Diana-Loredana HOGAŞ

Prevenirea şi sancţionarea
violenţei domestice
prin normele dreptului penal

Iaşi.
2010

DIANA – LOREDANA HOGAŞ
PREVENIREA ŞI SANCŢIONAREA VIOLENŢEI DOMESTICE
PRIN NORMELE DREPTULUI PENAL
Editura Lumen este acreditată CNCSIS SUB NR. 003
Iaşi, Ţepeş Vodă, nr. 2
edituralumen@gmail.com
grafica.redactia.lumen@gmail.com
prlumen@gmail.com
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Consilier Editorial: Dr. Antonio SANDU
Redactor: Simona PONEA
Copertă: Cristian UŞURELU
Colecţia: Asistenţă Socială şi Sociologie
Reproducerea oricărei părţi din prezentul volum prin fotocopiere,
scanare, multiplicare neautorizată indiferent de mediul de transmitere
este interzisă.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a
României
HOGAŞ, DIANA
Prevenirea şi sancţionarea violenţei
domestice prin normele dreptului penal /
Hogaş Diana Loredana. - Iaşi : Lumen, 2010
ISBN 978-973-166-218-3
316.6

Diana-Loredana HOGAŞ

Prevenirea şi sancţionarea
violenţei domestice
prin normele dreptului penal

Iaşi.
2010

Pagină lăsată
goală intenţionat

Cuprins:
ARGUMENT........................................................................ - 9 CAPITOLUL I. VIOLENŢA DOMESTICĂ.......................- 13 Secţiunea 1. Consideraţii preliminarii ...................................- 13 I.1.1. Evoluţia fenomenului violenţei domestice pe diferite
trepte de dezvoltare a societăţii ......................................................... - 13 I.1. 2. Definiţiile violenţei domestice ............................................... - 20 I.1. 3. Structura violenţei domestice ................................................. - 24 I.1. 4. Cauzele violenţei domestice ................................................... - 26 I.1. 5. Dinamica violenţei domestice ............................................... - 32 Secţiunea 2. Caracteristici şi forme principale ale violenţei
domestice ..............................................................................- 37 I.2. 1. Violenţa familială ca problemă socială.................................. - 37 I.2. 2. Violenţa domestică şi distribuţia structurii de putere în
familie.................................................................................................... - 39 I.2.3.Agresivitatea exercitată în grupul familial............................... - 42 I.2.4.Abuzul în familie. Formele principale de comportament
abuziv .................................................................................................... - 43 I.2. 5. Violenţa familiala şi ciclul de viaţă........................................ - 45 I.2.6. Teorii cu privire la ataşamentul victimei faţă de agresor..... - 46 CAPITOLUL II:
VIOLENTA DOMESTICĂ ŞI „ACTORII”
PRINCIPALI ........................................................................- 51 Secţiunea 1: Violenţa asupra copilului .................................- 51 II.1.1.Amploarea fenomenului şi principalele cauze ale
violenţei asupra copilului.................................................................... - 51 II.1.2.Definiţii şi evaluări ale maltratării copilului .......................... - 59 II.1.3.Principalele forme de violenţă familială asupra copilului ... - 61 -

5
Extras din volumul: Hogaş, D. L. (2010).
Prevenirea şi sancţionarea violenţei domestice prin normele dreptului penal.
Iaşi, România: Lumen.

Diana – Loredana HOGAŞ
II.1.4. Consecinţele violenţei domestice asupra copilului ............. - 70 Secţiunea 2. Violenţa asupra femeii ......................................- 73 II.2.1.Amploarea şi actualitatea fenomenului de violenţă
conjugală ............................................................................................... - 73 II.2.2. Cauze specifice ale violenţei conjugal................................... - 75 II.2.3.Clasificarea principalelor forme de violenţă conjugală ....... - 82 II.2.4. Consecinţele violenţei domestice asupra femeii ................. - 84 Secţiunea 3. Violenţa asupra vârstnicilor ..............................- 97 II.3.1. Cauzele principale ale violenţei asupra vârstnicilor............ - 98 II.3.2. Principalele forme de violenţă asupra vârstnicilor.............- 100 Secţiunea 4 . Violenţa asupra bărbaţilor...............................- 102 Secţiunea 5. Portrete modelate de violenţa domestică.........- 103 II.5. 1.Portretul victimei violenţei în familie .................................- 103 II.5. 2. Portretul agresorului familial ..............................................- 104 -

