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Abuzul bătrânilor în familie constituie o formă 
aparte de violenţă din cauza vulnerabilităţii accentuate a 
acestei categorii de vârstă. Este grupul cel mai uşor de 
victimizat fără ca persoanele din această categorie să 
reacţioneze agresiv, în comparaţie cu reacţiile altor membri 
ai familiei în situaţii similare. 

 
Secţiunea 4 . Violenţa asupra bărbaţilor 
 
Violenţa femeilor asupra bărbaţilor este studiată în 

literatura de specialitate ca reacţie a celor dintâi la 
comportamentul violent al bărbatului. A.Browne, într-un 
studiu efectuat pe 250 de femei bătute dintre care 42 şi-au 
ucis partenerul sau soţul, prezintă factorii care favorizează 
apariţia violenţei feminine: 

− frecvenţa actelor de violenţă al bărbatului; 
− abuzul de alcool sau alte stupefiante; 
− severitatea abuzului produs asupra femeii; 
− abuzuri sexuale asupra femeii; 
− abuzuri repetate asupra copiilor; 
− tendinţa de suicid a femeii. 

Cazurile în care femeia agresează bărbatul sunt sub 
10% în oricare statistică realizată. De regulă, acest lucru se 
întâmplă când femeia se apără de partenerul ei, iar bărbatul 
agresat nu ajunge să trăiască paralizant frica de partenera lui, 
nu ajunge să-şi modifice personalitatea, scăzându-i drastic 
stima de sine şi încrederea în sine, aşa cum se întâmplă cu 
femeia bătută. 
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Secţiunea 5. Portrete modelate de 
violenţa domestică 

 
II.5.  1.Portretul victimei violenţei în familie 
 
Profilul psihosocial al victimelor violenţei în familie 

a fost descris de către specialiştii canadieni din Serviciul 
Corecţional Canadian, în lucrarea „Ruperea ciclului violenţei 
în familie”(1998), astfel: 

1.Dureri cronice ce demonstrează o stare de sănătate 
precară;  

2.Vizite frecvente la medic; 
3.Respect de sine scăzut; 
4.Experimentarea unor episoade de violenţă în 

timpul copilăriei; 
5.Dependenţă emoţională faţă de partener; 
6.Respectul acordat trebuinţelor partenerului; 

asumarea responsabilităţii pentru conduita acestuia; 
7.Folosirea tranchilizantelor şi/sau abuzul de alcool; 
8.Existenţa unor idei sau acte suicidare; 
9.Posibilitatea ca în calitate de mamă să-şi abuzeze 

copilul; 
10.Tulburări nocturne: insomnii, coşmaruri violente; 
11.Agitaţie severă, anxietate, stare de nervozitate 

permanentă; 
12.Gândire confuză, incapacitatea de a lua decizii, 

lipsă de concentrare; 
13.Opinii rigide cu privire la rolul femeii şi al 

bărbatului. 
Asupra victimei, amprentele violenţei suportate apar 

în câteva trăsături mai mult sau mai puţin persistente, în 
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funcţie de durata relaţiei şi, în acelaşi timp, de fragilitatea 
psihică pe care a dobândit-o în propria copilărie: 

− pierderea încrederii în sine, a valorii de sine şi a 
sentimentului de control; 

− stări depresive, depresie; 
− crede că înnebuneşte;  
− neglijenţă personală - igienă şi nutriţie; 
− stress crescut şi frică  - putându-se declanşa boli  

psihosomatice (ulcer, astm, migrene etc.);  
− se pot agrava bolile cronice (astm, boli coronariene 

etc.); 
− predispoziţie către creşterea consumului de droguri 

şi de alcool; 
− poate apărea comportamentul de proiectare a furiei 

pe copii, (victima) devenind violentă cu aceştia. 
 
II.5.  2. Portretul agresorului familial 
 
Urmărind caracteristicile generale întâlnite la 

majoritatea subiecţilor abuzului în familie, Dutton (1997, 
1998) prezintă următoarea tipologie a persoanelor 
violente:  

− tipul 1 – persoane violente/antisociale; acest grup 
cuprinde indivizii cei mai violenţi din punct de 
vedere fizic, sunt manipulatori şi narcisişti, 
predispuşi la consumul de alcool şi drog; 

− tipul 2 – personalităţi de limită; acest grup cuprinde 
indivizi cu ataşament deficitar, impulsivi, nesociabili, 
capricioşi, hipersensibili, oscilează rapid între 
indiferenţă şi furie; 
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− tipul 3 – instabili emoţional; acest grup cuprinde 
25% dintre persoanele violente şi este alcătuit din 
indivizi al căror comportament este agresiv din 
punct de vedere emoţional. 
Healy şi colaboratorii săi (1998, apud Cunningham 

et al.) realizează o altă clasificare a agresorilor, în funcţie de 
riscurile la care este supusă victima: 

