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ABREVIERI 

CEDO   – Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
CPP   – Codul de procedură penală
CSM   – Consiliul Superior al Magistraturii
IGP   – Inspectoratul General al Poliţiei
Legea nr. 45  – Legea nr.45-XVI din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi   
     combaterea violenţei în familie
Legea nr. 198  – Legea Nr.198-XVI din 26.07.2007 cu privire la asistenţa   
     juridică garantată de stat
ONG   – organizaţii non-guvernamentale
OP   – Ordonanţa de protecţie
OT CNAJGS  – Oficiul teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă   
     Juridică Garantată de Stat
SASPF/DASPF  – Secţiile (Direcţiile) Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei 
VF   – violenţa în familie 
VVF   – victimele violenţei în familie
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SUMAR EXECUTIV

Legea nr. 45 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie garantea-
ză victimelor violenţei în familie apărarea drepturilor şi intereselor legitime, iar 
unul din drepturile esenţiale este dreptul la asistenţă juridică primară şi calificată 
gratuită garantată de stat. Prezentul studiu se referă la realizarea în practică a 
dreptului victimelor violenţei în familie la asistenţă juridică, prin analiza practi-
cilor existente privind accesul lor la justiţie în Republica Moldova.  

În pofida progresului obţinut în ceea ce priveşte abordarea violenţei în familie în 
Republica Moldova, datele studiului dezvăluie o insuficienţă continuă de infor-
mare a VVF de către autorităţile abilitate cu funcţii de prevenire şi combatere a 
violenţei în familie despre legislaţia, drepturile şi serviciile de asistenţă juridică 
existente în republică. Este regretabil faptul că, în multe cazuri, autorităţile lo-
cale, deşi cunoşteau despre actele de VF, ezitau să ofere VVF informaţii despre 
legislaţia, drepturile şi resursele juridice existente, iar victimele erau referite pre-
ponderent la serviciile de plasament doar atunci când exista un pericol real pen-
tru viaţa acestora. Pe de o parte, specialiştii din sistemul de drept intervievaţi în 
cadrul acestui studiu arată că VVF, în special din localităţile rurale, la momentul 
adresării, aveau un nivel scăzut de informare şi, respectiv, nu conştientizau ca-
racterul juridic al actelor de violenţă, percepând VF ca o chestiune privată, şi nu 
ca o infracţiune. Pe altă parte, psihologii argumentează că VVF care se hotărăsc 
să apeleze la organele de drept se autopercep ca persoane lipsite de orice drepturi 
şi nu conştientizează cum să-şi valorifice drepturile lor, datorită experienţei tra-
umatizante prin care au trecut.   

Cât priveşte nevoile VVF de asistenţă juridică, acestea deseori sunt conexe cu 
dorinţa de a se simţi în siguranţă. Asigurarea securităţii prin emiterea ordonanţei 
de protecţie, desfacerea căsătoriei, stabilirea locului de trai a copiilor, încasarea 
pensiei de întreţinere pentru copiii minori, partajul proprietăţii comune, repre-
zentarea intereselor în instanţa de judecată, în special în cauze penale – acestea 
sunt cele mai des invocate nevoi ale VVF. Atât VVF, cât şi specialiştii care le-au 
facilitat accesul la asistenţă juridică au indicat că victimele sunt incapabile să-şi 
apere eficient drepturile lor în instanţă fără avocat.  

Deşi în mai multe raioane ale republicii există instituţii publice şi organizaţii 
neguvernamentale care oferă servicii de asistenţă juridică primară şi calificată, 
la moment, există o discrepanţă considerabilă în distribuirea geografică a servi-
ciilor, ele fiind concentrate preponderent în nordul şi centrul Moldovei, practic 
lipsind în sudul ei. VVF cunosc puţin despre accesul necondiţionat şi gratuit 
la serviciile avocaţilor din cadrul ONG şi rar apelează la serviciile avocaţilor 



7

privaţi din cauza lipsei surselor financiare. Pe de o parte, VVF nu prea cunosc 
posibilitatea de a se adresa pentru asistenţă juridică gratuită garantată de stat la 
oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de 
Stat (cu excepţia localităţilor unde activează parajurişti), pe de altă parte, cele 
care ajung să beneficieze de această oportunitate consideră procedura accesării 
complicată pentru ele. 

Printre cauzele ezitării VVF de a apela la organele de drept, se enumeră necu-
noaşterea legii/drepturilor şi resurselor existente în republică, neîncrederea că 
organele de drept le-ar putea ajuta, frica de amenzi, frica de agresor, dependenţa 
psihologică şi financiară de acesta, ruşinea de a exterioriza relaţiile violente şi 
influenţa rudelor, neperceperea de către VVF a violenţei psihologice sau sexuale 
drept una din formele VF. Normalizarea problemei VF, autoînvinuirea, starea de 
neputinţă şi tendinţa de a evada din realităţile vieţii ca rezultat al traumei psiho-
logice constituie alte cauze. 

Atât VVF, cât şi specialiştii intervievaţi au identificat mai multe probleme ce 
împiedică accesul VVF la justiţie şi/sau revendicarea drepturilor acestora: 

•	 Rezistenţă la înregistrarea cererilor VVF şi amenzi în continuare aplicate 
sporadic de poliţişti;

•	 Acces limitat la serviciile asistenţei juridice calificate gratuite garantate de 
stat;

•	 Impedimente referitoare la probarea violenţei psihologice; 
•	 Impedimente legate de costurile expertizei medico-legale şi aprecierea gra-

vităţii leziunilor fizice (taxe de stat impuse VVF spre achitare); 
•	 Probleme în executarea şi monitorizarea executării ordonanţelor de protec-

ţie; 
•	 Practici vicioase ale judecătorilor de împăcare a părţilor în cazurile de vio-

lenţă în familie, precum şi altele.  
Suntem convinşi că informaţia şi observaţiile obţinute direct de la VVF şi spe-
cialiştii abilitaţi să le apere drepturile şi să faciliteze accesul lor la justiţie sunt 
o modalitate perfectă de a analiza funcţionarea practicilor existente de facilitare 
a accesului la justiţie pentru VVF şi realizarea de facto a drepturilor legitime 
ale acestora în Republica Moldova. Sperăm că informaţia inclusă în prezentul 
raport, în special concluziile şi recomandările, vor servi drept imbold şi vor fi 
utile tuturor specialiştilor din instituţiile juridice pentru a promova şi a apăra 
drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale VVF, astfel ca aceste persoane să 
se bucure de realizarea efectivă a drepturilor lor, inclusiv a dreptului constituţio-
nal al accesului liber la justiţie.
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INTRODUCERE

Violenţa în familie este un fenomen răspândit în toate ţările lumii, iar Republica 
Moldova nu face excepţie. Comparativ cu actele de violenţă care au loc în spa-
ţiu public, violenţa în familie este greu de depistat, deoarece are loc în mediul 
familial, acolo unde autorităţile adesea nu au acces. Violenţa în familie deseori 
are loc din cauza că agresorul este convins că abuzul e justificat şi acceptabil, iar 
victimele, din variate motive, ezită să-l pedepsească. Pe de altă parte, autorităţile 
şi comunitatea tolerează acest fenomen, contribuind astfel, cu toţii, la multipli-
carea intergeneraţională a fenomenului. 

