurale mai largi din societatea în care are loc, aşa cum aceasta este prezentă şi se 

reflectă în atitudinile, normele culturale şi în instituţiile societăţii respective. Potrivit 

acestor teorii, situaţiile abuzive pot fi un rezultat al interacţiunii între factori individuali, 

sociali, politici şi factori culturali (Heise, 1998; Perilla, 1999). 

Capitolul 3 Cercetarea a vrut să sintetizeze cele mai importante studii, precum şi 

cele mai noi investigaţii în ceea ce priveşte eficienţa sistemului de justiţie penală în 

abordarea fenomenului violenţei domestice. Voi prezenta evoluţia şi eficienţa sistemului 

de justiţie penală din prisma cercetărilor internaţionale şi naţionale precum şi factorii de 

vulnerabilitate care îngreunează procesul de decizie al femeilor de a părăsi situaţia de 

violenţă domestică, predispunându-se astfel la revictimizare. Vor fi prezentate rezultatele 

privind acţiunile poliţiei, studii privind procedurile de urmărire penală, studii realizate în 

instanţele de judecată, precum şi experienţele femeilor care au apelat la sistemul de 

justiţie penală. În continuare sunt prezentate cele mai importante studii din România.  

Studiile privind aplicarea legislaţiei arată că poliţia este agenţia cel mai des 

apelată de către femei, al cărei rol este de necontestat în ceea ce priveşte oferirea 

siguranţei. Schulman (1979), Strauss şi Gelles (1980, 1985) arată că din totalul de 10,2% 

al femeilor care suferă de violenţă domestică, 6,8% sunt victimele violenţelor repetitive, 
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iar din totalul femeilor maltratate 14,5% apelează poliţia (cf. Dutton, 1995). Acest studiu 

ne arată că fiecare a şasea victimă a violenţei domestice se adresează poliţiei.  

În căutarea celui mai eficient răspuns din partea poliţiei, au fost realizate mai 

multe studii cu privire la efectul arestării asupra violenţei ulterioare şi reducerea 

numărului de apeluri repetate în cazurile de violenţă domestică. Experimentul 

Minneapolis arată că arestul s-a asociat unei şanse mult mai mici de revictimizare a 

femeilor (Sherman şi Berk,1984).Experimentul Minneapolis a fost replicat în 5 alte 

jurisdicţii, iar în urma studiilor s-a constatat că arestarea agresorului este un răspuns 

necesar însă nu duce la efectul aşteptat la anumite categorii de agresori (Maxwell, Garner 

şi Fagan, 2001, Hester and Westmasterland, 2005, Hester, 2005). În urma acestor 

rezultate s-a încurajat politica ”pro-arrest” în cadrul poliţiei. După introducerea reţinerii 

obligatorii, Sherman şi colaboratorii susţin ideea conform căreia măsurile aplicate nu se 

pot universaliza, ci trebuie individualizate. Ei sugerează înlocuirea reţinerii obligatorii cu 

„acţiuni obligatorii” („mandatory action”) ori cu oferirea posibilităţii alegerii dintr-un set 

de acţiuni precum transportarea victimei într-un adăpost specializat, posibilitatea reţinerii, 

trimiterea agresorului la un centru de dezintoxicare. Sherman sugerează că o „reţinere 

regizată” de victimă ia în considerare decizia persoanei care este cea mai afectată de 

decizia de reţinere, putând să verifice astfel dacă această măsură este benefică pentru ea 

sau nu. Această abordare atrage atenţia asupra reevaluării rolului femeilor în 

conceptualizarea a ceea ce ar însemna un răspuns legal adecvat pentru ele (Mills, 2003). 

Burton (2008) susţine că victimele violenţei domestice sunt un grup heterogen, chiar dacă 

au experienţa violenţei, ele provenind din medii şi culturi diferite şi astfel au nevoi 

diferite.  

Studiile privind procedurile de urmărirea penală, evidenţiază importanţa utilizării 

probelor alternative, ca şi aparatele de fotografiat, mărturii ale vecinilor etc. (Burton, 

2008). În continuare, datele empirice privind modul în care instanţele penale răspund în 

cazurile de violenţă domestică sunt limitate. Cazurile de violenţă domestică care rezultă 

în condamnare tind să fie foarte reduse (Hester şi Westmarland, 2005; Ventura şi Davis, 

2005). Cretney şi Davis (1997) au constatat faptul că judecătorii optează, de obicei, 

pentru „menţinerea păcii”. Pedeapsa cu închisoarea a fost impusă în sala de judecată în 

doar 11% din cazurile de violenţă domestică. Totodată, s-a constatat că sentinţa 
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condamnării la închisoare a fost caracterizată de o probabilitate mai mare atunci când 

instanţa a înţeles că relaţia între victimă şi agresor s-a încheiat (Burton, 2008). 

Studiile care s-au concentrat asupra perspectivelor femeilor cu privire la eficienţa 

intervenţiilor arată că în ciuda eforturilor realizate de către sistem, femeile percep 

schimbări minore în ceea ce priveşte eficienţa intervenţiilor pentru protecţia lor (Hague, 

et al., 2003), ele constatând că ineficienţa se poate datora insuficienţei în coordonare şi 

dezacordurilor în ceea ce priveşte posibilităţile de intervenţie a agenţiilor sau a faptului că 

profesioniştii nu depun efortul necesar sau le lipseşte autoritatea. Femeile ar fi aşteptat 

condamnări mai severe faţă de agresor, considerând sentinţele cu privire la gravitatea 

faptei, neadecvate (Hoyle şi Sanders, 2000). 

