Dreptul de a denunţa faptele de violenţă.
Femeile au dreptul de a denunţa situaţiile de violenţă de gen pe care le
suferă. Denunţul se poate prezenta la Comisariatul de Poliţie (naţională,
autonomică sau locală), la sediul Gărzii Civile, la Judecătorie sau în faţa
unui procuror. Denunţul face posibilă iniţierea procedurii judecătoreşti înaintea Judecătoriei de Violenţa asupra Femeilor (pentru ca faptele să se
poată investiga şi, în consecinţă, să se poată sancţiona penal vinovaţii).

Dreptul de a solicita un ordin de protecţie.
Ordinul de protecţie este o rezoluţie judecătorească prin care Judecătoria
recunoaşte existenţa unei situaţii obiective de risc pentru victimă, dispune
protecţia acesteia pe durata desfăşurării procedurii penale, şi face posibilă
recunoaşterea drepturilor economice şi sociale pe care le consacră Legea integrală. Măsurile de protecţie pe care autoritatea judecătorească
le poate conferi femeii victime ale violenţei de gen, şi, după caz, fiilor şi
fiicelor acesteia, pot avea caracter penal:
1. Agresorul trebuie să părăsească domiciliul conjugal.
2. Agresorului i se interzice rezidenţa într-o determinată localitate.
3. Agresorului i se interzice să se apropie de victimă şi/ sau de rudele
acesteia sau de alte persoane pe o distanţă pe care o stabileşte
Judecătorul.
4. Agresorului i se interzice să se pună în contact cu victima şi/ sau cu
rudele acesteia sau cu alte persoane sub orice formă: prin scrisori,
telefonic etc.
5. Agresorului i se interzice să se apropie de anumite zone: locul de
muncă al victimei, centrele şcolare ale fiilor/fiicelor etc.
6. Datele referitoare la domiciliul victimei vor fi protejate.
7. Victimei i se oferă protecţie judecătorească in sediile judecătoreşti.
8. Confiscarea armelor si interzicerea dreptului de a le deţine.
Măsuri de protecţie cu caracter civil:
1. Femeia victimă a violenţei de gen va putea ramâne în locuinţă şi o
va putea utiliza, incluzând mobilierul si bunurile gospodăreşti.
2. Acesteia i se vor atribui creşterea şi îngrijirea copiilor (fii şi fiice) minori.
3. Agresorului i se va interzice dreptul de a îşi exercita autoritatea
asupra fiilor şi fiicelor lui.
4. Agresorului părinte i se suspendă regimul de comunicare, de vizite şi
şederi cu fiii/fiicele sale, şi i se impune o formă de a se comunica cu
aceştia, spre exemplu, i se fixează un loc determinat de întâlnire.
5. Prevederea unui ajutor alimentar.
6. Orice altă măsură care s-ar dovedi necesară pentru îndepărtarea
copiilor minori de pericol sau pentru evitarea posibilelor prejudicii
care li s-ar putea aduce acestora.

Dreptul de a fi parte in procedura penală: posibilitatea de a
acţiona în instanţă.
Se realizează prin intermediul prezentării în persoană în fata instanţei în
calitate de “acuzare particulară”; pentru aceasta, femeile victime ale violenţei de gen trebuie să desemneze un avocat pentru apărarea intereselor
lor şi un procuror pentru a le reprezenta.

Dreptul la restituirea de bunuri, la daune morale şi la indemnizaţie
pentru prejudiciul cauzat.
Dreptul de a fi informate sobre procedurile penale de rigoare.
Dreptul de protecţie a demnităţii şi intimităţii victimei în contextul
acţiunilor relaţionate cu manifestarea violenţei de gen.

Informaţii suplimentare
se pot obţine în Instituţiile de egalitate în drepturi care funcţioneaza in Comunităţile Autonome, în Centrele autonomice
şi locale de Asistenţă pentru Femei, în Birourile de Asistenţă
pentru Victímele de Delicte de pe lângă Judecătorii, în Serviciile de Orientare Juridică aparţinătoare Colegiilor de Avocaţi
precum şi în diverse asociaţii de femei şi de emigranţi.