Violenţa în familie este o infracţiune ce poate fi descurajată, prevenită sau redusă 
prin intervenţii legale. Adoptarea Legii nr. 45-XVI cu privire la prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie este un pas important în prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie în Republica Moldova, ea garantând protecţia drepturilor şi 
intereselor legitime ale victimelor violenţei în familie şi exercitarea dreptului 
acestora la asistenţă pentru recuperare, inclusiv prin acţiuni speciale juridice şi 
sociale. Respectiva lege declară, de asemenea, dreptul victimelor violenţei în 
familie la asistenţă juridică primară şi calificată gratuită, în conformitate cu le-
gislaţia privind asistenţa juridică garantată de stat. Acest act normativ abordează 
violenţa în familie ca o infracţiune serioasă în societate şi vine să asigure victi-
melor o protecţie adecvată. 

În acelaşi timp, nu este suficient de a avea o lege care prevede protecţie pentru 
victimele violenţei în familie. Mai sunt necesare măsuri ce ar permite realizarea 
de facto a prevederilor de jure, în primul rând, măsuri legate de protecţia imedi-
ată şi combaterea fenomenului violenţei în familie.  Pentru combaterea lui, este 
imperios de a facilita accesul victimelor la justiţie, prin oferirea acestora a posi-
bilităţii de a se adresa justiţiei/sesiza organele de drept întru apărarea drepturilor, 
a libertăţilor şi a intereselor lor legitime. Este important de a asigura dreptul lor 
de a lua parte la un proces echitabil, cauzele fiind soluţionate într-un termen re-
zonabil, iar instituţiile şi serviciile juridice existente să se implice în mod efectiv 
pentru a condamna această infracţiune. Eficienţa unui proces echitabil nu poate fi 
percepută fără funcţionarea bună a sistemului instituţional în domeniul justiţiei, 
cum ar fi, bunăoară, Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele de judecată, 
procuratura, instituţia avocaturii, instituţia executorilor judecătoreşti, care ajută 
la realizarea unei bune guvernări în domeniul justiţiei. Or, o justiţie eficientă 
nu poate fi percepută fără o prestaţie profesională a participanţilor la proces.1 
Un studiu reprezentativ, întreprins de Biroul Naţional de Statistică în Republica 
Moldova şi publicat în 2011, a atestat faptul că, din numărul total al femeilor 
1  http://www.ombudsman.md/sites/default/files/rapoarte/accesul_liber_just3.pdf
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victime, doar 2,8% au apelat la serviciile de asistenţă juridică, dintre acestea doar 
22,1% fiind satisfăcute de serviciile oferite, 41,4% fiind nesatisfăcute, iar 36,5% 
nu au ştiut cum să răspundă la această întrebare.2 Acest fapt denotă că victimele 
aveau alte nevoi sau aşteptări, ce nu corespundeau cu ceea ce le propune sistemul 
de drept existent. Or, studiile realizate anterior arată că, în pofida prevederilor 
legale, fiecare victimă are dreptul la asistenţă juridică gratuită, însă numai o mică 
parte din victime reuşesc să contacteze specialişti în domeniu.3

Cu părere de rău, multe victime ale violenţei în familie nu ajung să apeleze la 
organele de drept/justiţie, iar potrivit unor estimări, doar în cca 4% din cazurile 
în care infracţiunile ajung să fie raportate, agresorilor li se pronunţă pedeapsa/
ei sunt recunoscuți vinovaţi de către instanţa de judecată. Cunosc victimele vio-
lenţei în familie legislaţia în domeniu şi drepturile lor? Au ele acces la informa-
ţie şi ce ştiu despre resursele de asistenţă juridică existente în ţară? Care sunt 
aşteptările victimelor faţă de sistemul de justiţie, faţă de apărarea drepturilor 
şi intereselor legitime ale lor? Sunt resursele de asistenţă juridică accesibile 
pentru ele? Care sunt cauzele că victimele violenţei în familie ezită să apeleze/
refuză să apeleze la organele drept din momentul apariţiei violenţei în familie? 
Din ce motive refuză sau cedează ulterior de a coopera cu organele de justiţie? 
Cum este starea lor psihologică la momentul conectării la sistemul de apărare 
a drepturilor? Care sunt factorii declanşatori ai apelării la serviciile asistenţei 
juridice? Ce experienţă de interrelaţionare cu actorii sistemului de drept posedă 
victimele violenţei în familie şi ce obstacole întâmpină? Ce poate fi îmbunătăţit 
pentru a facilita accesul victimelor la justiţie? Acestea au fost întrebările pe care 
am încercat să le abordăm în cadrul prezentului studiu. 

Întrucât evaluarea practicilor existente privind accesul victimelor violenţei în fa-
milie la justiţie şi realizarea dreptului lor la asistenţă juridică în Republica Mol-
dova necesită participarea tuturor persoanelor vizate de acest proces, am recurs 
la implicarea nemijlocită în studiu a victimelor violenţei în familie, atât a celor 
care au beneficiat de asistenţă juridică, cât şi a celor care nu au contactat sistemul 
de justiţie. Ele compar în calitate de participanţi principali şi element esenţial în 
procesul colectării probelor şi înţelegerii impedimentelor în domeniu. Participa-
rea victimelor în acest studiu este importantă şi prin faptul că opinia lor poate 
servi indirect la monitorizarea măsurilor care afectează drepturile acestora, ca o 
condiţie esenţială pentru dezvoltarea strategiilor efective în domeniul combaterii 
violenţei în familie. 

2  Violenţa faţă de femei în familie în Republica Moldova. Biroul Naţional de Statistică. 2011, pag. 47
3  Raport de evaluare a implementării prevederilor Legii 45 cu privire la Ordonanţa de Protecţie În Republica 
Moldova în perioada 2008-2011. PromoLex, 2012, pag.13. Acesta poate fi accesat la: http://promolex.md/
upload/publications/ro/doc_1358771911.pdf
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În vederea asigurării validităţii datelor, în calitate de respondenţi au fost contac-
taţi şi specialişti din diferite domenii, precum şi instituţii abilitate care joacă un 
rol esenţial în facilitarea accesului la justiţie pentru victimele violenţei în fami-
lie – avocaţi/jurişti din cadrul centrelor de plasament/ONG specializate, avocaţi 
angajaţi în cadrul oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă 
Juridică Garantată de Stat, avocaţi privaţi, psihologi, judecători, parajurişti şi 
procurori. Specialiştii au fost intervievaţi în vederea identificării bunelor prac-
tici, problemelor şi recomandărilor pentru îmbunătăţirea accesului la justiţie 
pentru victime. 