În ceea ce priveşte studiile din România, cercetările şi studiile existente se 

concentrează în principal pe prevalenţa violenţei domestice şi unele aspecte sociologice. 

Astfel de studii sunt: Barometrul de gen (Gallup, 2000), Chestionarul asupra violenţei 

împotriva femeilor (Gallup, 2003), Cercetarea naţională privind violenţa domestică şi 

violenţa la locul de muncă – România, (CPE, 2003), Chestionarul privind sănătatea 

reproducerii (Ministerul Sănătăţii, 2005). Conform, Barometrului de gen (Gallup, 2000), 

mai mult de jumătate din populaţie crede că abuzul în familie este o chestiune privată 

(63%). Doar 28% cred că poliţia ar trebui să intervină. Potrivit Studiului privind violenţa 

împotriva femeilor (Gallup 2003) (N = 193), numai 17% dintre cei care au experimentat 

abuzuri fizice au apelat la poliţie şi au depus o plângere (ultima dată când ei au fost 

agresaţi). Majoritatea subiecţilor s-au arătat nemulţumiţi de intervenţia poliţiei (63%), iar 

66% dintre nemulţumiţi au invocat motivul că poliția nu a făcut nimic. Dintre cei care nu 

au depus o plângere, 53% nu au dat motivul, 21% au spus că nu a fost aşa de rău, 7% s-au 

temut/s-au gândit că nu ar ajuta. 

În „Cercetarea Naţională privind violenţa domestică şi violenţa la locul de muncă 

– România” (CPE, 2003), majoritatea respondenţilor (61%) consideră că violenţa în 

familie este o chestiune privată, şi 33% consideră că poliţia şi 3% că Procuratura ar trebui 

să intervină. În acest sondaj, procentul celor care au depus o plângere la poliţie împotriva 

făptuitorului agresorului a fost de 20%. 47% dintre cei care au depus o plângere au fost 

satisfăcuţi de modul în care ofiţerii de poliţie au tratat cazurile lor, un procent mai mare 

comparativ cu rezultatele sondajului anterior.  
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În cadrul cercetării Victimele violenţei domestice: copiii şi femeile (Muntean, 

2000), care este o analiză calitativă a 40 de interviuri cu femei victime ale violenţei în 

familie, a fost evidenţiat că poliţia intervine în special în cazurile în care partenerii au 

divorţat şi în marea majoritate a cazurilor acordă amenzi pentru tulburarea liniştii publice, 

încurajând în mod direct sau indirect violenţa domestică. 

În 2006, un grup de cercetători de la A.P.F.R Timişoara a analizat 51 de cazuri de 

violenţă domestică judecate în instanţă. În conformitate cu rezultatele lor la 67% dintre 

cazuri femeile şi-au menţinut declaraţiile, şi în 11,2% dintre cazuri şi-au retras plângerea 

penală. 9,8% din autori au fost arestaţi în timpul procesului, şi în majoritatea situaţiilor 

pedeapsa a fost o amendă. În 4 cazuri, autorii au fost închişi (toate erau cazuri severe). 

Datele furnizate de Parchetul General în 2010, arată că numărul total de cazuri penale 

trimise instanţelor între 2002 şi 2009 variază între 128 (în 2006) şi 242 (în 2002). 

Numărul de dosare nu a crescut după adoptarea Legii nr. 217/2003, ceea ce indică faptul 

că nici în perioada analizată de acest studiu sistemul legislativ nu şi-a îndeplinit rolul 

punitiv cu mai multă tărie decât înainte de noua legislaţie (Legea 217/2003).  

Ca atare, există o nevoie stringentă de date privind aplicabilitatea legislaţiei, a 

standardelor generale şi a procedeelor, care să includă informaţii relevante şi utile despre 

modalităţi de intervenţie eficiente în folosul victimelor, în cazurile de violenţă domestică.  

 

Capitolul 4 În acest capitol voi prezenta metodologia cercetării, obiectivele şi 

scopurile precum şi metodele de analiza datelor şi aspectele etice. Acest studiu are la 

bază metodologia în cadrul unui proiect de cercetare internaţională privind abordarea 

justiţiei de către femeile victime ale violenţei domestice, efectuată în 4 ţări europene şi 

coordonat de Institutul de Cercetare Carlo Cattaneo din Bologna (Fondazione di ricerca 

Istituto Carlo Cattaneo)
4
. 

