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DRePt INteRNaţIoNal

„Există un adevăr absolut, 
aplicabil tuturor ţărilor, culturilor şi comunităţilor:

violenţa faţă de femei nu poate fi în nici un caz
 acceptată, justificată sau tolerată” 

Ban Ki-moon, 
secretarul General al 

organizaţiei Naţiunilor unite
     (2008) 

RezuMat

Lupta împotriva discriminării şi violenţei faţă de femei 
prezintă un imperativ al timpurilor noastre. Toate efor-
turile societăţii internaţionale sunt îndreptate astăzi 
spre asigurarea unui cadru normativ eficient. Totoda-
tă, este la fel de importantă implementarea în ordinea 
juridică naţională a prevederilor relevante pentru pro-
movarea egalităţii de gen şi combaterea discriminării 
faţă de femei. Or, în ultimă instanţă, contează aplicarea 
coerentă a legislaţiei naţionale, care va conţine măsuri 
relevante în vederea asigurării egalităţii de gen, pre-
cum şi instituirea răspunderii pentru nerespectarea 
prevederilor legislaţiei naţionale, dar şi a tratatelor in-
ternaţionale la care statul este parte. Obiectul prezen-
tei cercetări constă în identificarea prevederilor actelor 
internaţionale în materia combaterii discriminării şi 
violenţei faţă de femei. De asemenea, ne propunem să 
identificăm în mecanismele universal şi cele regiona-
le măsurile eficiente în vederea asigurării egalităţii de 
gen, combaterii discriminării şi violenţei faţă de femei.
Cuvinte-cheie: egalitate, egalitate de gen, nediscrimina-
re, violenţă împotriva femeilor, violenţă domestică, victi-
mă, Convenţia de la Istanbul.

În prezentul studiu, fără a pretinde să fie unul exha-
ustiv, ne propunem să realizăm o analiză a principalelor 
codificări în materia asigurării egalităţii de gen, luptei 

împotriva discriminării şi violenţei faţă de femei. Este 
absolut necesar să demarăm o astfel de investigaţie cu 
reliefarea conţinutului relevant al Cartei Internaţiona-
le a Drepturilor Omului. Astfel, Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului adoptată la 10 decembrie 1948 pre-
vede egalitatea de drepturi între bărbaţi şi femei doar 
în preambul: „Considerând că în Cartă popoarele Organi-
zaţiei Naţiunilor Unite au proclamat din nou credinţa lor 
în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea şi în 
valoarea persoanei umane, drepturi egale pentru bărbaţi 
şi femei şi că au hotărât sa favorizeze progresul social şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în cadrul unei libertăţi 
mai mari…”. Ulterior, Declaraţia la articolul 7 conţine o 
clauză generală de nediscriminare: „Toţi oamenii sunt 
egali în faţa legii şi au, fără nici o deosebire, dreptul la o 
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egală protecţie a legii. Toţi oamenii au dreptul la o pro-
tecţie egala împotriva oricărei discriminări care ar viola 
prezenta declaraţie şi împotriva oricărei provocări la o 
asemenea discriminare”[3].

Pactul internaţional cu privire la drepturile civile 
şi politice, precum şi Pactul internaţional cu privire la 
drepturile economice, sociale şi culturale, deşi nu pre-
văd expres lupta împotriva discriminării faţă de femei, 
la articolul 3 conţin ambele dispoziţii similare privind 
angajamentul asumat de statele părţi la pacte de a asi-
gura dreptul egal pe care îl au bărbatul şi femeia de a 
beneficia de toate drepturile prevăzute de pacte. 

Actele internaţionale menţionate nu conţineau 
prevederi vis-a-vis de interzicerea violenţei faţă de 
femei, deoarece violenţa împotriva femeilor, iar în 
special violenţa domestică, timp îndelungat au fost 
considerate drept fenomene ce nu cad sub incidenţa 
normelor prevăzute de tratatele internaţionale în ma-
teria protecţiei drepturilor omului reieşind din faptul 
că agresorii în marea majoritate a cazurilor erau per-
soane particulare: soţi, parteneri, fraţi, fii, taţi. 

Relativ recent, omenirea a recunoscut că violenţa 
aplicată faţă de femei şi fete fie în viaţa publică, fie în 
cea privată constituie o încălcare a drepturilor omu-
lui. În legătură cu aceasta, statele trebuie să manifeste 
atenţie cuvenită întru a nu admite actele de violenţă şi 
anume realizarea anchetei efective şi pedepsirea celor 
vinovaţi indiferent dacă asemenea acte au fost comise 
de stat sau de particulari, precum şi asigurarea protec-
ţiei victimelor [9]. 