Trebuie de menţionat că prezentul studiu nu are ca intenţie evaluarea programe-
lor de asistenţă, ci, mai degrabă, este axat pe necesitatea unei mai bune înţelegeri 
a situaţiei în domeniu, elucidării resurselor şi problemelor curente privind faci-
litarea accesului victimelor la justiţie și relaţionarea efectivă a lor cu sistemul 
de drept, astfel încât recomandările elaborate în urma studiului să contribuie la 
consolidarea şi eficientizarea eforturilor comune, inclusiv prin planificarea acti-
vităţilor de perfecţionare atât a măsurilor existente de ordin normativ şi organiza-
ţional, cât şi a mecanismului de implementare a acestora. Se cere de menţionat, 
de asemenea, că realizarea prezentului studiu se încadrează perfect în prevederile 
Planului de Acţiuni pentru implementarea, în perioada 2014-2015, a Observaţii-
lor Finale ale Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării împotriva feme-
ilor, adoptate la Geneva la 18.10.2013, pe marginea Raportului periodic patru-
cinci combinat al Republicii Moldova cu privire la implementarea Convenţiei 
asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei4. 

Sperăm că acest studiu va fi oportun şi de folos tuturor actorilor implicaţi în 
elaborarea şi perfecţionarea legislaţiei, politicilor, în implementarea măsurilor 
de combatere a fenomenului şi protecţie a victimelor. Rămânem cu speranţa că 
prezentul studiu şi, în special, recomandările acestuia vor fi utile tuturor specia-
liştilor din sistemul de drept, astfel ca persoanele care au suferit în urma violenţei 
în familie să aibă acces neîngrădit la sistemul judiciar şi să se bucure de reali-
zarea efectivă a drepturilor lor, iar făptuitorii să fie traşi la răspundere conform 
legislaţiei în vigoare. 

4  În scopul implementării Hotărîrii Parlamentului nr. 87-XIII din 28.04.1994 privind aderarea Republicii 
Moldova la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei, Guvernul Republicii 
Moldova a emis la 03.07.2014 Hotărîrea nr. 525 ”Privind modificarea şi completarea HG nr. 933 din 31.12.2009 
“Cu privire la aprobarea Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015””, care 
include adoptarea Planului de Acţiuni pentru implementarea, în perioada 2014-2015, a Observaţiilor Finale 
ale Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor, adoptate la Geneva la 18.10.2013, 
pe marginea Raportului periodic patru-cinci combinat al Republicii Moldova cu privire la implementarea 
Convenţiei asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei.
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I. CADRUL CERCETĂRII

I.1. Scopul şi sarcinile studiului

Scopul prezentului studiu este analiza practicilor existente privind accesul la 
justiţie pentru victimele violenţei în familie şi realizarea dreptului lor la asistenţă 
juridică. În mod special, studiul îşi propune următoarele sarcini particulare:

•	 stabilirea nivelului de cunoaştere a drepturilor şi a prevederilor legislaţiei din 
domeniu de către VVF; 

•	 determinarea accesului la informaţie şi a nivelului de cunoaştere a resurselor 
de asistenţă juridică existente; 

•	 identificarea nevoilor de protecţie legală a VVF şi a aşteptărilor faţă de siste-
mul de drept; 

•	 stabilirea cauzelor neapelării la sistemul de drept de către VVF; 
•	 identificarea motivelor pentru care VVF apelează la sistemul de drept; 
•	 analiza experienţelor de interrelaţionare a VVF cu organele de drept şi a expe-

rienţei de a beneficia de servicii de asistenţă; 
•	 trasarea unor recomandări privind facilitarea accesului la justiţie pentru VVF.

I.2. Metodologia cercetării

În vederea realizării scopului studiului, au fost aplicate metoda interviului in-
dividual aprofundat cu VVF şi cu specialişti, prin aplicarea ghidului de interviu 
semi-structurat, şi analiza secundară a informaţiei disponibile. Grupurile-ţintă 
supuse cercetării sunt prezentate în Tabelul 1. Interviurile au fost desfăşurate în 
perioada 15 aprilie – 17 iunie 2014. 

Pentru a cunoaşte statutul psihologic al victimelor din cadrul centrelor de plasa-
ment/maternale5 care au solicitat sau aveau de gând să solicite serviciile jurişti-
lor/avocaţilor în vederea apărării drepturilor lor legale, precum şi în scopul ela-
borării planului reuşit de reabilitare a beneficiarelor, psihologii au aplicat VVF 
două teste psihologice (Scala de evaluare a influenţei evenimentului traumatic şi 
Testul de autoeficacitate generală). 

5   Inclusiv VVF care au fost intervievate în cadrul acestui studiu
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Tabelul 1. Metodele şi grupurile-ţintă ale cercetării

Metoda
Numărul 

respondenţilor 
sau testelor

1) Interviuri individuale aprofundate cu VVF:
•	 VVF care au beneficiat de asistenţă juridică 20
•	 VVF care nu au beneficiat de asistenţă juridică 20
Total VVF 40
2) Interviuri individuale cu specialişti:
•	 avocaţi/jurişti din cadrul centrelor maternale, ONG specializate 10
•	 avocaţi/avocaţi publici, angajaţi din cadrul OT CNAJGS 10
•	 psihologi din cadrul centrelor de plasament, ONG specializate 8
•	 judecători 8
•	 parajurişti (din cadrul OT AJGS) 5
•	 procurori 5
•	 avocaţi privaţi 4
Total specialişti 50
3) Teste aplicate VVF de către psihologi privind statutul psihologic 

al acestora:
•	 scala de evaluare a influenței evenimentului traumatic 50 
•	 testul de autoeficacitate generală 50 
4) Analiza secundară a informaţiei disponibile
•	 acte normative, rapoarte, publicaţii tematice etc.

Interviurile aprofundate cu VVF din ambele categorii şi specialiştii menţionaţi, 
atât din localităţi urbane, cât şi cele rurale, au fost efectuate în mai multe raioane 
şi două municipii din cele trei zone geografice ale Republicii Moldova (nord: 
mun. Bălţi, raioanele Drochia, Făleşti și Soroca; centru: mun. Chişinău, raioa-
nele Hânceşti și Căuşeni; sud: raioanele Cahul, Cantemir şi UTA Găgăuzia). 
Acolo unde a fost posibil, fiecare zonă geografică este reprezentată de un număr 
uniform de specialişti şi VVF intervievate. În scopul asigurării unei abordări din 
perspectiva genului, au fost intervievaţi, în măsura posibilităţilor, specialişti atât 
de gen feminin, cât şi de gen masculin.

În scopul încurajării intervievaţilor-specialişti de a vorbi despre problemele în-
tâlnite în activitatea lor, constatările acestora şi extrasele din interviuri rămân în 
anonimat, iar denumirile localităţilor sunt codificate. 