                                                 
“Why Doesn’t She Press Charges? Understanding and Improving Women’s Safety and Right to Justice” 

(“De ce nu depun femeile plângeri? Îmbunătăţirea măsurilor de protecţie a femeilor şi a accesului lor la 

instanţele de judecată”), finanţat de Comisia Comunităţilor Europene, prin linia de finanţare Daphne III 

(2007-2013). Sub patronajul Uniunii Europene, partenerii proiectului de cercetare sunt: Casa delle donne 

per non subire violenza, Bologna, Italia, Dipartimento di analisi dei Processi Politici Sociali e Istituzionali 

(DAPPSI) - Università di Catania;  Scuola Interregionale di Polizia Locale, Modena, Italia, UAB 

(Universitat Autonoma de Barcelona), Barcelona, Spania; Standing Together Against Domestic Violence, 

Londra, United Kingdom; School for Policy Studies - University of Bristol, Bristol, United Kingdom, 

precum şi Universitatea Babeş-Bolyai, prin Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Cluj- Napoca. 
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Obiectivul general al cercetării constă în evaluarea accesului femeilor aflate în situaţie de 

violenţă domestică la siguranţa şi protecţia legală, oferind o atenţie specială femeilor 

minoritare. El a fost detaliat prin următoarele scopuri particulare: 

1. Investigarea motivelor, a factorilor de sprijin ce stau la baza depăşirii statutului 

de victimă. 

2. Investigarea barierelor care îngreunează colaborarea lor cu sistemul de justiţie 

penală. 

3. Analiza experienţelor femeilor care s-au adresat sistemului de justiţie, în 

funcţie de fiecare etapă legală, precum şi a rezultatelor obţinute în ceea ce priveşte 

intervenţia legală. 

Am folosit pentru studiul desfăşurat metodologia cercetării calitative. În acest 

scop am analizat 78 de interviuri semi-structurate cu femei aflate în situaţie de violenţă 

domestică din judeţul Cluj (48 de femei) şi Iaşi (30 de femei) oferind o atenţie specială 

grupurilor minoritare etnice. În ceea ce priveşte naţionalitatea respondentelor, acestea 

sunt în proporţie de 72% de naţionalitate română, 16% de naţionalitate maghiară şi 11% 

de naţionalitate romă. Doar 1 singură persoană intervievată este de naţionalitate turcă.  

Procedura prin care am selectat participantele a fost cea prin eşantionare teoretică. 

În analiza rezultatelor am folosit analiza tematică cu ajutorul programului 

Atlas.ti.5.0. Analiza tematică a fost efectuată separat, pentru fiecare etapă a intervenţiei 

legale, de la neacessarea sistemului de justiţie la accesare şi anume: apelurile de urgenţă, 

depunerea plângerii prealabile, faza de cercetare şi faza de judecare.  

Temele investigate au fost următoarele: sentimente ale violenţei suferite; 

comportamentul partenerului sau fostului partener după episoadele violente; implicarea şi 

reacţiile copiilor la situaţia de violenţă îndreptată împotriva mamei; procesul de căutare 

de ajutor şi atitudinile persoanelor din cercul de cunoştinţe (membri ai familiei, prieteni, 

vecini) şi ale personalului de specialitate din organizaţiile pe care le contactează; 

percepţii şi reprezentări privind reacţiile din partea sistemului de justiţie penală; obstacole 

posibile în utilizarea sistemului; experienţe directe cu sistemul de justiţie penală.  

În continuare, am analizat două studii de caz (focalizându-ne pe elementele 

narative ale interviurilor) care se înscriu în repertoriul cazurilor de succes cu scopul de a 
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prezenta dinamica evenimentelor în ceea ce priveşte colaborarea victimă-sistem, precum 

şi pentru a evidenţia factorii de sprijin care au stat la baza depăşirii statutului de 

„victimă”. În urma acestor analize, datele au fost prezentate independent pentru fiecare 

caz în parte şi se va realiza o „confruntare intercazuri” a rezultatelor obţinute (Iluţ, 1997). 

 

Capitolul 5 În acest capitol am pus accentul pe prezentarea rezultatelor cercetării, 

oferind un cadru percepţiilor femeilor, care vor fi reprezentate prin citate semnificative, 

cât şi rezultatele studiilor intenţionale. În cele ce urmează însă voi prezenta o sumarizare 

a celor mai importante rezultate ale cercetării (atât ale analizei interviurilor 

semistructurate, cât şi ale analizei studiilor de caz). 

 În cele ce urmează, voi oferi o atenţie aparte percepţiilor femeilor cu privire la 

momentele declanşatoare apelării sistemului de justiţie penală. În ceea ce priveşte 

sesizarea, de cele mai multe ori femeile au contactat poliţia prin apeluri de urgenţă după 

episoade de violenţă repetate şi în mijlocul unui eveniment violent, acesta fiind perceput 

insuportabil, periculos, cu consecinţe imprevizibile, sentimentele asociate apelării fiind 

de teamă, frică sau ruşine. Aşa cum putem observa, femeile sună la poliţie într-o situaţie 

de criză, în momentul în care „nu ştiu ce să facă” în ceea ce priveşte oprirea violenţei. În 

ceea ce priveşte decizia de raportare a violenţei, aceasta este una mai deliberată, un 

moment „de cotitură” (turning point) în viaţa femeii (Grauwiler, 2007). În urma 

evenimentelor critice, femeile recunosc că situaţia „a scăpat de sub control”, consideră că 

au nevoie să gestioneze situaţia într-un mod diferit, se realizează o schimbare de 

perspectivă şi devin active în privinţa schimbării şi acceptării ajutorului. Femeile vor 

depune plângere împotriva agresorului când au informaţiile necesare („când ştiu că pot”) 

şi dorinţa de a-şi schimba situaţia În continuare, analizând momentele declanşatoare ale 

deciziei de a trece prin etapele intervenţiei legale, caracterizate prin afirmaţii de genul 