În anul 1979 a fost adoptată Convenţia asupra 
eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de 
femei. În scopul monitorizării realizării prevederilor 
convenţiei a fost instituit Comitetul pentru eliminarea 
discriminării faţă de femei [1]. Statele care au devenit 
părţi la tratatul indicat şi-au asumat angajamentul de 
a prezenta periodic Comitetului rapoarte privind rea-
lizarea drepturilor garantate de Convenţie. În cadrul 
şedinţelor sale Comitetul examinează rapoartele fi-
ecărui stat parte la Convenţie şi îşi expune concluzi-
ile, recomandările sub formă de observaţii finale. La 
fel, Comitetul este în drept să primească comunicări 
din partea persoanelor particulare sau grupurilor de 
persoane privind încălcarea drepturilor garantate de 
Convenţie, precum şi este în drept să iniţieze exami-
narea încălcărilor grave sau sistematice ale drepturilor 
femeilor. Aceste proceduri sunt facultative şi pot fi rea-
lizate doar în cazul în care statul şi-a exprimat acordul 
în privinţa lor. 

Comitetul pentru eliminarea discriminării faţă de 
femei poate elabora recomandări generale şi sugestii. 
Recomandările generale vizează statele şi se referă la 
anumite articole sau subiecte ale Convenţiei. La cele 
mai importante recomandări generale în materia pre-

venirii aplicării violenţei faţă de femei adoptate de Co-
mitet se referă: Recomandarea generală nr. 19 (1992) 
„Violenţa împotriva femeilor”; Recomandarea genera-
lă nr. 33 (2015) privind accesul femeilor la justiţie. În 
pofida faptului că recomandările nu au forţă juridică, 
adoptarea lor dictează, la rândul său, apariţia tratate-
lor internaţionale universale sau regionale în materia 
protecţiei drepturilor femeilor. 

La 20 decembrie 1993 prin Rezoluţia 48/104 a Adu-
nării Generale a ONU a fost adoptată Declaraţia pri-
vind eliminarea violenţei împotriva femeilor. Aceasta a 
devenit primul act internaţional privind prevenirea şi 
eliminarea violenţei împotriva femeilor în care au fost 
prevăzute detaliat tipuri şi forme de violenţă împotri-
va femeilor. 

În anul 1995 la cea de-a IV-a Conferinţă mondială 
privind femeile a fost adoptată Declaraţia de la Beijing 
şi Platforma de acţiuni de la Beijing în care s-a menţi-
onat că actele de violenţă sau ameninţare de aplicare 
a violenţei, indiferent de faptul dacă sunt aplicate în 
familie sau în comunitate, de către însuşi statul sau da-
torită tolerării unor asemenea acţiuni de către state, 
provoacă sentimentul de frică şi lipsă de securitate şi 
constituie un impediment în realizarea aspiraţiilor fe-
meilor privind egalitatea, precum şi în vederea dezvol-
tării şi păcii [8].

Deşi încă în anii 70 ai secolului trecut în numeroa-
sele rezoluţii ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, în acte-
le instituţiilor specializate ale ONU, organelor conven-
ţionale, precum şi în actele organizaţiilor regionale a 
fost stabilit că femeile au nevoie de protecţie specială 
împotriva actelor de violenţă, omenirea până în tim-
pul de faţă nu a realizat importanţa luptei împotriva 
acestui fenomen periculos. 

Per ansamblu, la situaţia anului 2013, 35 % din fe-
meile din întreaga lume au suportat violenţa fizică şi/
sau sexuală din partea soţului, fie violenţa sexuală din 
partea unei persoane terţe. 35% din toate omorurile 
femeilor sunt săvârşite de către partenerii lor. Printre 
femeile care au fost abuzate fizic sau sexual de către 
partenerii lor este crescută rata problemelor de sănă-
tate. De exemplu, probabilitatea naşterii unui copil cu 
greutatea mică este cu 16% mai ridicată. Probabilita-
tea avorturilor la aceste femei este de două ori mai 
mare, la fel, este practic de două ori mai probabilă de-
presia în rândul femeilor, iar în unele regiuni rata infec-
tării cu SIDA este de 1,5 ori mai înaltă decât la femeile 
care nu sunt supuse violenţei din partea partenerului. 
În plan global, 7% din femei au fost hărţuite sexual de 
către persoane terţe. Conform datelor existente, feme-
ile care au fost supuse unei astfel de forme de violenţă 
dezvoltă tulburări legate de consumul de alcool de 2,3 
ori mai frecvent, iar probabilitatea apariţiei depresiei 
sau fricii în rândul lor este de 2,6 ori mai înaltă [5]. 
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Dezvoltarea progresivă a Dreptului internaţional al 
drepturilor omului şi anume reglementarea universală 
a luptei împotriva violenţei faţă de femei a avut un im-
pact considerabil asupra conţinutului tratatelor regio-
nale în materia drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului. 