Dreptul de acces la ajutoarele economice acordate victimelor de
delicte violente şi împotriva libertăţii sexuale.
Dreptul de a li se acorda rezidenţă temporară din raţiuni umanitare.
Dreptul la şcolarizarea imediată a fiilor si a fiicelor în cazul
schimbării reşedinţei survenite în urma manifestării violenţei de gen.
Drepturi specifice aparţinând femeilor emigrante:
Dacă se află în posesia unui permis de rezidenţă acordat în urma “reântregirii familiale” şi relaţionat cu permisul de rezidenţă al soţului agresor,
pot să solicite şi să obţină un permis independent de rezidenţă temporară, odată ce se dictează în favoarea lor un Ordin de Protecţie.
Dacă se află ilegal pe teritoriul Spaniei, şi doar dacă s-a pronunţat
sentinţă de delict de comitere de violenţă de gen prin care să li se
poată dovedi calitatea de victimă, li se va putea concede permis
de rezidenţă temporară din raţiuni umanitare. În plus, vor putea
solicita permisul în chestiune din momentul în care s-a pronunţat în
favoarea lor un ordin judecătoresc de protecţie, suspendându-se, în
acest caz, procedeul administrativ sancţionator care s-ar putea afla
în curs datorita mai sus menţionatei situaţii ilegale de şedere.
Vor putea obtine statutul de refugiate femeile emigrante care îşi
părăsesc ţara de origine datorită unei temeri fundamentate de a fi
urmărite din motive de gen.
Femeile emigrante victime ale violenţei de gen care nu deţin permis
de muncă şi care se află legal pe teritoriul Spaniei, pot fi informate,
la Biroul de Muncă aparţinător Serviciului Public al Forţei de Muncă,
referitor la drepturile pe care le au de a se înscrie ca solicitante
ale unui loc de muncă, şi pot accede la acţiunile formative şi de
intermediere laborală, aşa cum de asemenea pot solicita acordarea ajutorului activ de inserţiune.

TELEFOANE PENTRU
OBŢINEREA DE INFORMAŢII
Nivel naţional: 016
Persoane cu deficienţe auditive:
900 116 016
Andaluzia: 900 200 999
Aragón: 900 504 405
Asturias: 112
Insulele Baleare: 112
Insulele Canare: 900 506 968
Cantabria: 942 214 141
Castilla şi León: 900 333 888
Castilla- La Mancha: 900 100 114

Catalunia: 900 900 120
Ceuta: 900 700 099
Extremadura: 112
Galiţia: 900 400 273
La Rioja: 900 711 010
Madrid: 012
Melilla: 952 699 214
Murcia: 968 357 244/620
Navarra: 948 206.604
Ţara Bascilor: 900.840.111
Valencia: 900.580.888

NIPO: 201-07-322-9. Diseño OGR Comunicación

ALTE DREPTURI ALE FEMEILOR VICTIME ALE
VIOLENŢEI DE GEN

DREPTURILE
FEMEILOR
EMIGRANTE
VICTIME ALE
VIOLENŢEI DE GEN

DREPTURILE FEMEILOR
EMIGRANTE VICTIME ALE
VIOLENŢEI DE GEN

să cunoască serviciile cărora li se pot adresa pentru a primi asistenţă materială, medicală, psihologică şi socială,
să aibă acces la diversele mijloace de a li se asigura adăpost (de
urgenţă, protecţie temporară, centre sub tutelă etc)
să îşi poată reface sănătatea fizică şi psihologică,
să se poată forma, inserta sau reinserta în câmpul muncii, să primească ajutor psiho-social de-a lungul întregului itinerariu de refacere.
Dreptul la asistenţă socială integrală li se recunoaşte, de asemenea, şi
copiilor minori care trăiesc în cadrul acestor familii.

Legea organică nr. 1/2004, din 28 decembrie, referitoare la Măsuri de Protecţie Integrală Împotriva Violenţei de Gen (Buletinul
Oficial al Statului nr. 313 din 29 decembrie 2004) consacră şi garantează o serie de drepturi femeilor care sunt sau au fost victime ale
violenţei de gen, pentru ca ele însele sa poată pune capat relaţiei
de violenţă pe care o trăiesc şi să îşi poată reface viaţa.

CE DREPTURI AU FEMEILE VICTIME ALE
VIOLENŢEI DE GEN?