„ştiu că trebuie”, momente când femeile conştientizează faptul că dacă renunţă la 

demersurile legale, această decizie va avea mai multe costuri decât beneficii. Acest 

moment declanşator a fost observat în cazurile în care raportarea violenţei a dus la 

consecinţe legale care s-au întors împotriva victimelor (de exemplu, s-a intentat proces 

împotriva lor de către partenerul agresiv sau au fost în situaţii când le-a fost teamă să nu 

piardă încredinţarea copiilor lor) şi femeile doresc să se facă dreptate. Referitor la 
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momentele declanşatoare ale apelării sistemului de justiţie penală, rolul copiilor în luarea 

deciziilor are o influenţă majoră. Femeile vor lua decizii în ceea ce priveşte apelarea la 

sistemul de justiţie penală în funcţie de felul cum anticipează efectul direct sau indirect al 

răspunsurilor sistemului de justiţie asupra stării de bine şi de siguranţă a copiilor. În cazul 

în care ele consideră că nu pot oferi siguranţa necesară copiilor, tind să rămână în situaţia 

de violenţă, sau din contră, în cazul în care consideră că siguranţa se poate recâştiga doar 

prin ajutorul implicării sistemului legal, vor decide în consecinţă. Este evident că 

procesul de decizie este un proces mult mai complex, la care contribuie şi alţi factori. Am 

dorit însă să evidenţiez rolul pe care copiii îl joacă în deciziile luate de către femei. Acest 

aspect atrage atenţia asupra faptului că intervenţiile legale sau sociale trebuie să ia în 

considerare ca şi prioritate abordarea situaţiei copiilor şi să nu rămână în afara interesului 

specialiştilor. 

În continuare voi prezenta obstacolele care stau la baza menţinerii statutului de 

victimă. Sumarizând rezultatele prezentate în capitolul 4, putem concluziona că 

obstacolele individuale şi anume frica, ruşinea, angajamentul faţă de partener, speranţa că 

situaţia se va schimba, menţinerea imaginii familiei, sunt bariere importante care stau în 

calea apelării sistemului de justiţie penală. La obstacolele individuale se adaugă cele 

interpersonale care se concretizează în presiuni din partea familiei, a agresorului şi/sau a 

copiilor. Obstacolele comunitare ca şi insecuritatea socială, lipsa resurselor materiale, 

sărăcia şi lipsa resurselor sociale accentuează vulnerabilitatea femeilor. Obstacolele 

societale percepute de către femei sunt răspunsurile agenţiilor legale. În acest context, am 

identificat următoarele 

 În ceea ce priveşte poliţia: percepţia generală a femeilor în situaţiile de violenţă 

domestică este aceea că răspunsul poliţiei este fragmentat, fiecare episod de violenţă fiind 

considerat ca fiind un eveniment izolat, neţinându-se cont de caracterul ciclic al acestuia. 

Chiar şi în cazul în care poliţia este apelată de mai multe ori, chiar dacă violenţa se 

agravează, răspunsurile poliţiei rămân identice, măsurile cele mai de utilizate fiind 

amenda sau avertismentul. De obicei, aplicarea acestor măsuri nu duce la efectul scontat, 

fiind considerat ineficient din punctul de vedere al opririi violenţei şi al responsabilizării 

agresorului. Doar în câteva cazuri s-a constatat că măsurile în cauză au un efect de 

descurajare al violenţelor ulterioare; acestea au fost cazurile în care femeile au apelat la 
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poliţie încă de la primele episoade de violenţă sau cazurile în care aceste măsuri au avut 

un efect asupra statutul social al agresorului. În majoritatea cazurilor însă, amenzile sunt 

plătite de către femei, şi după intervenţia poliţiştilor acestea sunt predispuse la violenţele 

ulterioare ale partenerului. Experienţele negative anterioare în ceea ce priveşte 

neresponsabilizarea agresorului vor duce la accentuarea neîncrederii în sistemul de 

justiţie penală.  

În ceea ce priveşte faza de urmărire penală, unul dintre cele mai frecvente 

obstacole amintite în accesarea la sistemul de justiţie penală îl constituie condiţionarea 

accesării de certificate medico-legale. La acesta se mai adaugă costurile certificatelor 

medico-legale (86 RON) şi accesul dificil la instituţiile medico-legale. În majoritatea 

cazurilor dovezile sunt greu de procurat. De cele mai mult ori, situaţiile de violenţă au loc 

în spaţii private unde nu există martori sau chiar dacă sunt martori prezenţi, aceştia evită 

să se implice în declaraţii. Femeile constată că în urma raportării violenţei, adesea pierd 

contactul cu sistemul de justiţie penală, nu sunt informate despre următorii paşi 

procedurali, fapt care le îndeamnă să retragă plângerile. 

În urma analizei interviurilor m-am confruntat cu inexistenţa datelor despre 

procuratură ceea ce poate să indice faptul că pe de o parte, femeile nu au contact direct cu 

procurorii iar pe de altă parte, sunt prea puţine femei care au avut un dosar bine pregătit şi 

au ajuns în instanţă.  