Astfel, în sistemul interamerican de protecţie a 
drepturilor omului, suplimentar tratatului fundamen-
tal – Convenţia interamericană a drepturilor omului 
(1969), se aplică Convenţia interamericană privind 
prevenirea, pedepsirea şi eliminarea violenţei faţă de 
femei (1994). Articolul 6 al Convenţiei indicate preve-
de:

„Dreptul fiecărei femei de a nu fi supusă violenţei in-
clude, printre altele:

a. Dreptul femeii de a fi liberă de orice formă de dis-
criminare; şi

b. Dreptul femeii de a fi preţuită şi educată liber în afa-
ra modelelor stereotipare privind comportamentul 
şi practicile sociale şi culturale bazate pe concepte 
de inferioritate sau subordonare” [4].

În mecanismul african de protecţie a drepturilor 
omului acţionează Carta africană a drepturilor omului 
şi popoarelor (1981), amendată prin Protocolul cu pri-
vire la drepturile femeii în Africa (2003). În articolul 2 
al Protocolului se conţin dispoziţii exprese în materia 
eliminării discriminării faţă de femei:

”1. Statele combat discriminarea faţă de femei, sub 
toate formele, prin adoptarea măsurilor apropriate în 
plan legislativ, instituţional ş.a. În acest sens, ele se an-
gajează:

a) să înscrie în Constituţia lor şi alte instrumente le-
gislative, dacă aceasta încă nu a fost făcut, princi-
piul egalităţii între bărbaţi şi femei, precum şi să 
asigure aplicarea lui efectivă;

b) să adopte şi să realizeze într-un mod efectiv mă-
suri legislative şi de reglementare apropriate, in-
clusiv cele ce interzic şi reprimă toate formele de 
discriminare şi practicile nefaste care compromit 
sănătate şi bunăstarea generală a femeilor; 

c) să integreze preocupările femeilor în deciziile lor 
politice, legislaţie, planuri, programe şi activităţi 
de dezvoltare, precum şi în toate celelalte dome-
nii de viaţă;

d) să întreprindă măsuri coercitive şi pozitive în do-
menii în care continuă să existe discriminare de 
drept şi de fapt faţă de femei; 

e) să sprijine iniţiativele locale, naţionale, regiona-
le şi continentale cu privire la eradicarea tuturor 
formelor de discriminare faţă de femei.

2. Statele se angajează să modifice schemele şi mo-
delele de comportament socio-culturale a femeii şi băr-
batului prin educarea publicului prin intermediul strate-

giilor de informare, educare şi comunicare, cu scopul de 
a realiza eliminarea tuturor practicilor culturale şi tra-
diţionale nefaste şi a tuturor celorlalte practici fondate 
pe ideea de inferioritate sau de superioritate a unui sau 
altui sex, sau pe rolurile stereotipare a femeii şi bărbatu-
lui” [7].

În anul 1994 Liga Statelor Arabe, cu prilejul aniver-
sării a 50 ani, a adoptat prima versiune a Cartei arabe 
a drepturilor omului. În textul Cartei din anul 1994 se 
conţineau, în esenţa, aceleaşi drepturi şi libertăţi care 
se conţin în alte acte regionale şi universale privind 
protecţia drepturilor omului. Totodată, în acea versi-
une a Cartei lipseau garanţii privind executarea ho-
tărârilor adoptate de mecanismul arab de protecţie a 
drepturilor omului. În sfârşit, la 23 mai 2004 la Sum-
mit-ul statelor arabe în Tunisia, a fost adoptată o nouă 
versiune a Cartei care conţine dispoziţii referitoare 
la situaţia femeii. Astfel, în art. 3 lit. c) se conţine dis-
poziţia: „Omul şi femeia sunt egali în planul demnităţii 
umane, drepturi şi obligaţii în cadrul discriminării poziti-
ve stabilite în favoarea femeii prin legea islamică sharia 
şi alte legi divine, precum şi prin legislaţii şi instrumente 
internaţionale. În consecinţă, fiecare stat parte la pre-
zenta Cartă se angajează să întreprindă toate măsurile 
necesare pentru a garanta paritatea de şanse şi egalita-
tea efectivă între bărbaţi şi femei în exercitarea tuturor 
drepturilor enunţate în prezenta Cartă” [6].

