CONVENȚIA DE LA ISTANBUL
SE BAZEAZĂ PE PATRU PILONI
Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea
violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

PREVENIRE

PROTECȚIE

URMĂRIRE PENALĂ

POLITICI
COORDONATE

PREVENIRE

Dacă o țară a ratificat Convenția de la Istanbul,
va trebui să ia următoarele măsuri:

Încurajarea mass-media și a sectorului privat în
stabilirea de standarde care consolidează rolurile de gen
respectuoase și contestă atitudinile care justifică violența
împotriva femeilor

Campanii de sensibilizare
Activitate de sensibilizare cu privire la diferitele forme de
violență, caracterul devastator al acestora și impactul pe
care îl au asupra femeilor și copiilor

Educație cu privire la non-violență și egalitate între femei și bărbați
Includerea de materiale didactice despre egalitatea de gen, violența bazată pe gen, rezolvarea
non-violentă a conflictelor și dreptul la integritate personală în programele formale la toate
nivelurile de educație

Promovarea schimbărilor în modelele sociale și culturale
de comportament ale femeilor și bărbaților

Promovarea emancipării femeilor
Introducerea de programe și activități pentru emanciparea
femeilor și abordarea nevoilor specifice ale persoanelor
aflate în situații

Programe pentru făptuitori
Dezvoltarea programelor care să învețe făptuitorii actelor
de violență domestică să adopte comportamente nonviolente și agresorii sexuali să evite recidivarea

Rolul bărbaților și băieților
Încurajarea implicării active și a contribuției bărbaților și
băieților în prevenirea violenței

Instruirea profesioniștilor
Instruirea profesioniștilor care lucrează cu victimele sau autorii
infracțiunilor pentru a recunoaște și răspunde la cazurile de
violență și a efectua referirea corespunzătoare a cazurilor

PREVENIRE

Contestarea stereotipurilor de gen

PROTECȚIE

Siguranța și nevoile victimelor și ale martorilor trebuie să fie în centrul
tuturor măsurilor de protecție adoptate de o țară. Drepturile lor includ:
Informare despre drepturile lor
Victimele trebuie să fie informate într-o limbă pe care o înțeleg
cu privire la drepturile lor și să știe unde și cum să obțină ajutor

Servicii de asistență
Victimele ar trebui să aibă acces la servicii specializate de asistență pentru femei, care sunt adesea oferite de femei
pentru alte femei și dedicate unui anumit tip de violență. Victimele ar trebui, de asemenea, să aibă acces la servicii
generale, cum ar fi consiliere juridică/sprijin juridic, consiliere psihologică, asistență financiară, locuințe, educație,
asistență medicală, servicii sociale și asistență în găsirea de locuri de muncă

Mecanisme de reclamație regionale și internaționale
Victimele trebuie să fie informate și să aibă acces la mecanismele de
reclamație regionale și internaționale relevante

Adăposturi
Victimele trebuie să aibă acces la un adăpost local,
ușor accesibil pentru femei și copii

Centre de criză în caz de viol sau violență sexuală
Victimele trebuie să aibă acces la un centru ușor accesibil din apropiere, care oferă
consiliere medicală imediată, tratarea traumelor și servicii medico-legale

Oricine trebuie încurajat să raporteze actele de violență către autoritățile
relevante pentru a preveni alte incidente, iar normele de confidențialitate nu ar
trebui să împiedice profesioniștii să facă acest lucru, acolo unde este justificat

Ordine de restricție de urgență
Acestea vor acorda poliției puterea de a înlătura un agresor familial din
locuință pentru o anumită perioadă de timp și de a-i ordona să stea
departe de victimă

Ordonanțe de protecție sau restricție
Acestea ar trebui să fie ușor accesibile pentru protecția
imediată a victimei, fără niciun cost

Drepturi de custodie protectivă și vizitare în siguranță pentru copii
Dacă există antecedente de violență, deciziile privind custodia și vizitarea trebuie să acorde
prioritate drepturilor și siguranței copilului și ale victimei

Linii telefonice de asistență gratuite 24/7
Victimele trebuie să aibă acces la o linie telefonică de asistență gratuită și
confidențială la nivel de țară, disponibilă non-stop, care să le ofere sfaturi de
specialitate și să le direcționeze către serviciile relevante

Drepturile și nevoile copiilor martori
Trebuie să se țină seama de interesul superior al copiilor martori ai
violenței și să se ofere consiliere psihosocială adecvată vârstei

PROTECȚIE

Raportarea violenței către autorități

URMĂRIRE PENALĂ

Dacă o țară a ratificat Convenția de la Istanbul, va trebui să asigure:

Aplicarea legii și proceduri judiciare
Sancțiuni disuasive pentru făptuitori
Asigurarea faptului că infracțiunile și încălcările ordonanțelor de protecție vor fi
supuse unor sancțiuni penale sau legale proporționale, inclusiv închisoare, extrădare,
monitorizare și supraveghere și decădere din drepturile părintești

Urmărire penală eficientă
Investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor violente împotriva femeilor va lua în considerare faptul că femeile
sunt afectate în mod disproporționat de violență; nu va depinde de un raport sau plângere depusă de către victimă
și poate continua chiar dacă victima își retrage declarația sau plângerea

Luarea în considerare a circumstanțelor agravante
Asigurarea faptului că sunt luate în considerare circumstanțele agravante, inclusiv faptul că victima este într-o relație
intimă sau strânsă, infracțiuni săvârșite împotriva unei persoane vulnerabile sau în prezența unui copil, în colaborare cu
alte persoane, niveluri extreme de violență sau vătămare psihologică, amenințare cu arme, sau condamnări anterioare
pentru infracțiuni de natură similară