În ceea ce priveşte faza de judecare, durata lungă a proceselor, indiferenţa 

judecătorilor, neutilizarea unui limbaj de interfaţă cu victimele sunt enumerate ca şi 

obstacole. De asemenea, minimalizarea gravităţii actelor de violenţă şi pedeapsa 

necorespunzătoare au contribuit la nemulţumirea femeilor victime..  

Bariera comună în fiecare etapă a intervenţiei este considerată a fi lipsa 

informaţiilor legale, ceea ce are drept consecinţă pierderea încrederii şi a contactului 

propriu-zis cu sistemul de justiţie penală. Din acest punct de vedere, am observat o 

legătură directă între gradul de informare al femeilor şi demersurile pe care acestea le 

fac.. În acelaşi timp, informaţia legală odată obţinută îşi aduce aportul în îndeplinirea 

paşilor procedurali necesari la raportarea actelor de violenţă sau în asigurarea securităţii 

de ordin fizic/material a femeilor.  
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Femeile percep atitudinea profesioniştilor, a poliţiştilor în special, ca pe un factor 

important sau chiar determinant (nu neapărat unicul factor) în procesul de luare a deciziei 

de raportare al actelor de violenţă la care au fost supuse. Nu am întâlnit cazuri în care 

specialiştii să fi făcut în mod direct presiuni în favoarea neraportării, cel puţin în mod 

explicit, dar am întâlnit cazuri în care au sugerat divorţul ca soluţie concretă la situaţia de 

violenţă sau au avut o atitudine descurajatoare prezentând cazul lor ca şi un caz fără 

soluţii legale. Mai mult decât atât, o atitudine a specialiştilor care nu respectă principiile 

intervenţiei în cazurile de violenţă domestică prin lipsa implicării sau prin nerespectarea 

confidenţialităţii şi a securităţii victimelor poate duce la blocarea demersurilor anterioare. 

În ceea ce priveşte atitudinea poliţiştilor, neutralitatea acestora, lipsa de tact şi empatie, 

neimplicarea lor sunt văzute ca un obstacol în continuarea demersurilor legale. Rareori 

există atitudini în care victima este responsabilizată direct pentru actele de violenţă ale 

partenerului. Alţi specialişti au sugerat femeilor să apeleze la mediere. Femeile care au 

beneficiat de şedinţe de mediere, le-au perceput ca şi o intervenţie ineficientă în ceea ce 

priveşte identificarea situaţiilor de abuz sau oprirea violenţelor.  

În ceea ce priveşte factorii de sprijin în depăşirea statutului de victimă, factorii 

individuali ca şi perseverenţa, curajul, voinţa, determinarea, credinţa şi convingerile 

religioase sunt enumeraţi. Tehnici active ca şi plecarea sau fuga de acasă, evitarea 

conflictului, planurile de siguranţă, precum căutarea formală şi informală a ajutorului au 

contribuit la depăşirea statului de victimă. S-a constatat că femeile sunt agenţi activi în 

ceea ce priveşte menţinerea siguranţei lor şi a copiilor lor. În ceea ce priveşte factorii de 

sprijin interpersonali, un rol import l-au avut relaţiile cu copii, suportul familiei, colegilor 

şi al prietenilor. Factorii comunitari, ca accesul la consiliere psihologică sau asistenţă 

socială, accesul la adăposturi de femei şi centre de consiliere de specialitate au fost 

menţionaţi ca fiind cei mai importanţi.  

În ceea ce priveşte factorii societali, percepţia femeilor despre răspunsurile 

intervenţiilor legale au fost următoarele. În ceea ce priveşte răspunsurile poliţiei, 

intervenţia rapidă şi imediată, abilitatea acestora de a evalua pericolul, monitorizarea 

situaţiei au avut un impact în ceea ce priveşte dezvoltarea sentimentelor de siguranţă şi 

încredere. În anumite cazuri, amenda, dar în special reţinerea agresorului au fost 

considerate ca intervenţii care oferă siguranţa şi protecţia dorite. Acţiuni ale poliţiştilor 
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care au avut scopul de a asigura protecţia, acţiunile proactive, precum şi implicarea lor au 

fost valorizate de către femei. Câteva exemple de bune practici vor fi înşirate şi anume: 

faptul că au fost intervievate în încăperi separate faţă de agresor, au fost însoţite la IML, 

au fost însoţite la revenirea la domiciliu pentru a-şi procura acte, haine, au rămas la faţa 

locului până când riscul de violenţă s-a diminuat, au referit victima la adăpost specializat, 

au intervievat copiii şi au evaluat situaţia de risc în ceea ce-i priveşte pe aceştia, au 

evaluat contextul şi istoricul abuzurilor, au însoţit victima la spital, etc. au fost evaluate 

ca fiind pozitive de către femei. În ceea ce priveşte rolul avocaţilor, informarea constantă 

despre drepturilor lor, despre paşii procedurali au contribuit la clarificarea femeilor în 

ceea ce priveşte luarea deciziilor. Accesul la asistenţa legală şi reprezentarea în instanţă 

gratuită a fost considerate foarte importante.  