Sistemul european regional de protecţie a dreptu-
rilor omului a generat la ziua de astăzi cel mai efici-
ent mecanism de protecţie a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale. Fiind fondat în anul 1950 prin adop-
tarea Convenţiei pentru apărarea Drepturilor Omului 
şi a Libertăţilor fundamentale, ce conţine la articolul 
14 interdicţia discriminării, precum şi o clauză gene-
rală de nediscriminare în Protocolul nr. 12 (adoptat la 
4 noiembrie 2000, intrat în vigoare la 1 aprilie 2005), 
sistemul european de protecţie a drepturilor omului 
s-a îmbogăţit de curând cu norme privind asigurarea 
egalităţii de gen, luptă împotriva discriminării, pre-
cum şi eliminarea violenţei împotriva femeilor. Astfel, 
Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a adoptat: 
Recomandarea Rec(2002)5 privind protecţia femeilor 
împotriva violenţei, Recomandarea CM/Rec(2007)17 
privind standardele şi mecanismele de asigurare a 
egalităţii de gen, Recomandarea CM/Rec(2010)10 
privind rolul femeilor şi al bărbaţilor în prevenirea şi 
soluţionarea conflictelor şi în construirea păcii ş.a. Tot-
odată, aceste recomandări n-au reuşit să amelioreze 
substanţial calitatea vieţii femeilor în Europa. Conşti-
entizând importanţa problemei existente, reieşind 
din necesitatea unificării normelor ce reglementea-
ză protecţia femeilor de actele de violenţă, adoptate 
de anumite state europene, Consiliul Europei în anul 
2009 a decis să adopte un tratat internaţional special. 
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La 11 mai 2011 a fost adoptată Convenţia Consiliului 
Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei îm-
potriva femeilor şi a violenţei domestice. După ratifica-
rea de către 10 state, Convenţia a intrat în vigoare la 1 
august 2014 [2].

Convenţia de la Istanbul a devenit primul tratat in-
ternaţional complex ce compilează norme de protec-
ţie a drepturilor femeii, norme de drept internaţional 
penal, care prevede egalitatea de gen. Convenţia din 
anul 2011 pentru prima dată abordează violenţa îm-
potriva femeilor drept încălcare a drepturilor omului, 
în calitate de formă de discriminare împotriva femei-
lor. 

Este necesar de a menţiona acel fapt că după intra-
rea în vigoare a Convenţiei de la Istanbul, Comitetul 
de Miniştri al Consiliului Europei poate, după consul-
tarea Părţilor la Convenţie şi obţinerea acordului lor 
unanim, invita orice Stat non-membru al Consiliului 
Europei, care nu a participat la elaborarea Convenţiei, 
să adere la Convenţie printr-o hotărâre adoptată cu 
majoritatea prevăzută în Articolul 20.d al Statutului 
Consiliului Europei, şi prin votul unanim al reprezen-
tanţilor Pârţilor îndreptăţiţi să se întrunească în Comi-
tetul de Miniştri.

rezumând, estimăm necesar să menţionăm că 
sistemul universal şi cele regionale de protecţie a 
drepturilor omului, preocupate de statutul juridic al 
femeii, victimă a stereotipurilor de gen, existente în 
societăţile naţionale, a evoluat rapid în ultimii ani, 
generând atât norme soft law, precum şi tratate in-
ternaţionale care au drept scop sporirea calităţii vie-
ţii femeilor. Cadrul normativ internaţional existent la 
moment se prezintă ca fiind unul adecvat şi consis-
tent, totodată, rămân a fi realizate un şir de măsuri de 
implementare naţională a celor standarde elaborate 
în plan mondial. Totodată, cea mai dificilă sarcină ce 
urmează a fi realizată rămâne a fi schimbarea de atitu-
dine şi mentalitate care trebuie să o realizeze fiecare 
persoană în parte.
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