Legislație care incriminează violența împotriva femeilor
Introducerea unor legi care incriminează violența fizică, psihologică și sexuală, hărțuirea sexuală, persecuția,
mutilarea genitală a femeilor, căsătoria forțată, avortul forțat și sterilizarea forțată. Statele Părți se vor asigura că
cultura, tradiția sau așa-numita ‘onoare’ nu sunt considerate o justificare a violenței

Investigarea eficientă de către poliție
Organele de drept vor trebui să răspundă imediat la cererile de asistență,
să gestioneze în mod adecvat situațiile periculoase și să investigheze
toate acuzațiile de violență împotriva femeilor

Protecția copiilor victime și martori
➜
➜

Copiilor li se vor oferi măsuri speciale de protecție adecvate
Copiii victime ale violenței sexuale, căsătoriei forțate, mutilării genitale a femeilor
și avortului forțat sau sterilizării vor putea iniția acțiuni în justiție pentru o perioadă
suficientă de timp după ce au ajuns la maturitate

Evaluări coordonate ale riscurilor
Se vor desfășura în cooperare cu agențiile și instituțiile relevante, luând în considerare
infracțiunile repetate și accesul la arme de foc, precum și orice informații noi pe care ancheta
le poate scoate la iveală

Fără blamarea victimelor
Urmărirea penală și procedurile judiciare vor respecta victimele în toate etapele și se vor
abține de la a prezenta atitudini, comportamente și practici care dau vina pe victime și le
provoacă suferință suplimentară

Dreptul victimelor la viața privată
➜

➜

➜

➜

Asigurarea faptului că viața privată și imaginea victimei sunt protejate și că contactul
dintre victimă și presupusul făptuitor este evitat atunci când este posibil
Victimelor li se va permite să furnizeze dovezi și să își prezinte nevoile și preocupările
direct sau printr-un intermediar
Victimelor li se va permite să depună mărturie în sala de judecată prin intermediul
tehnologiilor de comunicare sau cel puțin fără prezența presupusului făptuitor
Istoricul sexual al unei victime va fi permis numai în procedurile civile sau penale, acolo
unde este relevant și necesar

Dreptul victimelor la informații și sprijin
➜
➜

➜

➜
➜
➜

Să fie informate cu privire la progresul și rezultatul cazului lor
Acces la informații cu privire la drepturile victimelor și la servicii de asistență adecvate pentru a le
ajuta să reprezinte aceste drepturi și interese
Sprijin și asistență din partea organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale și a consilierilor în
domeniul violenței domestice în timpul urmăririi penale și al procedurilor judiciare
Dreptul la sprijin juridic și asistență juridică gratuită
Asigurarea de interpreți independenți și competenți, dacă este necesar
Sprijin prin lege pentru a cere despăgubiri de la autorii infracțiunilor de violență și pentru a da în
judecată autoritățile statului în cazul în care nu și-au îndeplinit obligațiile de prevenire și protecție

Protecția victimelor în timpul urmăririi penale și a procedurilor judiciare
➜

➜

➜

Victimele violenței și familiile acestora vor fi protejate în toate etapele urmăririi penale și ale
procedurilor judiciare de intimidare, represalii și victimizare repetată
Opțiunile alternative pentru soluționarea litigiilor, cum ar fi medierea între victimă și făptuitor, nu
vor fi obligatorii
Victima va fi informată cu privire la orice evadare sau eliberare din detenție a făptuitorului

URMĂRIRE PENALĂ

Drepturile victimelor

POLITICI
COORDONATE

Dacă o țară a ratificat Convenția de la Istanbul,
va trebui să ia următoarele măsuri:

Cooperarea dintre agenții.
Asigurarea existenței unor mecanisme adecvate care asigură o cooperare eficientă
între sistemul judiciar, procurori, agențiile de aplicare a legii, autoritățile locale și
regionale și ONG-uri.

Sprijin și colaborare cu societatea civilă și ONG-uri
Acestea ar trebui să fie incluse, alături de organele de stat, ca parteneri valoroși în
implementarea Convenției de la Istanbul

Coordonarea acțiunii și monitorizarea implementării
Crearea sau desemnarea unui organism de stat care să supravegheze coordonarea,
implementarea, monitorizarea și evaluarea Convenției de la Istanbul

Punerea în aplicare a legilor axate pe victime pentru prevenirea și
combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor

Răspuns social holistic
Convenția de la Istanbul transmite un mesaj clar societății în ansamblu.
Toată lumea trebuie să înțeleagă faptul că violența împotriva femeilor și
violența domestică nu vor fi tolerate

Finanțare pentru politici și servicii
Finanțarea adecvată a tuturor partenerilor implicați în implementarea Convenției de la
Istanbul, inclusiv a organizațiilor neguvernamentale

Legislație cuprinzătoare și politici sensibile la aspectele legate de gen
Introducerea legilor și măsurilor de sprijin pentru prevenirea tuturor formelor de violență
reglementate de această Convenție

Cercetare și colectare de date
Colectarea și sintetizarea de date și efectuarea de cercetări privind prevalența tuturor formelor
de violență împotriva femeilor și eficacitatea măsurilor întreprinse, care vor fi împărtășite
publicului și agențiilor similare din alte țări, pentru comparație și pentru a încuraja cooperarea

POLITICI COORDONATE

Politici bazate pe drepturile omului
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www.coe.int/conventionviolence

RON
Consiliul Europei este organizaţia lider în domeniul
drepturilor omului pe continentul european. Aceasta
include 47 de state membre, inclusiv toate statele
membre ale Uniunii Europene. Toate statele membre
ale Consiliului Europei au semnat Convenţia Europeană
a Drepturilor Omului, un tratat conceput să protejeze
drepturile omului, democraţia și preeminenţa dreptului.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului supraveghează
punerea în aplicare a Convenţiei în statele membre.