Referitor la faza de urmărire penală, procurarea de dovezi colaterale au (de 

exemplu, rapoartele psihologice) au fost menţionate fiind importante. În ceea ce priveşte 

faza de judecată, implicarea martorilor, pregătirea acestora pentru proces, au fost 

menţionate ca şi intervenţii eficiente. A fost menţionată totodată, importanţa unui 

consilier psiholog sau asistent social, care le-a urmărit pe toată durata proceselor. Una din 

cele mai importante rezultate ale studiului arată că femeile care au parcurs fiecare etapă a 

intervenţiei legale au avut parte de o colaborare şi susţinere continuă din parte mai multor 

specialişti, fapt care atrage atenţia asupra importanţei colaborării multidisciplinare şi a 

unei intervenţii coordonate.  

Cu privire la atitudinea specialiştilor, acceptarea deciziilor femeilor, respectul, 

empatia, faptul că au fost crezute au fost menţionate ca şi factori în facilitarea colaborarea 

femeilor în procesul intervenţiilor legale.  

În continuare, am analizat aşteptările femeilor cu scopul de a crea o imagine 

despre percepţiile lor asupra unei intervenţii legale eficiente. Marea majoritate a femeilor 

prezintă aşteptări legate de aspectele procedurale. Femeile apelează la sistemul de justiţie 

când doresc ca violenţele să se oprească şi nu au resursele necesare pentru a crea un 

spaţiu de siguranţă. Ele atrag atenţia supra importanţei existenţei măsurilor de siguranţă 

care previn violenţa (de exemplu, ordinele de restricţie, ordinele de protecţie etc.). În ceea 

ce priveşte declanşarea urmăririi penale, femeile doresc ca statul să se pronunţe pentru 

acuzarea şi pentru trimiterea agresorului în judecată, cu implicarea victimelor pe tot 
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parcursul intervenţiei. Politica obligativităţii intervenţiei din oficiu este susţinută. Ele 

argumentează că este o decizie extrem de greu luat din cauza pericolului şi 

ambivalenţelor în care se află. Subliniază totodată că implicare lor este esenţială pe tot 

parcursul intervenţiei. Intervenţia rapidă şi imediată este văzută ca un alt aspect care oferă 

siguranţă, precum şi monitorizarea situaţiei de către agenţii de poliţie în cazurile grave. 

Ele arată că situaţia mamei şi a copilului nu ar trebui abordate separat, ci împreună, şi că 

intervenţiile, deciziile judecătoreşti ar trebui pur şi simplu să ia în considerare şi nevoile 

copiilor, sugerând îmbunătăţirea schimbului de informaţii între sistemul de justiţie penală 

şi cel civil. Au mai fost menţionate şi servicii obligatorii pentru agresori. Doresc totodată 

să aibă parte de credibilitate şi justiţie corectă. Satisfacţia femeilor a crescut în cazurile în 

care poliţia a oferit un răspuns mai prompt şi responsabilizator faţă de agresor.  

Referitor la situaţia femeilor minoritare, ele atrag atenţia asupra unei intervenţii 

care ia în considerare nevoile lor specific culturale (specialişti cunoscători ai limbii lor 

maternă, adăposturi pregătite pentru femei cu mulţi copii, traducători în faza de judecată, 

etc.) şi a importanţa atitudinii nediscriminatorii. 

 

Capitolul 6. Rezultatele cercetării aduc noutăţi în literatura de specialitate din 

România în primul rând pe plan teoretic, prin verificarea şi completarea modelelor 

feministe ale abordării violenţei domestice cu aspecte privind modul în care aparatul 

instituţional poate influenţa capacitatea umană de a-şi exercita libertatea. Succesul sau 

insuccesul acţiunilor în justiţie pentru a scăpa de violenţă rezidă dintr-o mare diversitate 

de factori, dar oricare ar fi ei şi oricum s-ar intersecta, rolul justiţiei şi al poliţiei în 

renunţarea la acţionarea în judecată sau în finalizarea acţiunilor legale nu se poate 

contesta.  

În general, putem afirma că politicile, legislaţia actuală din România nu servesc 

corespunzător interesele şi condiţia particulară a femeilor în situaţie de violenţă 

domestică, transformându-le într-o categorie socială exclusă şi sub-servită. Instituţiile 

importante ale societăţii (justiţia, poliţia etc.) încurajează şi menţin violenţa domestică, 

prin trivializarea actelor de violenţă asupra femeii, prin indulgenţa reacţiei comunitare 

sau prin politicile tolerante faţă de agresori şi minimalizarea faptelor violente (rezultate 

asemănătoare găsim şi în literatura de specialitate, vezi, Campell, 1992; Haj-Yahia, 
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2000). „Decalajul judiciar"
5
 (justice gap) este imens. Multe cazuri sunt pierdute la 

diferite niveluri ale sistemului de justiţie penală (vezi rezultate asemănătoare, Hester, 

2005). Astfel, pentru a reduce acest decalaj judiciar, sunt necesare schimbări evidente la 

toate nivelele de intervenţie, atât pe plan individual (responsabilizând de asemenea 

individul), cât şi pe planul politicilor şi al metodologiilor care guvernează sistemul de 

justiţie penală. 

 Focalizându-mă totodată pe cazurile de „succes” (4 cazuri din 78) am constatat 

că finalizarea proceselor a avut un efect de împuternicire în viaţa femeilor. Acest rezultat 

arată că sistemul de justiţie penală are capacitatea (sau poate contribui) la împuternicirea 

femeilor în exercitarea drepturilor lor. Acest rezultat are o importanţă majoră, fiind vizată 

puterea productivă a sistemului, nu doar cea represivă. 