I.3. Limitări metodologice şi considerente etice. Definiţii şi abrevieri 

În cadrul prezentului studiu, au apărut o serie de limitări care au influenţat rezul-
tatele lui. Acestea se referă la:
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•	 Selectarea participanţilor studiului, VVF.
Raportul se axează pe aspectele asistenţei doar a VVF adulte; respectiv, VVF 
minore sunt în afara cadrului de cercetare. Deoarece în cadrul studiului nu a fost 
raportat nici un caz de violenţă faţă de bărbaţi, respectiv, a fost studiată numai 
experienţa VVF-femei. Din moment ce femeile VVF beneficiare ale centrelor de 
plasament au fost identificate de colaboratorii acestor centre şi intervievate în 
cadrul instituţiilor respective, ele puteau să nu fie predispuse de a relata unele 
lacune în activitatea avocaţilor, fapt ce trebuie luat în considerare. În mare parte, 
VVF intervievate erau beneficiarele centrelor de plasament, încadrându-se într-un 
anumit profil social (femei cu copii preşcolari, cu venituri mici/fără venituri, fără 
cerc de susţinere/alternative de plasament). Beneficiarele referite de OT CNAJGS 
au fost în majoritate femei cu venituri mici. Pentru a diminua riscul studierii doar 
a unor profiluri sau numai a unor probleme cu care se pot confrunta beneficiarele 
referite pentru interviuri de către organizaţiile prestatoare de servicii, respective-
le organizaţii au fost rugate să releve cazurile ce ar putea permite identificarea 
beneficiarelor cu profiluri sociale variate şi cu o gamă largă de probleme cu care 
s-au confruntat la fiecare etapă a intervenţiei legale – de la cele ce nu au accesat 
sistemul de justiţie până la cele care l-au accesat (şi anume: apelurile de urgenţă, 
depunerea plângerii prealabile la organele de drept, fazele de cercetare, judecare 
şi post-judecare). Totuşi, având în vedere limitările care vizează posibilitatea cer-
cetării experienţei VVF beneficiare ale centrelor de plasament şi OT CNAJGS, 
experienţele lor nu pot fi generalizate la nivel de ţară. Aceste situaţii, mai degrabă, 
ar trebui tratate drept cazuri individuale ce merită atenţie.

Pentru a cerceta şi alte experienţe, preponderent istorii de insucces, a fost studia-
tă informaţia colectată prin alte canale disponibile, cum ar fi Telefonul de Încre-
dere pentru VVF, gestionat de Centrul Internaţional „La Strada”, la care deseori 
sunt raportate în mod confidenţial problemele legate de accesul la justiţie. VVF 
care nu au apelat la organele de justiţie sau au refuzat ulterior să colaboreze cu 
acestea au fost identificate fie prin intermediul Telefonului de Încredere, fie prin 
alţi actori specializaţi în asistenţa şi protecţia VVF ori prin alte VVF intervievate. 
Rezultatele testelor psihologice aplicate VVF beneficiare ale centrelor de plasa-
ment au fost împărtăşite cercetătorului fără dezvăluirea numelor sau altor date 
personale; respectiv, acestea reflectă, mai degrabă, experienţa victimelor care, în 
mare parte, se aflau la etapa depunerii plângerii organelor de drept în comun cu 
avocaţii lor sau în faza iniţială de judecare. 

O atenţie deosebită în elaborarea ghidului de interviu a fost acordată modului 
de formulare a întrebărilor, pentru a evita perceperea eronată a subiectelor de 
către VVF şi provocarea sentimentului de autoînvinuire. În scopul prevenirii re-
traumatizării, intervievarea VVF nu a fost axată pe evidenţierea experienţei lor 
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de violenţă, ci exclusiv pe experienţa accesării sistemului de drept/justiţie. VVF 
intervievate care nu au apelat la organele de drept au primit informaţii referi-
toare la posibilitatea accesării serviciilor disponibile pentru victime contactând  
Telefonul de Încredere, fiindu-le oferite informații inclusiv despre posibilitatea 
obţinerii asistenţei juridice calificate gratuite din partea unui avocat. Trebuie de 
menţionat că informaţia recepţionată de la VVF care, eventual, conţinea date 
personale sau date ce le-ar putea identifica a fost exclusă din raportul cercetării. 
Din cauza că VVF care au solicitat încetarea urmăririi penale în privinţa agre-
sorilor inculpaţi şi, respectiv, au refuzat serviciile avocatului menţin foarte rar 
contactul cu prestatorii de servicii, a fost dificil de a identifica mai mulţi respon-
denţi cu o asemenea experienţă pentru a putea cerceta detaliat cauzele încetării, 
respectiv, au fost studiate mai mult opiniile specialiştilor;

•	 Selectarea participanţilor profesionişti pentru studiu.
Pentru ca reprezentanţii organelor de drept să poată fi intervievaţi/să participe în 
cadrul studiului, aceştia urma să fie delegaţi de instituţia ierarhic superioară (de 
exemplu, lista judecătorilor delegaţi a fost întocmită de CSM, lista avocaţilor, 
avocaţilor publici şi parajuriştilor a fost întocmită de CN AJGS ş.a.m.d.). Re-
spectiv, s-ar putea ca, în cadrul studiului, să nu fi fost selectaţi specialişti cu ex-
perienţe pertinente. Specialiştii şi beneficiarele lor, VVF, au fost informate des-
pre scopul cercetării şi participarea absolut voluntară în acest studiu, asigurându-
li-se anonimatul şi confidenţialitatea, iar denumirile localităţilor fiind codificate. 
Anonimatul le-a permis respondentelor să se simte confortabil în conversaţiile 
privind problemele cu care s-au confruntat, fără a avea frica de repercusiuni din 
partea şefilor. În scopul asigurării unei abordări din perspectiva genului, au fost 
intervievaţi, în măsura posibilităţilor, specialişti atât de gen feminin, cât şi de gen 
masculin. Toţi intervievaţii au fost încurajaţi pe parcursul interviurilor să formu-
leze propuneri vizavi de posibilele soluţii ce ar eficientiza eforturile comune în 
domeniul îmbunătăţirii accesului VVF la justiţie; 

•	 Perioada de referinţă şi arealul cercetării.
Toţi intervievaţii au fost rugaţi să se refere doar la experienţele din ultimul an 
care a precedat interviul. Din punct de vedere geografic, nu a fost studiată situa-
ţia în regiunea transnistreană.

Definiţii de lucru aplicate în cadrul prezentului raport 

Acces la justiţie – posibilitatea nelimitată a unei persoane (în cazul dat, a VVF) 
de a se adresa justiţiei/sesiza organele de drept/justiţia în scopul apărării dreptu-
rilor, libertăţilor şi intereselor sale legitime, fiindu-i garantat dreptul la un proces 
echitabil şi la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil, eliminându-se toţi 
factorii de natură legală şi organizaţională care afectează disponibilitatea şi efi-
cacitatea serviciilor de natură juridică. 
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Agresor – persoană care comite acte de violenţă în familie, în concubinaj etc.

Asistenţă juridică – activitate profesională desfăşurată de avocaţi sau jurişti, 
sprijin pe care apărătorii îl oferă părţilor în cursul procesului civil, penal sau con-
tencios prin acordarea de consultaţii şi întocmirea de cereri sau alte acte cu ca-
racter juridic, prin apărarea şi, după caz, reprezentarea în instanţă a persoanelor 
fizice, precum şi prin susţinerea, cu mijloace juridice, a drepturilor şi intereselor 
legitime ale acestora în raporturile cu organele de stat, instituţii, întreprinderi sau 
oricare persoane juridice ori fizice. În ce privește asistenţa juridică oferită VVF, 
aceasta a constat în: a) consultaţii şi cereri cu caracter juridic; b) asistenţă şi re-
prezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire pena-
lă, autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, executorilor judecătoreşti, organelor 
administraţiei publice şi instituţiilor, precum şi în fața altor persoane juridice, în 
condiţiile legii; c) asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice interesate în faţa 
altor autorităţi publice; d) apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice 
a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice în raporturile acestora 
cu autorităţile publice.