CAPITOLUL III
CADRUL LEGISLATIV PRIVIND VIOLENŢA
DOMESTICĂ ......................................................................- 107 Secţiunea 1. Reglementări comunitare şi internaţionale......- 107 Secţiunea 2. Principiile jurisprudenţei Curţii Europene a
Drepturilor Omului în materia violenţei în familie .............. - 113 III.2.1. Obligaţii pozitive în sarcina Statelor membre ..................- 113 III.3.2. Domeniul de aplicare a noţiunii de „viaţă de familie” ....- 118 Secţiunea 3. Reglementări interne .......................................- 120 III. 2. 1. Constituţia României..........................................................- 122 III.2.2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi....................................................................................- 122 III.2.3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului ...........................................................................- 123 III.2.4. Ordinul nr. 384/306/993 din 2004 pentru aprobarea
Procedurii de conlucrare în prevenirea şi monitorizarea
cazurilor de violenţă în familie .........................................................- 124 III.2.5. Prevederi ale Codului Penal şi ale Codului de
Procedură Penală cu privire la prevenirea şi combaterea
violenţei în familie ..............................................................................- 125 -

6
Extras din volumul: Hogaş, D. L. (2010).
Prevenirea şi sancţionarea violenţei domestice prin normele dreptului penal.
Iaşi, România: Lumen.

Prevenirea şi sancţionarea violenţei domestice...

CAPITOLUL IV.
DISPOZIŢIILE LEGII PENALE REFERITOARE LA
FENOMENUL VIOLENŢEI DOMESTICE...................- 137 Subsecţiunea 1. Categoriile de infracţiuni prevăzute de
Codul penal ..........................................................................- 137 Subsecţiunea 2. Specificitatea legii nr. 217/2003 ................. - 141 CAPITOLUL V. Aspecte practice privind violenţa în
familie...................................................................................- 145 Secţiunea 1. Medierea în cazurile de violenţă în familie ......- 145 V.1.1. Aspecte generale referitoare la utilizarea medierii în
familie...................................................................................................- 145 V.1.2. Cadrul legal privind medierea în România..........................- 148 Secţiunea 2. Aspecte instituţionale....................................... - 151 V.2.1. Competenţele specifice ale instituţiilor implicate în
domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie: aspecte
practice .................................................................................................- 151 V.2.2. Coordonarea inter-instituţională. Rolul Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia Familiei.................................................- 161 CAPITOLUL VI
PRINCIPII GENERALE DE DREPT PENAL
APLICABILE
CAUZELOR
DE
VIOLENŢĂ
DOMESTICĂ ......................................................................- 169 Secţiunea 1. Particularităţi ale probatoriul în cauzele de
violenţă în familie .................................................................- 170 Secţiunea 2. Subiecţii infracţiunii în cauzele de violenţă
domestică .............................................................................- 173 Secţiunea 3............................................................................- 177 Particularităţile infracţiunilor de violenţă împotriva unui
membru de familie (articolul 180 alineat 11 şi articolul 180
alineat 21 din Codul penal)...................................................- 177 Secţiunea 4. Individualizarea pedepsei de către instanţe ....- 178 Secţiunea 5. Acordarea daunelor morale..............................- 180 -

7
Extras din volumul: Hogaş, D. L. (2010).
Prevenirea şi sancţionarea violenţei domestice prin normele dreptului penal.
Iaşi, România: Lumen.

Diana – Loredana HOGAŞ
Secţiunea 6. Aplicabilitatea măsurii de siguranţă
prevăzute de articolul 1181 din Codul penal .........................- 182 Secţiunea 7............................................................................- 183 Aspecte legate de infracţiunile pedepsite la plângerea
prealabilă a părţii vătămate ..................................................- 183 -

CAPITOLUL VII
ASPECTE DE DREPT COMPARAT ................................- 187 Spania ...................................................................................- 188 Suedia ...................................................................................- 189 Marea Britanie......................................................................- 190 Austria .................................................................................. - 191 Portugalia .............................................................................- 193 Norvegia ...............................................................................- 194 Canada..................................................................................- 197 Arizona –Tribul apaşilor White Mountain ...........................- 198 Statele Americii Latine .........................................................- 200 CAPITOLUL VIII.
MITURI ŞI REALITĂŢI
PRIVIND VIOLENŢA
DOMESTICĂ ......................................................................- 203 CONCLUZII .......................................................................- 211 BIBLIOGRAFIE..................................................................- 215 -

8
Extras din volumul: Hogaş, D. L. (2010).
Prevenirea şi sancţionarea violenţei domestice prin normele dreptului penal.
Iaşi, România: Lumen.