În al doilea rând, cercetarea conduce la un ansamblu de concluzii cu valoare 

practică, ce pun în lumină efectele instituţiilor legislative asupra capacităţii femeilor de a-

şi exercita drepturile şi autonomia de persoană adultă şi matură; modalităţile în care 

instituţiile legislative şi profesioniştii din sistem ar trebui să abordeze fenomenul şi să 

sprijine femeile-victime ale violenţei să devină mai puternice, având legea de partea lor.  

Sistemul de justiţie penală este perceput de către femei ca un mecanism masiv, 

pasiv şi greu de mobilizat, care urmează o procedură birocratică, „automatizată”, în care 

vocea şi implicarea lor, a femeilor se pierde. Legislaţia este percepută prin 

comportamentele şi intervenţiile oferite de către agenţii mecanismelor de garantare a 

legii. Acest aspect atrage atenţia şi asupra importanţei factorilor non-legali, cum ar fi 

respectul faţă de victimă, informare adecvată, implicarea femeilor in intervenţia legală, 

etc.  

În continuare am constatat că există o diferenţă semnificativă între cazurile în care 

femeile au parcurs fiecare etapă a sistemului de justiţie penală şi cele care nu au reuşit. 

Am constatat că în situaţia cazurilor de succes, deciziilor şi dorinţei femeilor de a „face 

dreptate”, li se adaugă o serie de factori de sprijin: suport social sau familial, servicii de 

adăpost, suportul unei consiliere psiholog sau asistent social, suportul specialiştilor din 

sistemul de justiţie penală (avocaţi, poliţişti) pe tot parcursul intervenţiei legale, al căror 

                                                 
5
 Decalaj judiciar - diferenţa dintre numărul de infracţiuni care sunt înregistrate şi numărul autorilor care 

sunt aduşi în faţa justiţiei. Este măsura-cheie a eficacităţii sistemului de justiţie penală şi un indicator 

esenţial al succesului în reducerea criminalităţii (The Crown Prosecution Service, UK). 
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colaborare continuă, coordonată şi atitudine proactivă a dus la mobilizarea sistemului de 

justiţie penală. Aşa cum putem observa cumularea factorilor de sprijin contribuie la 

menţinerea siguranţei femeilor în situaţie de violenţă domestică.  

Analizând rezultatele cercetării, bazate pe experienţele victimelor putem 

configura anumite modalităţi de sprijin în exercitarea drepturilor femeilor şi arătând 

câteva direcţii viitoare de intervenţie: 

 Oferirea siguranţei este primordială.  

o Evaluarea riscului şi a periculozităţii situaţiei de către o echipă 

multidisciplinară 

o Crearea adăposturilor accesibile victimelor 

o Aplicarea interdicţiei de a reveni în locuinţă  

o Ordin de restricţie şi ordin de protecţie 

o Aplicarea sesizării din oficiu  

o Reţinerea agresorului 

 Asigurarea condiţiilor pentru implicarea şi participarea femeilor pe tot 

parcursul intervenţiei legale,  

o Acces gratuit la la certificate medico legale 

o Intervievarea separată a victimelor de agresor, evitând confruntarea 

părţilor (în faza de sesizare, depunerii plângerii şi de investigare) 

o Folosirea dovezilor alternative (rapoartele psihosociale, medicale, 

evaluările psihologice referitoare la dinamica şi consecinţele 

violenţei domestice, etc.,) 

o Informarea persoanelor victimizate 

o Monitorizarea situaţiei după sesizare de către poliţie  

o Asigurarea accesului la servicii specializate (consiliere 

psihologică, socială, legală, servicii de adăpost, însoţirea 

victimelor de către consilieri la IML, poliţie, instanţă) 

 Validarea femeii victimizate şi responsabilizarea agresorului 

o Atitudinea „toleranţei zero faţă de violenţă” asumată de către 

specialişti 

 Colaborarea coordonată al specialiştilor 
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o Organizarea orizontală a echipei multidisciplinară 

 Formarea specialiştilor 

o Asigurarea formării şi a supervizării continue a specialiştilor  

 Intervenţie care ia în considerare şi efectele asupra copiilor 

o Asigurarea schimbului de informaţii între sistemul de justiţie 

penală şi civilă (de ex. încredinţare, orele de vizită, etc.) 

 

Serviciile publice, organizaţiile non-guvernamentale ar fi în măsură să contribuie 

prin serviciile lor la oferirea sprijinului de care femeile în situaţie de violenţă domestică 

au nevoie, sau în suportul lor pentru a fi alături de femei pentru a aduce deciziile potrivit 

nevoile lor. Potrivit datelor, răspunsul coordonat al instituţiilor legale şi sociale oferă 

rezultatele cele mai bune. Numeroase studii au evidenţiat faptul că răspunsurile 

comunitare coordonate prezintă rezultate impresionante, faptul că specialiştii din 

organizaţii nonguvernamentale, servicii sociale publice şi din sistemul de justiţie penală 

lucrează împreună în mod regulat să elaboreze strategii de protejare a victimelor 