Ordonanţă de protecţie – act juridic prin care instanţa de judecată aplică măsuri 
de protecţie a victimei.

Sistem de drept – ansamblu al normelor şi instituţiilor juridice care vin să promo-
veze şi să apere drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanelor fizice 
(în cazul dat, ale VVF).

Sistem de justiţie – totalitatea instanţelor judecătoreşti, legilor ţării şi funcţiona-
litatea acestora întru asigurarea drepturilor şi libertăţilor omului (în cazul dat, ale 
VVF).

Victimă – persoană, adult sau copil, supusă actelor de violenţă în familie, în con-
cubinaj etc.

Violenţă în familie – orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţi-
unilor de autoapărare sau de apărare a unor alte persoane, manifestată fizic sau 
verbal, prin abuz fizic, sexual, psihologic, spiritual sau economic ori prin cauzare 
de prejudiciu material sau moral, comisă de un membru al familiei împotriva 
unor alţi membri de familie, inclusiv împotriva copiilor, precum şi împotriva 
proprietăţii comune sau personale.

Violenţă psihologică – impunere a voinţei sau a controlului personal, provocare 
a stărilor de tensiune şi de suferinţă psihică prin ofense, luare în derâdere, înju-
rare, insultare, poreclire, şantajare, distrugere demonstrativă a obiectelor, prin 
ameninţări verbale, prin afişare ostentativă a armelor sau prin lovire a animalelor 
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domestice; neglijare; implicare în viaţa personală; acte de gelozie; impunere a 
izolării prin detenţie, inclusiv în locuinţa familială; izolare de familie, de comu-
nitate, de prieteni; interzicere a realizării profesionale, interzicere a frecventării 
instituţiei de învăţământ; deposedare de acte de identitate; privare intenţionată de 
acces la informaţie; alte acţiuni cu efect similar.

II. PRINCIPALELE REGLEMENTĂRI LEGALE CE VIZEAZĂ 
ACCESUL LA JUSTIŢIE PENTRU VVF
II.1. Cadrul juridic naţional

Statuând în capitolele I şi II ale Constituţiei drepturile şi libertăţile fundamentale 
ale cetăţenilor, Republica Moldova a consacrat şi principiile generale aplicabile 
acestora. Aceste principii urmează a fi aplicate în egală măsură tuturor dreptu-
rilor şi libertăţilor prevăzute de Constituţie şi de legislaţia în vigoare. Pentru 
garantarea exercitării drepturilor şi libertăţilor în mod eficient, art. 20 din Con-
stituţia Republicii Moldova6 consfințește  principiul accesului liber la justiţie. 
Potrivit acestuia, ,,orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea 
instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, 
libertăţile şi interesele sale legitime şi nici o lege nu poate îngrădi accesul la jus-
tiţie”. Accesul liber la justiţie este un principiu complex, cuprinzând mai multe 
relaţii şi drepturi fundamentale, prin care se poate garanta exercitarea lui deplină.

Un drept general, care garantează persoanelor accesul liber la justiţie, este drep-
tul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotri-
va actelor care violează drepturile legitime ale persoanelor. În vederea garantării 
dreptului la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti, legislatorul a 
legiferat, de asemenea, principiile şi drepturile constituţionale în baza cărora în 
Republica Moldova se exercită justiţia. Unul  dintre acestea este dreptul la apă-
rare, reglementat de art. 26 din Constituţie, conform căruia fiecărei persoane în 
Republica Moldova i se garantează dreptul la apărare, fiecare om având dreptul 
să reacţioneze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor şi 
libertăţilor sale. Pe tot parcursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un 
avocat, ales de părţi sau numit din oficiu. Constituţia oferă persoanei libertatea 
de a alege modalitatea de apărare şi posibilitatea de a se apăra prin toate mijloa-
cele prevăzute de lege.

Pentru realizarea principiului constituţional al accesului liber la justiţie şi garan-
tarea dreptului la apărare, legislatorul, prin Codul de procedură civilă şi Codul 
de procedură penală ale Republicii Moldova, a reglementat principiile înfăptui-
6  Constituţia Republicii Moldova (aprobată de Parlamentul Republicii Moldova la 29.07.1994). http://lex.
justice.md/document_rom.php?id=44B9F30E:7AC17731
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rii justiţiei în cauzele civile şi penale, precum şi modul de exercitare a dreptului 
la apărare în astfel de cauze. Potrivit art. 8 din Codul de procedură civilă, părţile 
şi alţi participanţi la proces au dreptul să fie asistaţi în judecată de către un avo-
cat ales, iar în cazurile prevăzute de legislaţie, avocatul poate fi numit de orice 
instanţă de judecată. Persoanele pot beneficia de asistenţă judiciară în orice fază 
a procesului.

Conform art. 17 din Codul de procedură penală, pe tot parcursul procesului pe-
nal, părţile (bănuitul, învinuitul, inculpatul, partea vătămată, partea civilă, partea 
civilmente responsabilă) au dreptul să fie asistate sau, după caz, reprezentate de 
un apărător ales sau de un avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat. 
Astfel, atât în cauzele civile, cât şi în cele penale, victimele violenţei în familie 
au dreptul de „a fi asistate de un avocat ales de ele sau de unul care acordă asis-
tenţă juridică garantată de stat”.

Principiul accesului liber la justiţie este consfinţit şi de legea specială ce regle-
mentează şi stabileşte bazele juridice şi organizatorice ale activităţii de prevenire 
şi de combatere a violenţei în familie, competenţele autorităţilor şi instituţiilor 
abilitate cu funcţii de prevenire şi de combatere a violenţei în familie, mecanis-
mul de sesizare şi soluţionare a acestor cazuri – Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu 
privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Ea garantează victi-
mei violenţei în familie apărarea drepturilor şi intereselor ei legitime, precum şi 
exercitarea dreptului la asistenţă pentru recuperare fizică, psihologică şi socială 
prin acţiuni speciale medicale, psihologice, juridice şi sociale. În special, în art. 
11 alin. (5) din Legea nr. 45 este prevăzut că ,,victima are dreptul la asistenţă 
juridică primară şi calificată gratuită conform legislaţiei cu privire la asistenţa 
juridică garantată de stat”. Însă, ea nu reglementează în detalii modul de acorda-
re a asistenţei juridice garantate de stat, dar face trimitere la o altă lege, a cărei 
prioritate este asistenţa juridică garantată de stat.