„Democraţia şi demnitatea umană
nu trebuie să se oprească în faţa uşii.” 1

ARGUMENT
Violenţa domestică este un fenomen universal fiind
prezent pretutindeni, de la cele mai mici aşezări umane până
la cele mai mari oraşe, de la ţările în curs de dezvoltare până
la cele mai dezvoltate. Violenţa domestică nu este un mit şi
nici un fenomen de dimensiuni nesemnificative. O „auzim”
zilnic din mass-media, ne confruntăm cu ea în scene
surprinse fugitiv pe stradă, iar uneori pătrunde în casele
noastre datorită zidurilor prea subţiri a apartamentelor de
bloc, ca o realitate tranşantă, crudă, pe care nu o putem
accepta dar pe care în mică măsură o putem controla ca
indivizi.
Amploarea violenţei intrafamiliale constituie, în
prezent, una din cele mai grave probleme sociale cu care se
confruntă societăţile contemporane, inclusiv România.
Având în componenţa sa toate formele de agresiune care se
exercită în cadrul căminului (maltratarea partenerei /
partenerului de cuplu, abuzul contra copiilor, părinţilor,
bătrânilor sau altor rude, incestul, violul etc.), această formă
largă de violenţă se adaugă valului de agresiuni exercitate în
afara familiei, contribuind, astfel, la un climat social dominat
de anxietate, teamă şi durere.
1

Marlene Rupprecht (Germania), membru al Parlamentului European.
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După cum se ştie, familia constituie cea mai
consistentă şi funcţională formă de comunitate umană, care
prin funcţiile sale extrem de importante, contribuie la
întărirea spiritului de solidaritate socială a membrilor oricărei
societăţi. Dincolo de funcţiile ei de reproducere biologică şi
socială, orice familie „normală” şi „funcţională” asigură
socializarea descendenţilor, oferă continuitate structurilor
sociale şi modelelor culturale care caracterizează o anumită
societate şi, nu în ultimul rând, permite membrilor ei
evitarea agresiunilor existente în spaţiul public şi constituirea
unei vieţi cu adevărat comunitare, într-un spaţiu privat,
caracterizat de relaţii primare, afectivitate, protecţie şi
siguranţă personală.
În mod evident, funcţionalitatea grupului familial
depinde, în cea mai mare măsură, de funcţionalitatea vieţii
sociale, pe care o poate influenţa la rândul său. De aceea,
orice problemă mai importantă cu care se confruntă familia
este dependentă de problemele societăţii globale şi pe care le
amplifică, la rândul ei. Violenţa domestică nu este altceva
decât produsul unei violenţe generalizate la scară socială,
reproducând tendinţele de creştere a agresiunilor în
societate. Pe de altă parte, violenţa domestică are un impact
puternic asupra violenţei sociale, amplificând posibilitatea de
reacţie agresivă a membrilor atunci când se află în diferite
situaţii de criză sau de conflict.
Fenomenul devine tot mai vizibil în majoritatea
societăţilor contemporane, iar S. Steinmetz şi M. Straus
(1974) au apreciat că grupul familial s-a transformat dintr-un
leagăn de securitate într-un veritabil „leagăn al violenţei”,
schimbare care face din familie una dintre cele mai violente
instituţii sociale din ultimele decenii.
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Regretatul psiholog Constantin Păunescu a observat
că : „Relaţiile de familie ascund un paradox. Considerată
spaţiul celor mai profunde relaţii afective, refugiu din calea
”adversităţilor”, familia este şi cel mai activ centru de
agresivitate, poate şi pentru faptul că, în familie, fiecare îşi
poate dezveli adevărata faţă a personalităţii sale. Se pare că
aici agresivitatea este extrem de puternică, mai puternică
decât în orice altă comunitate. Dar, spre deosebire de alte
situaţii, violenţa intrafamilială constituie un secret de grup,
foarte bine păzit şi, de foarte multe ori mistificat din cauza
solidarităţii în păstrarea unei imagini sacrosancte
a
instituţiei”. 2