(Robinson, 2006). Studiile internaţionale referitoare la perspectiva victimelor despre 

eficienţa intervenţiilor arată că există mai multe beneficii în abordarea unui răspuns 

comunitar coordonat. De exemplu, ei au fost conştienţi de faptul că agenţiile au avut 

schimbul de informaţii cu privire la situaţia lor şi au considerat un aspect pozitiv coerenţa 

informaţiilor deţinute între diferite agenţii. Rezultatele studiului indică faptul că femeile 

au apreciat că în urma acestor intervenţii, agenţiile au avut o „imaginea de ansamblu" 

despre ceea ce se întâmplă în viaţa lor şi astfel au reuşit să ofere sprijinul de care au 

nevoie (ONG-urile, serviciile publice, sistemul de justiţie penală). În plus, victimele au 

considerat că intervenţiile au fost mai eficiente atunci când ele s-au simţit suficient de 

puternice pentru a pune distanţă între ele şi partenerul violent (Robinson şi Tregidga, 

2007). Comparând rezultatele studiului cu rezultatele studiilor internaţionale, constatăm 

că în ciuda legislaţiei diferite, problemele cu care se confruntă femeile în colaborarea lor 

cu sistemul de justiţie penală, sunt asemănătoare. În ceea ce priveşte diferenţele dintre 

studii, acestea se regăsesc doar în numărul femeilor care raportează violenţă şi parcurg 

toate etapele intervenţiei legale, numărul raportării fiind mai ridicate în Spania, Anglia, 

Italia (Creazzo, 2011, Bodeon şi Casas, 2011, Pallida, 2011) faţă de România. Legea, aşa 
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cum am menţionat în prealabil, este o reprezentare a structurilor de putere, iar schimbarea 

legii nu va duce la schimbarea radicală în intervenţiilor legale, până când structurile de 

putere rămân asemănătoare. 

Cu referire la aspectele etice, deşi am o experienţă de peste 10 ani cu victimele 

violenţei domestice, am încercat în cadrul acestui studiu să ofer un mediu de obiectivitate 

şi anume, interviurile realizate de mine s-au desfăşurat cu femei aflate în situaţie de 

violenţă domestică cu care nu am avut o relaţie de consilier-client, iar în ceea ce priveşte 

analiza datelor, codificarea numelor femeilor, a contribuit la obiectivitatea analizei 

datelor obţinute. Dar această obiectivitate nu m-a împiedicat să caut critici la adresa 

situaţiei de fapt, argumente şi dovezi privind nevoia şi posibilităţile de schimbare.  

 

Limitele cercetării 

O importantă limită a acestui studiu se referă la selecţia intervievatelor. Prin 

faptul că am selectat femei aflate în situaţie de violenţă domestică care sunt incluse în 

diferite servicii sociale, nu am reuşit să surprindem situaţia şi perspectiva femeilor care 

nu beneficiază de suport instituţional. Astfel, factorii de sprijin de care au beneficiat, 

precum şi obstacolele şi experienţa lor nu sunt redaţi în acest studiu. 

În ceea ce priveşte numărul mare al participantelor la acest studiu, precum şi 

numeroasele teme, codurile utilizate ne-a oferit o masă mare de informaţii, din care o 

parte am analizat în prezenta lucrare concentrându-mă la scopul de a evidenţia factorii de 

sprijin şi obstacolele retrăite de femei în ceea ce priveşte colaborarea lor cu sistemul de 

justiţie penală. 

O altă limită a cercetării o constituie faptul că în cazul unor femei aparţinând 

minorităţilor etnice nu a fost posibilă realizarea interviului în limba maternă ceea ce a 

condus la pierderea anumitor subtilităţi importante cum ar fi redarea fidelă a 

experienţelor, sentimentelor chiar şi a discriminărilor resimţite de ele în procesul 

intervenţiilor. 

Faptul că am prezentat doar perspectiva femeilor victime ale violenţei domestice 

este o abordare unilaterală a modului de funcţionare a sistemului de justiţie penală, şi nu 

putem trage concluzii pertinente în ceea ce priveşte imaginea în ansamblu a acesteia, însă 
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această abordare mi-a oferit posibilitatea de a intra în profunzimea înţelegerii 

perspectivelor femeilor.  

Prin faptul că ne-am focalizat pe experienţele femeilor în ceea ce priveşte 

colaborarea lor cu sistemul de justiţie penală, am obţinut mai puţine date în ceea ce 

priveşte experienţele lor cu sistemul de justiţie civilă, marea majoritate a femeilor având 

însă un contact cu acestea.  

 

Direcţii viitoare de cercetare: 

Informaţiile brute obţinute din interviuri se mai pot analiza din perspectiva 

experienţelor femeilor legate de sistemul de justiţie civilă, şi compararea percepţiei celor 

două sisteme. 

Analiză comparativă a rezultatelor obţinute din cadrul cercetării naţionale: 

interviurile victimelor cu interviurile specialiştilor din servicii sociale (asistenţi sociali, 

psihologi) şi agenţii sistemului de justiţie penală (poliţişti, procurori, judecători), 

împreună cu rezultatele observaţiilor etnografice efectuate în instanţe şi cu rezultatele 

analizelor de dosare penale în cele două judeţe din ţară (Cluj şi Iaşi). 

Un alt capitol importat în înţelegerea fenomenului va constitui comparaţia datelor 

între ţările partenere în acest proiect: România, Spania, Italia şi Marea Britanie. 
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