Dreptul la asistenţă juridică imediată. Dreptul la
asistenţă juridică gratuită.
Legea Organică nr.1/2004, recunoaşte tuturor femeilor victime ale violenţei de gen acordarea asistenţei imediate în toate procedurile relaţionate cu
situaţia în care se află, inclusiv pentru a pune un denunţ.
Desemnarea unui avocat se realizează imediat, dar dacă nu se solicită
dreptul la asistenţă juridică gratuită sau dacă în ultimă instanţă acest drept
este respins, victima va trebui să suporte cheltuielile ocazionate de intervenţia avocatului/ei şi/ sau procurorului/ei.
Pentru a putea exercita dreptul la asistenţă juridică gratuită trebuie dovedit că veniturile economice anuale corespunzând unei unităţi familiale
(excluzându-se veniturile agresorului) nu depăşesc dublul indicatorului
public pe venit cu efecte multiple, sau, cu caracter excepţional, când nu
depăşesc de patru ori indicatorul public pe venit cu efecte multiple, date
fiind circumstanţele familiale, obligaţiile economice şi preţul procesului.
De asemenea, dreptul la asistenţă juridică gratuită implică următoarele
aspecte:
Îndrumări şi orientare gratuite premergătoare procesului.
Publicare gratuită a anunţurilor sau a citaţiilor în ziarele oficiale.
Scutire de plată a garanţiilor necesare în caz de recurs.
Expertiză gratuită.
Obţinere gratuită sau reducere într-un procent de 80% a taxelor
percepute pentru documentele notariale.

Legea Organică nr.1/2004 (de acum înainte, Legea integrală) recunoaşte următoarele drepturi femeilor victime ale violenţei de gen:
Dreptul la informaţie, la asistenţă socială integrală şi la asistenţă
juridică gratuită.
Drepturi de muncă şi drepturi la compensaţii din partea Sistemului de Asigurare Socială.
Drepturi economice.

Dreptul la informaţie.
Se referă la dreptul femeilor victime ale violenţei de gen de a fi informate
si îndrumate asupra următoarelor aspecte:
a) măsurile pe care propria Lege le prevede în scopul de oferi
protecţie femeilor victime ale violenţei de gen
b) drepturile si ajutoarele pe care Legea le recunoaşte femeilor victime ale violenţei de gen
c) resursele privind ingrijirea medicală, tratamentul de urgenţă, ajutorul oferit pentru restabilirea integrala a femeilor si
modalitatea de acces la aceste resurse

Dreptul la asistenţă socială integrală.
Pentru a transforma în realitate dreptul pe care îl au la integritate fízică
şi morală, femeile victime ale violenţei de gen, fiicele si fiii acestora,
dacă sunt minori, au drepturi la servicii sociale referitoare la:
asistenţă
ajutor de urgenţă
sprijin şi protecţie
restabilire integrală.
Prin intermediul acestor drepturi este posibil ca femeile:
să primească îndrumări referitoare la acţiunile pe care le pot întreprinde si la drepturile pe care le au,

Drepturi privitoare la muncă şi la Asigurare Socială 1
Pentru a exercita aceste drepturi, femeile care muncesc trebuie să dovedească faptul că se confruntă cu o situaţie de violenţă de gen, fie prin
intermediul Sentinţei care îl condamnă pe agresor, fie prin prezentarea
ordinului de protecţie, fie, în mod excepţional, şi doar pâna când se eliberează ordinul de protecţie, prin intermediul unui Proces verbal elaborat
de un procuror, care să ateste existenţa indiciilor că femeia este victimă a
violenţei de gen.
1

Conveniile colective si convenţiile în cadrul întreprinderilor pot prevedea îmbunătăţiri ale acestor drepturi.

Drepturi ale femeilor angajate:
Dreptul la reducerea zilei de muncă, ceea ce presupune o reducere
proporţionala a salariului. Se poate semna un conveniu special cu
Sistemul de Asigurare Socială pentru a menţine aceleaşi baze de
cotizaţie şi pentru a nu se vedea afectate veniturile obţinute în caz
de pensie, incapacitate permanentă, deces şi supravieţuire, derivate din boli comune sau accidente care nu provin din câmpul muncii.
Dreptul la redistribuirea timpului de lucru.
Dreptul preferenţial la schimbarea locului de muncă cu rezervarea
postului pe o perioadă de şase luni.
Dreptul la întreruperea muncii cu rezervarea postului. Durata iniţială
este de şase luni, interval ce se poate prelungi de către Judecător/
oare pentru o perioadă de trei luni până la maximum optsprezece
luni, cu dreptul de a i se plăti somajul dacă îndeplineşte condiţiile
necesare. Intervalul întreruperii contractului de muncă este prevăzut
ca şi cotizaţie efectivă în caz de pensie, incapacitate permanentă,
deces, supravieţuire, concediu de maternitate şi şomaj; se menţine,
de asemenea, dreptul la asistenţa medicală.
Dreptul la încheierea contractului de muncă cu drept de a i se plăti
somajul dacă îndeplineşte condiţiile necesare.
Desfacerea contractului de muncă este nulă şi neavenită dacă se
produce în timp ce femeia angajată victimă a violenţei domestice
întruneşte drepturile mai sus menţionate.
Nu se consideră zile lipsă de la slujbă zilele motivate prin intermediul
imposibilităţii fizice sau psihologice a femeii lucrătoare ca şi consecinţă
a violenţei de gen. Acest fapt trebuie dovedit printr-un examen realizat
de către serviciile sociale de asistenţă sau de către serviciile medicale.