Astfel, Legea nr. 198 din 26.07.20077 cu privire la asistenţa juridică garan-
tată de stat prevede felurile, condiţiile şi modul de acordare a asistenţei juridice 
garantate de stat: asistenţa juridică primară şi asistenţa juridică calificată. Asis-
tenţă juridică primară se acordă cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de ni-
velul veniturilor acestora. Asistenţa juridică calificată este condiţionată în Legea 
nr. 198 de lipsa mijloacelor financiare suficiente pentru a plăti aceste servicii. 
Astfel, art. 19 din această lege specifică persoanele care au dreptul la asistenţă 
juridică calificată, şi anume cetăţenii Republicii Moldova care:

7  Legea nr. 198 din 26.07.2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat.  http://lex.justice.md/viewdoc.
php?action=view&view=doc&id=325350&lang=1
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- au nevoie de asistenţă juridică pe cauze penale, şi interesele justiţiei o cer, 
însă nu dispun de suficiente mijloace pentru a plăti acest serviciu;

- au nevoie de asistenţă juridică de urgenţă în cazul reţinerii în cadrul unui 
proces penal sau al unei proceduri contravenţionale;

- au dreptul la asistenţă juridică obligatorie în temeiul art. 69 alin. (1) pct. 2) 
-12) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova;

- au dreptul la asistenţă juridică obligatorie în temeiul art. 77 lit. a), b), c) din 
Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;

- au nevoie de asistenţă juridică în cauze contravenţionale, civile şi de conten-
cios administrativ, însă nu dispun de suficiente mijloace pentru a plăti aceste 
servicii, cauzele fiind complexe din punct de vedere juridic sau procesual;

- au dreptul la asistenţă juridică calificată copiii victime ale infracţiunilor.

În sensul prevederilor legale enunţate, victimele violenţei în familie beneficiază 
de asistenţă juridică calificată doar în cazul în care prezintă acte confirmative 
că nu dispun de suficiente mijloace pentru a plăti serviciile de asistenţă juridică 
calificată.

Astfel, statului îi revine obligaţia pozitivă de a le asigura persoanelor lipsite de 
mijloace materiale accesul la justiţie, prin dezvoltarea unui sistem de asistenţă 
gratuită, accesibil tuturor persoanelor dezavantajate din punct de vedere econo-
mic sau social. Administrarea procesului de acordare a asistenţei juridice garan-
tate de stat este reglementată de Legea nr. 198-XVI din 26.07.2007, iar Consi-
liul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat este organul executiv 
responsabil pentru elaborarea cadrului normativ, planificarea strategiei, acţiuni-
lor, bugetului şi monitorizarea activităţii OT ale CN AJGS, în cadrul cărora ac-
tivează avocaţi publici/avocaţi şi parajurişti. Angajamentul de a acorda asistenţă 
juridică persoanelor care nu dispun de mijloace financiare suficiente pentru a 
plăti serviciile juridice şi de a consolida sistemul actual de asistenţă juridică ga-
rantată de stat se reflectă în actele internaţionale la care Republica Moldova este 
parte, în legislaţia şi documentele de politici ale Republicii Moldova, inclusiv în 
Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova Integrarea Europea-
nă: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014, în Strategia de Reformă a Sec-
torului Justiţiei pentru anii 2011-2016, Planul Naţional de Acţiuni în Domeniul 
Drepturilor Omului pentru anii 2011-2014 şi Strategia de activitate în sistemul 
de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anii 2012-20148. Prin-
tre angajamentele CNAJGS întru implementarea Planului Naţional de Acţiuni în 
Domeniul Drepturilor Omului pentru anii 2011-2014, la capitolul Prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie, se enumeră doar un singur obiectiv: Asigurarea 
8  Raport de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anul 2013. CNAJGS. 
P.1. http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/203/Raportul_de_activitate_al_CNAJGS_2013.pdf
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asistenţei juridice gratuite victimelor violenţei în familie, propus spre realizare 
prin implementarea acţiunii de instruire a avocaţilor privind acordarea asisten-
ţei juridice victimelor violenţei în familie. Totodată, nu este clar cum va fi realizat 
acest obiectiv prin acţiuni de instruire, deoarece problema este legată nu atât de 
creşterea competenţelor, cât de cadrul legislativ şi mecanismul de implementare 
a acestuia. Astfel, în pofida tendinţelor pozitive de consolidare a sistemului actu-
al de asistenţă juridică garantată de stat, se constată unele deficienţe în activitate, 
precum perfecţionarea cadrului legislativ, posibila extindere a categoriilor de be-
neficiari ai asistenţei juridice garantate de stat, cu includerea expresă a VVF în 
calitate de beneficiari/ exceptarea acestora de testul financiar9.

Suplimentar, Legea nr. 45 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în fa-
milie învesteşte cu obligaţii şi alte autorităţi, chemate să acorde sprijin şi asisten-
ţă victimelor violenţei în familie în vederea exercitării drepturilor şi intereselor 
legitime ale acestora, restabilirii dreptului încălcat, exercitării accesului la justi-
ţie. Această lege prevede că secţiile/direcţiile de asistenţă socială şi de protecţie 
a familiei, prin intermediul specialistului responsabil de domeniul prevenirii şi 
combaterii violenţei în familie, apără drepturile şi interesele legitime ale victi-
melor, iar organele afacerilor interne, la nivel de structură specializată, asigură 
executarea ordonanţelor de protecţie şi informează victima despre dreptul ei de 
a beneficia de asistenţă juridică gratuită. Autorităţile abilitate cu funcţii de pre-
venire şi combatere a VF sunt obligate să reacţioneze prompt la orice sesizare şi 
să informeze victimele despre drepturile lor, despre autorităţile şi instituţiile cu 
funcţii de prevenire şi combatere a violenţei în familie, despre tipul serviciilor şi 
organizaţiile la care se pot adresa după ajutor, despre asistenţa disponibilă pentru 
ele, unde şi cum pot depune o plângere, precum şi despre procedura ce urmează 
după depunerea plângerii şi rolul lor după asemenea proceduri, cum pot obţine 
protecţie, în ce măsură şi în ce condiţii au acces la consultanţă sau asistenţă ju-
ridică10.

II.2. Cadrul juridic internaţional

Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei 
împotriva femeilor şi a violenţei în familie (Convenţia de la Istanbul), adoptată 
la Istanbul la 11.05.2011, este primul document obligatoriu din punct de vedere 
juridic la nivel european pentru prevenirea, investigarea şi pedepsirea tuturor 