− agresorul cu risc scăzut – este descris ca un 
individ pentru care ofensa prezentă reprezintă 
primul incident violent (confirmat de victimă); nu a 
abuzat emoţional în antecedent, nu a avut un 
comportament haotic sau disfuncţional, nu a comis 
ofense pe perioada de separaţie); 

− agresorul cu risc mediu – este descris ca persoana 
la care se regăsesc mai mult de doi factori de risc, de 
exemplu: abuz asupra copiilor, separări multiple, sau 
partener care a abandonat familia, relaţii 
întâmplătoare multiple, plângeri ale victimei, amenzi 
sau arestări pe motiv de violenţă în familie, alte 
infracţiuni în antecedent, fără prieteni;  

− agresorul cu risc înalt – poate fi orice agresor care 
prezintă unul din următorii factori de risc: ofense 
comise în perioada separării, probleme medicale, 
arestări pe motive de violenţă domestică, probe 
admise pe perioada arestării, tentative de suicid sau 
omor, abuz de substanţe în antecedent sau stări de 
intoxicaţie atunci când a fost comisă agresiunea,  
negarea oricărei agresiuni sau infracţiuni, refuzul de 
a-şi elibera partenerul. 
 Walker (1995) afirmă că o bună tipologie poate servi 

mai multor funcţii: să ne indice pentru care tip de abuzator 
este necesară o intervenţie de scurtă durată, care tip 
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răspunde intervenţiei psihoeducaţionale şi necesită terapie 
îndelungată şi care trebuie să ajungă în penitenciar. Aceeaşi 
autoare susţine că a sosit momentul să se treacă de la 
perspectiva unidimensională despre abuzator la înţelegerea 
multidimensională a abuzatorilor şi a relaţiilor abuzive. 

Toate acestea, combinate şi cu alţi factori relevanţi 
ca atitudinea faţă de violenţă, consumul de alcool, 
stabilitatea maritală, au condus la descrierea unui portret al 
agresorului familial, portret care conţine următoarele 
trăsături definitorii: 

− răceală afectivă şi distanţare emoţională; 
− lipsa unor bune abilităţi de comunicare; 
− preocupări obsesive; 
− dependenţă de alcool şi de alte substanţe nocive; 
− convingerea că puterea şi controlul pot fi obţinute 

doar prin violenţă; 
− stimă de sine redusă. 

Femeia, ca de altfel şi orice altă rudă, cu care 
convieţuieşte agresorul, îi aparţine. Atunci când potenţiala 
victimă nu urmează cu supuşenie voinţa lui, când se 
întâmplă să se „răzvrătească”, agresorul se simte umilit şi 
recurge la violenţă. Aceasta este cheia conduitei 
maltratatorului. Un om gelos, posesiv şi ahtiat să controleze 
întru-totul, care acţionează astfel ca şi cu ar fi avut un drept 
natural de a-şi degrada, a-şi descalifica perechea. 
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CAPITOLUL III. 
 CADRUL LEGISLATIV PRIVIND 

VIOLENŢA DOMESTICĂ 
 
 

Secţiunea 1. Reglementări comunitare şi 
internaţionale 

 
În ultimii 60 de ani, comunitatea internaţională a 

marcat o evoluţie în recunoaşterea violenţei în general, şi a 
violenţei în familie ca un fenomen grav care afectează 
drepturile fundamentale ale omului la viaţă, siguranţă, 
libertate, demnitate, integritate fizică şi psihică. În acest 
context, o serie de documente internaţionale recomandă 
statelor să ia toate măsurile de ordin politic, administrativ şi 
financiar ce se impun pentru a preveni şi combate 
fenomenul violenţei în familie. În acest sens, enumerăm 
documentele cele mai semnificative:  

1. Charta Naţiunilor Unite – 24 octombrie 1945, 
stabileşte drepturile fundamentale ale omului; 

2. Convenţia ONU privind eliminarea oricăror 
forme de discriminare împotriva femeii adoptată în 18 
decembrie 1979 şi Protocolul opţional din 6 octombrie 1999 
reprezintă documentul fundamental de referinţă pentru 
protecţia drepturilor femeii (CEDAW). Comitetul CEDAW 
adoptă în anul 1982 Recomandarea nr. 19 prin care se 
armonizează prevederile Convenţiei la fenomenul violenţei 
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împotriva femeii. Potrivit acestei convenţii, violenţa în 
familie reprezintă una din formele cele mai insidioase de 
violenţă împotriva femeii. Facem menţiunea că România a 
ratificat această convenţie în anul 1982, obligându-se astfel 
să transpună în practică următoarele măsuri:  