Drepturi ale femeilor care lucrează pe cont propriu:
Femeile victime ale violenţei de gen care lucrează pe cont propriu şi care
trebuie să îşi întrerupă activitatea pentru ca protecţia să poată fi efectivă, nu
sunt obligate să cotizeze pe o perioadă de şase luni, interval ce li se consideră
ca şi cotizaţie efectivă în cadrul Sistemului de Asigurări Sociale. Mai mult, situaţia în care se află se asimilează situaţiei de muncă şi în tot acest interval au
dreptul la asistenţă medicală prin intermediul Sistemului de Asigurări Sociale.

Drepturi economice.
Ajutorul economic specific oferit femeilor victime ale violenţei de
gen care prezintă dificultăţi speciale în obţinerea unui loc de muncă
Este un ajutor economic stabilit prin Legea Organică nr.1/2004 pentru femeile victime ale violenţei de gen, în cazul în care îndeplinesc următoarele
condiţii:
a) Beneficiază de venituri care nu depăşesc lunar în proporţie de
75% salariul mediu actual pe economie, excluzându-se în mod
proporţional partea referitoare la două salarii extraordinare.

b) Au dificultăţi speciale de a obţine un loc de muncă (vârsta,
lipsa de studii sau circumstanţe sociale).
c) Dovedesc faptul ca sunt victime ale violenţei de gen (sentinţă
definitivă prin care se condamnă agresorul, Ordin de protectie
eliberat în favoarea sa, sau, în mod excepţional, Proces verbal
efectuat de un procuror).

Venitul activ de inserţiune.
Constă dintr-un ajutor economic căruia i se adaugă acţiuni menite să sporească posibilităţile de insertare în câmpul muncii.
Pentru a face parte din Program, femeile victime ale violenţei de gen vor
trebui să îndeplinească următoarele condiţii:
a) Să dovedească faptul ca sunt victime ale violenţei de gen, aşa
cum s-a semnalat anterior, sau, de asemenea, prin intermediul
unui certificat eliberat de Sistemul de Asigurări Sociale aparţinând Administraţiei autonomice, Primăriei sau Centrului unde
li se oferă adăpost, demonstrând situaţia în care se află.
b) Să figureze ca solicitante ale unui loc de muncă.
c) Să nu benefícieze de dreptul la ajutorul de şomaj sau de venituri generate de activităţi agricole.
d) Să nu aibă venituri, de orice fel ar fi acestea, care să depăşească lunar în proporţie de 75% salariul mediu actual pe economie, excluzându-se în mod proporţional partea referitoare
la două salarii extraordinare.
Înscrierea în Programul pentru acordarea venitului activ de inserţiune se
realizează prin intermediul Biroului Forţelor de Muncă.

Ajutorul pentru schimbarea reşedinţei oferit femeilor care sunt
victime ale violenţei de gen.
Femeile victime ale violenţei de gen care beneficiază de venitul activ de
inserţiune şi care s-au văzut obligate să îşi schimbe reşedinţa cu 12 luni
înainte de a solicita admiterea lor în Programul pentru acordarea venitului activ de inserţiune, sau în timp ce făceau parte din acesta, vor putea
percepe, într-o unică plată, un ajutor suplimentar echivalent sumei
de bani prevăzute de venitul activ de inserţiune pe trei luni, fără ca
aceasta să diminueze durata plăţii venitului în chestiune. Acest ajutor se
va putea percepe o singură dată raportat la fiecare drept de admitere în
Programul pentru acordarea venitului activ de inserţiune.
Prioritate în accesul la locuinţele protejate şi la reşedinţele publice
pentru bătrâni.
Planul Statal pentru Locuinţe pe perioada 2005–2008 vede în femeile victime ale violenţei de gen un colectiv prioritar în relaţie cu accesul acestora
la locuinţele de protecţie şi cu modalităţile de a li se acorda ajutoare finaciare necesare achiziţionării locuinţelor. De asemenea, statutul de victimă a
violenţei de gen este o circumstanţă de care se va ţine seama în momentul atribuirii unui loc intr-o reşedinţă publică pentru bătrâni.