9  Eventuala necesitate a extinderii categoriilor de beneficiari ai asistenţei juridice garantate de stat şi exceptarea 
unor categorii de beneficiari de testul financiar este relevat şi în Raportul de activitate în sistemul de acordare 
a asistenţei juridice garantate de stat pentru anul 2013. CNAJGS.- P.3. Acesta poate fi accesat la: http://www.
cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/203/Raportul_de_activitate_al_CNAJGS_2013.pdf
10  Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, art. 8 alin.(3) pct. f) 
şi alin. (6) pct. g), i), art. 11 alin. (3)
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actelor de violenţă împotriva femeilor. Această convenţie a intrat în vigoare la 
01.08.2014, iar în septembrie 2014, lista statelor care au ratificat-o includea 14 
ţări. Statele semnatare se obligă să asigure măsuri de protecţie şi susţinere şi sunt 
disponibile să furnizeze sau să asigure servicii specializate de asistenţă tuturor 
femeilor victime ale violenţei şi copiilor lor, asistenţă judiciară şi asistenţă ju-
diciară gratuită pentru victime, în condiţiile prevăzute de legislaţia lor internă 
(art.18 şi 57). Raportul explicativ al Convenţiei precizează că statele trebuie să 
pună serviciile de protecţie şi susţinere la dispoziţia victimelor indiferent de sta-
tutul socio-economic al acestora şi să le ofere în mod gra tuit, acolo unde este 
cazul11. Astfel, ţara noastră, care, prin aderarea la Consiliul Europei şi semnarea 
Acordului de Asociere cu UE, şi-a exprimat voinţa de a armoniza legislaţia şi 
modul de înfăptuire a justiţiei cu standardele europene, inclusiv cu Convenţia de 
la Istanbul, va trebui să ia în considerare aceste prevederi. Convenţia de la Istan-
bul obligă ţările semnatare să ia măsuri legislative necesare pentru a se asigura 
că victimele obţin în timp util informaţii privind serviciile de susţinere dispo-
nibile şi mă surile legale (art. 19) şi prevede informarea victimelor, în condiţii-
le prevăzute de legislaţia internă, despre drepturile lor, serviciile dispo nibile şi 
rezumatele privind urmările plângerii depuse de persoana respectivă, acuzaţiile, 
progresul general al cercetării sau procedurii, rolul persoanelor respective, pre-
cum şi rezultatul cazului relevant (art. 56).

Standardele ONU prevăd elaborarea legislaţiei naţionale care să asigure dreptul 
VVF la asistenţă juridică gratuită în toate procedurile legale, în special cele pe-
nale, pentru facilitarea accesului la justiţie şi prevenirea victimizării secundare, 
precum şi la asistenţă gratuită în instanţa de judecată, inclusiv dreptul de a fi 
acompaniat şi reprezentat în mod gratuit în instanţa judiciară de un serviciu spe-
cializat în asistenţa victimelor şi/sau un intermediar, de a avea acces la serviciile 
de informare şi suport în navigarea sistemului de drept12. Principiile şi Liniile 
directoare ale ONU privind Accesul la Asistenţă Juridică Garantată de Stat 
în Sistemele de Justiţie Penală prevăd expres acordarea femeilor victime ale 
violenţei a asistenţei juridice garantate de stat, a consultanţei şi serviciilor de 
suport în faţa instanţei de judecată în cadrul tuturor procedurilor legale, pentru 
a le asigura accesul la justiţie şi a evita victimizarea secundară, precum şi acor-
darea altor servicii similare. Acest act normativ stipulează că statele trebuie, de 
asemenea, să asigure acordarea asistenţei juridice garantate de stat persoanelor 
care trăiesc în zonele rurale, zonele îndepărtate şi dezavantajate din punct de ve-
11  Pct.120 al Raportului Explicativ al Convenţiei Europene privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva 
femeilor şi a violenţei domestice. http://www.osce.org/ro/moldova/121520?download=true
12  UN Women, Handbook for Legislation on Violence against Women (2010), Section 3.9.3. http://www.un.org/
womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20violence%20against%20
women.pdf, 
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dere economic şi social, precum şi persoanelor care fac parte din grupurile deza-
vantajate economic şi social. În cazul în care nivelul mijloacelor/resurselor este 
calculat în baza veniturilor unei familii, însă membrii individuali ai familiei sunt 
în conflict între ei sau nu au acces egal la veniturile familiei (aşa cum, deseori, se 
întâmplă între membrii familiei unde a avut loc un act de violenţă – nota autoru-
lui), atunci, la verificarea nivelului mijloacelor/resurselor, se va lua în calcul doar 
venitul persoanei care solicită acordarea asistenţei juridice garantate de stat13. 
Totodată, Observaţiile Finale ale Comitetului ONU pentru eliminarea discrimi-
nării împotriva femeilor, adoptate la 18.10.2013, pe marginea Raportului patru-
cinci combinat al Republicii Moldova cu privire la implementarea Convenţiei 
asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei14 exprimă 
îngrijorări că sistemul de asistenţă juridică garantată de stat din Moldova nu 
acoperă categoria victimelor violenţei bazate pe gen şi face apel către Guvernul 
Republicii Moldova să înlăture orice impedimente cu care se ciocnesc femeile în 
obţinerea accesului la justiţie şi să se asigure că asistenţa juridică este disponibilă 
tuturor victimelor violenţei15. 

Republica Moldova a fost prima ţară care a ratificat Convenţia privind accesul 
la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în 
domeniul mediului (Convenţia Aarhus) a Comisiei Economice pentru Europa 
a Organizaţiei Naţiunilor Unite16. Această Convenţie stabileşte cerinţe comune 
vizînd procedurile de acces la justiţie, care trebuie să fie obiective, echitabile, 
realizate în timp rezonabil, fiind aplicate de organe independente şi imparţia-
le, cu un preţ echilibrat şi să asigure remedierea adecvată şi efectivă, iar statul 
are obligaţia de diseminare a informaţiei despre procedurile accesului la justiţie, 
stabilind un mecanism de asistenţă pentru a elimina sau a reduce obstacolele 
financiare sau de altă natură privind accesul la justiţie. Convenţia în cauză este 
o reglementare internaţională care are prioritate faţă de orice alte instrumente de 
drept interne, cu excepţia celor care conţin dispoziţii mai favorabile. Prin Hotă-
rîrea Guvernului Nr.471 din 28.06.2011 a fost aprobat Planul naţional de acţiuni 
pentru implementarea în Republica Moldova a Convenţiei privind accesul la 
informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul 
mediului (2011-2015)17, însă acţiunile indicate în plan sunt legate mai mult de 

13  http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/262/Principiile_si_Liniile_Directoare_ale_ONU.pdf
14  http://www.mpsfc.gov.md/file/tratate/cedaw_md.pdf
15  Concluding observations on the combined fourth and fifth periodic reports of the RM of the Committee on 
the Elimination of Discrimination against Women, October 18, 2013, Point 19 (c), and Point 20 (c)
16  Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în 
domeniul mediului a fost ratificată de Republica Moldova prin Hotărîrea Parlamentului nr.346-XIV din 7 
aprilie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 39-41, art.178).
17 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339051
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domeniul mediului, iar activităţile de diseminare a informaţiei despre drepturile 
cetăţenilor şi procedurile accesului la justiţie au fost prevăzute numai pentru anul 
2012. 