2 Constantin Păunescu – „Agresivitatea şi condiţia umană”, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1994, pg.90.
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CAPITOLUL I.
VIOLENŢA DOMESTICĂ
Secţiunea 1. Consideraţii preliminarii
I.1.1. Evoluţia fenomenului violenţei
domestice pe diferite trepte de dezvoltare a
societăţii
Existenţa umană nu poate fi concepută în afara
relaţiilor sociale. În concordanţă cu evoluţia istorică a
omenirii şi cu modalităţile de organizare a membrilor
comunităţii, de la origine şi până în prezent, relaţiile sociale
au înregistrat un proces constant de evoluţie, atingând
poate, pragul maxim al complexităţii.
În cadrul procesului evolutiv al societăţii, nucleul şi
totodată forma de comunitate umană cea mai trainică,
caracteristică pentru toate treptele de dezvoltare istorică este
familia. Având o mare stabilitate ca structură socială,
familia 3 este considerată o formă complexă de relaţii
biologice, sociale, materiale şi spirituale între oameni legaţi
prin căsătorie, sânge sau adopţie. Fiind un fenomen social,

Maria Voinea – „Familia şi evoluţia istorică”, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1978, pag. 79.

3
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se dezvoltă odată cu dezvoltarea societăţii şi se modifică în
raport de aceasta, fiind marcată de schimbările sociale.
În mod paradoxal, familia este mediul în care se
formează şi se manifestă trăirile cele mai intense,
personalitatea complexă a fiinţei umane, dar în acelaşi timp,
este şi locul unde intervin, mai mult sau mai puţin factorii şi
influenţele care tensionează sau „zdruncină” coeziunea şi
armonia mediului familial.
Fundamentul 4 stabilităţii căsătoriei îl constituie
esenţa morală a acesteia, adică afecţiunea şi înclinaţia corectă
a soţilor, completată cu sentimentul datoriei morale faţă de
familie şi societate, şi cu comunitatea spirituală dintre soţi.
Ca o consecinţă a unităţii dintre interesele personale şi cele
obşteşti, în căsătorie se realizează, în principiu, armonia
dintre datoria morală a soţilor şi înclinaţiile lor reciproce.
Această stabilitate a căsătoriei este „ameninţată” de
anumiţi factori şi de anumite fenomene care, din păcate,
cunosc o evoluţie constantă. Unul din punctele nevralgice
ale societăţii moderne este violenţa domestică.
Violenţa intrafamilială este un fenomen universal, el
fiind prezent pretutindeni, de la cele mai mici aşezări umane
până la cele mai mari oraşe şi aşezări urbane, de la ţările în
curs de dezvoltare până la cele mai dezvoltate.
În contextul vieţii moderne, când familia se
îndepărtează tot mai mult de la modelul ei tradiţional, nu se
poate face abstracţie de faptul că acest fenomen social,
generator de tensiuni în familie, este prezent şi în societatea
românească.

Ioan P. Filipescu – „Tratat de dreptul familiei”, Editura All, Bucureşti,
1993, pag. 2009.

4
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Lipsa până acum câţiva ani a unor statistici oficiale
care să consemneze numărul de cazuri în care s-au săvârşit
vătămări ori alte fapte grave între membrii de familie poate
induce în eroare în ceea ce priveşte momentul în care acest
fenomen a prins contur, considerându-se, în mod eronat, că
violenţa maritală caracterizează numai societatea ultimilor
ani.
De aceea, o abordare istorică a evoluţiei societăţii
poate releva aspecte de natură să scoată în evidenţă că
rădăcinile violenţei în familie sunt mult mai adânci, formele
acesteia (diminuate) manifestându-se şi putând fi identificate
încă din perioada romană, continuând cu perioada Evului
Mediu şi finalizându-se cu epoca modernă şi contemporană.
Astfel, în civilizaţia romană, rolul femeii s-a definit
în strânsă legătură cu familia în care rolul central a fost
ocupat de pater familias. Pentru a indica puterea lui pater
familias asupra fetei şi a soţului asupra soţiei, romanii
foloseau o expresie foarte veche „manus”. Rolul femeii
romane nu era cu mult diferit de cel al femeii grece: ca fată,
era supusă tatălui său, iar după moartea acestuia, ea intra sub
puterea fraţilor şi rudelor din partea tatălui; căsătorită, ea se
afla sub tutela soţului, iar după moartea acestuia nu se putea
întoarce în propria familie pentru că ea renunţa la aceasta
pentru totdeauna prin căsătoria sacră. În epocile de început,
soţul avea o atât de mare autoritate asupra soţie încât el
putea să-i desemneze un tutore sau chiar să-i aleagă un nou
soţ.
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