− elaborarea cadrului legal specific prevenirii şi 
combaterii violenţei împotriva femeii; 

− monitorizarea fenomenului prin elaborarea de 
statistici specifice, studii şi cercetări care să scoată în 
evidenţă cauzele şi efectele fenomenului violenţei; 

− promovarea campaniilor de informare şi educare în 
spiritul respectării drepturilor femeii; 

− elaborarea rapoartelor naţionale în care să se 
identifice atitudinile, obiceiurile şi practicile care 
perpetuează violenţa împotriva femeii; 

− dezvoltarea mecanismelor naţionale şi a serviciilor 
care să asigure securitatea victimelor violenţei în 
familie. 
Conferinţele mondiale asupra drepturilor femeii din 

Mexic, Copenhaga, Nairobi şi apoi Beijing au adoptat 
documente internaţionale care subliniază necesitatea ca 
toate guvernele lumii să condamne violenţa împotriva 
femeii: 

Platforma de acţiune – a 4-a Conferinţă mondială 
ONU asupra femeii (Beijing, 1995) prevede un capitol 
distinct destinat măsurilor specifice pe care toate statele 
semnatare trebuie să le adopte în domeniul prevenirii şi 
combaterii violenţei împotriva femeii.  

Consiliul Europei, printr-o serie de recomandări, 
se adresează de asemenea acestui fenomen. Cea mai 
importantă este Recomandarea nr. 85/2000 cu privire la 
violenţa în familie, potrivit căreia li se recomandă guvernelor 

108

Extras din volumul: Hogas, D. L. (2010). Prevenirea si sanctionarea violentei domestice prin normele
dreptului penal. Iasi, Romania: Lumen.



Prevenirea şi sancţionarea violenţei domestice... 

statelor membre “să informeze opinia publică asupra 
caracteristicilor specifice, gravităţii şi dimensiunilor acestui 
fenomen şi să sprijine măsurile care au ca scop combaterea 
acestui fenomen”. Totodată, se recomandă să încurajeze 
organizarea agenţiilor, asociaţiilor şi fundaţiilor care au ca 
scop ajutorarea şi asistarea victimelor violenţei în familie”.  

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) 
defineşte sănătatea ca o stare de deplină bunăstare fizică, 
mintală şi socială, şi nu doar ca absenţă a bolii sau 
infirmităţii. Conform unei rezoluţii din 1996 a Adunării 
OMS, violenţa reprezintă o problemă majoră de sănătate 
publică la scară mondială. În raportul său cu privire la 
violenţă şi sănătate din 3 octombrie 2002, OMS recomandă 
promovarea unor acţiuni de prevenire primară, întărirea 
măsurilor luate în favoarea victimelor violenţei şi 
intensificarea colaborării şi schimbului de informaţii privind 
prevenirea violenţei în familie. România s-a conformat, 
preluând-o în Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie, cu modificările ulterioare. 

În baza noii politici europene promovate de 
Parlamentul European şi Comisia Europeană “O Europă 
mai sigură şi fără suferinţe”, a fost constituită în cadrul 
OMS-Europa  o reţea focal-points pentru prevenirea 
violenţei şi traumatismelor.   

În perioada 2006-2008 se desfăşoară la nivelul 
Consiliului Europei Campania paneuropeană “Parlamentele 
unite pentru combaterea violenţei domestice asupra 
femeilor, inclusiv a violenţei domestice” (în baza Rezoluţiei 
nr.1512/2006 a APCE).  

Ziua care marchează la nivel internaţional lupta 
împotriva violenţei asupra familiei este data de 25 
noiembrie, dată care marchează şi debutul unei campanii 
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deja consacrate: „V-Days – 16 Zile de Activism împotriva 
Violenţei asupra Femeii”, simbolul campaniei fiind o 
fundiţă albă.  

Lupta împotriva violenţei ar trebui plasată în 
contextul protecţiei drepturilor fundamentale, aşa cum sunt 
acestea recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene132 şi în explicaţiile însoţitoare, având în 
vedere statutul acesteia, care recunoaşte, între altele, dreptul 
la demnitate, egalitate şi solidaritate. Carta cuprinde un 
număr de articole speciale privind protecţia şi promovarea 
integrităţii fizice şi mintale, egalitatea de tratament între 
femei şi bărbaţi, drepturile copilului şi nediscriminarea, 
recunoscând totodată interzicerea tratamentelor inumane 
sau degradante, a sclaviei şi muncii forţate, precum şi a 
exploatării prin muncă a copiilor. Carta recunoaşte că un 
nivel înalt de protecţie a sănătăţii umane este necesar în 
definirea şi punerea în aplicare a tuturor politicilor şi 
activităţilor comunitare. 

În acest context, Parlamentul European şi Consiliul 
European, prin Decizia nr. 293/2000/CE a din 24 
ianuarie 2000, au adoptat programul de acţiune comunitară 
(„programul Daphne”) (2000-2003) pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei împotriva copiilor, tinerilor şi 
femeilor133 pentru a contribui la creşterea gradului de 
sensibilizare a opiniei publice din Uniunea Europeană pe 
această temă, precum şi la intensificarea şi consolidarea 
cooperării între organizaţiile din statele membre care sunt 
active în domeniul combaterii violenţei. Continuarea politicii 
europene în domeniu s-a bazat, în perioada 2004 - 2008, pe 

                                                 
132 JO C 364, 18.12.2000, pag. 1. 
133 JO L 34, 9.2.2000, pag. 1. 
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o nouă Decizie nr. 803/2004/CE din 21 aprilie 2004 a 
celor două instituţii europene de a dezvolta rezultatele 
obţinute deja de programul Daphne prin adoptare 
Programului de acţiune comunitară Daphne II134, 
evidenţiindu-se consecvenţa creditelor anuale în condiţiile 
noilor perspective financiare. 

Violenţa împotriva femeilor îmbracă multe forme, 
de la violenţa în familie, care este frecventă la toate 
nivelurile societăţii, până la practicile tradiţionale 
vătămătoare asociate cu manifestările de violenţă fizică 
împotriva femeilor, cum ar fi mutilarea genitală şi „crimele 
de onoare”, care constituie o formă specială de violenţă 
împotriva femeilor. În conformitate cu programul Daphne, 
copiii, tinerii sau femeile care sunt martorii agresării unei 
rude apropiate trebuie consideraţi victime ale violenţei. 

În ceea ce priveşte prevenirea violenţei, inclusiv 
abuzurile şi exploatarea sexuală a copiilor, tinerilor şi 
femeilor, precum şi protecţia victimelor şi a grupurilor 
expuse riscurilor, Uniunea Europeană poate aduce un plus 
de valoare la acţiunile care urmează să fie întreprinse cu 
precădere de către statele membre în următoarele moduri: 
difuzarea şi schimbul de informaţii, experienţă şi bune 
practici; promovarea unei abordări inovatoare; stabilirea de 
comun acord a priorităţilor; crearea de reţele de întrajutorare 
acolo unde acest lucru este oportun; selecţia de proiecte la 
scară comunitară, inclusiv proiecte de sprijinire a liniilor 
telefonice de asistenţă sau de urgenţă accesibile în mod 
gratuit pentru copiii dispăruţi şi exploataţi sexual; motivarea 
şi mobilizarea tuturor părţilor implicate; şi campanii de 
sensibilizare la scară europeană împotriva violenţei. Aceste 
                                                 
134 JO L 143, 30.4.2004, pag. 1. 
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acţiuni trebuie să cuprindă, de asemenea, acordarea de 
sprijin copiilor, tinerilor şi femeilor care sunt victime ale 
traficului de fiinţe umane. 

Exprimând voinţa continuării şi dezvoltării a 
obiectivelor Programului Daphne în perioada 2007 - 2013,  
Parlamentul European a adoptat în 22 mai 2007 
PROGRAMUL DAPHNE 3 - Program de combatere a 
violenţei împotriva copiilor, tinerilor şi femeilor, parte a 
Programului Drepturile Fundamentale şi Justiţia. 

Deoarece cauzele profunde şi consecinţele violenţei 
pot fi adesea abordate în mod eficient de organizaţiile 
locale şi regionale în cooperare cu organizaţiile 
corespondente din alte state membre, prezentul program 
trebuie să acorde importanţa cuvenită măsurilor şi acţiunilor 
preventive întreprinse la nivel local şi regional în vederea 
sprijinirii victimelor. 

Programul se adresează organizaţiilor şi instituţiilor 
private sau publice în plan regional sau local, din cel puţin 
două state membre care se asociază pentru realizarea unui 
proiect, cum ar fi: autorităţi locale, catedre universitare şi 
centre de cercetare. Finanţarea proiectelor se acordă sub 
formă de subvenţii şi contracte de achiziţii publice. Astfel, 
subvenţiile comunitare sunt subvenţii de funcţionare şi 
subvenţii de acţiune. Contractele de achiziţii publice 
susţinute de program din fondurile europene acoperă 
achiziţia de servicii şi de bunuri direct legate de obiectivele 
programului cum ar fi: cheltuieli de informare şi 
comunicare, pregătire, punere în aplicare, monitorizare, 
verificarea şi evaluarea proiectelor. 
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