Atunci când sunt epuizate toate căile de remediere din ţară, justiţiarul nesatisfă-
cut are posibilitatea de a apela la organele juridice de talie internaţională. Violen-
ţa în familie este o categorie de rele tratamente şi cade sub incidenţa CEDO, iar 
potrivit jurisprudenţei CEDO, statele au obligaţia pozitivă să protejeze persoa-
nele de rele tratamente cauzate de persoane private şi să efectueze o investigaţie 
eficientă a unor asemenea acte18. În anul 2013, au avut loc primele condamnări 
la CEDO ale Republicii Moldova cu privire la violenţa în familie, iar până în 
iulie 2014, CEDO a emis patru hotărâri versus Republica Moldova referitoare 
la violenţa în familie19. Una din prerogativele statelor membre este să execute în 
totalitate hotărârile CEDO şi să prevină violări similare pe viitor, să ia în calcul 
jurisprudenţa în evoluţie a Curţii, inclusiv cea care se referă la alte state, şi să 
implementeze recursuri efective. 

Hotărârile CEDO ce abordează chestiunea violenţei în familie în Republica 
Moldova au identificat mai multe probleme, dintre care cele mai răspândite au 
fost neexecutarea ordonanţelor de protecţie emise de instanţele de judecată şi 
atitudinea superficială a autorităţilor ce se ocupau de aceste cauze, în special a 
poliţiştilor ce urma să execute ordonanţele20. Studiul curent este o încercare de a 
colecta cât mai multă informaţie ce ar scoate la iveală în ce măsură sunt realizate 
în viaţa cotidiană a victimelor violenţei în familie prevederile documentelor in-
ternaţionale şi naţionale, în special în ceea ce privește dreptul la asistenţă juridică 
gratuită garantată de stat. 

III. PERCEPŢIILE VVF, NECESITĂŢI ŞI RESURSE JURIDICE 
DISPONIBILE
III.1. Cunoştinţele VVF referitoare la legislaţia în domeniu şi drepturile lor 

Studiul în cauză arată că VVF care ajung să fie plasate în centre de plasament află 
despre legislaţia în domeniu şi despre drepturile lor abia de la juristul sau avoca-
tul centrului. Doar o pătrime din VVF intervievate, care au beneficiat de asistenţa 
juridică, au declarat că, de fapt, cunoşteau (puţin) despre legislaţie şi despre 
drepturile sale. Acestea au fost informate, ca regulă, de reprezentanţii organelor 
de drept. Totodată, ele puţin ce au înţeles sau nu erau în stare să memorizeze in-
formaţia oferită din cauza că erau în stare de criză la momentul apelării. Nu este 
18  CEDO, 28 mai 2013, Hot. Eremia vs. Moldova, par.49-51
19  Eremia (28/05/2013), Mudric (16/07/2013), B.(16/07/2013) şi T.M. şi C.M.(28/01/2014)
20 Studiul „Succesele şi insuccesele în reformarea justiţiei din Republica Moldova: 2012 – iulie 2014”. Centrul 
de Resurse Juridice din Moldova, Chişinău, 2014, pag. 58
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de mirare că VVF care nu au beneficiat de asistenţă juridică nu cunoşteau nimic 
despre legislaţia în domeniu şi despre drepturile lor. Trebuie de remarcat faptul 
că jumătate dintre acestea au indicat că poliţistul, asistentul social sau primarul 
ştiau despre actele de violenţă în familie, dar nu le-au oferit nici o informaţie 
despre drepturile lor şi procedura de apărare a acestora. 

Nivelul jos de informare a VVF, în special a victimelor din localităţi rurale, la 
momentul adresării a fost indicat de majoritatea specialiştilor intervievaţi (avo-
caţi, jurişti, parajurişti, judecători, procurori), ei explicând acest lucru prin acti-
vitatea sau implicarea scăzută a asistenţilor sociali, poliţiştilor şi primarilor în 
asemenea cazuri. Doar un singur avocat public a indicat în calitate de motiv al 
necunoaşterii de către VVF a drepturilor sale nivelul de şcolarizare scăzut a aces-
tei categorii de apelanţi, cu care ei sunt nevoiţi să lucreze21. 

Mai mulţi judecători intervievaţi au menţionat că o mare parte dintre VVF care 
au ajuns la faza judiciară, nefiind reprezentate de un avocat, nu îşi cunoşteau 
deloc drepturile lor, respectiv judecătorului îi revenea rolul să le informeze, iar 
uneori şi să le explice în şedinţa judiciară legislaţia. O victimă a violenţei în 
familie, trimisă de judecătoare la centrul de plasament, a mărturisit că i-a fost 
dificil să înţeleagă prevederile legale descrise de judecătoare, în afară de faptul 
că „este lege pentru care bărbatul bate soţia”22. Un alt judecător a menţionat că 
VVF nu cunosc dreptul elementar de a avea un avocat23. Un avocat cu experienţă 
de formator în cadrul instruirilor realizate pentru colaboratorii organelor de po-
liţie din toată ţara, la care sunt trimise VVF din diferite regiuni, menţionează că 
nivelul de informare a VVF are o legătură directă cu activitatea de informare re-
alizată de poliţişti, cărora, deseori, se adresează victimele. Studiul, de asemenea, 
relevă că victimele din sudul republicii, în comparaţie cu VVF din celelalte regi-
uni, sunt mai rar îndreptate la asistenţa juridică şi ele rareori ajung la instanţele 
de judecată. Drept exemplu s-a adus un caz în care o judecătoare ce a lucrat timp 
de 6 ani în sudul republicii, fiind transferată în centrul Moldovei, a fost surprinsă 
să vadă un dosar referitor la violenţa în familie24. 

Unii avocaţi constată că VVF nu conştientizează caracterul juridic al actelor de 
violenţă, chiar dacă li s-a descris procedura. Respectiv, chiar şi în momentul în 
care depun plângere la poliţie sau se întocmeşte cererea de acţionare în judecată, 
ele nu sunt apte să perceapă ce urmează sau dacă problema lor se va soluţiona 

21  Interviu cu un avocat public OT AJGS, localitatea K, 28.05.2014
22  Interviu cu VVF, beneficiara centrului de plasament, locuitoare a unui sat din nordul republicii, 40 de ani, 5 
copii, 15.05.2014
23  Interviu cu un judecător, localitatea L, 02.06.2014
24  Interviu cu un avocat, ONG, localitatea A, 20.05.2014
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cumva25. Şi doar în final, când este pronunţată ordonanţa de protecţie, agresorul 
este evacuat din casă sau pedepsit penal, iar victima obţine protecţie şi se simte 
protejată, VVF conştientizează caracterul juridic al actelor de violenţă. În aces-
te momente, VVF capătă încredere în organele de drept26. Atât victimele, cât 
şi specialiştii confirmă prevalenţa stereotipurilor asupra cunoştinţelor juridice, 
deci victimele în continuare percep VF ca pe o chestiune privată, şi nu ca pe o 
infracţiune27. 

Un psiholog a menţionat că VVF, ca persoane supuse traumei psihologice, din 
start se autopercep drept persoane care nu au nici un drept în această viaţă, re-
spectiv sunt necesare câteva sesiuni de consiliere ca ele să înţeleagă ulterior că 
dispun de anumite drepturi, inclusiv de dreptul de a apela la un avocat care le-ar 
reprezenta interesele legitime28. Un alt psiholog, exemplificând că VVF rareori 
conştientizează că pot să se folosească de drepturile lor, a indicat cazul unei 
beneficiare care, mai mulţi ani la rând, dormea cu copiii în grajdul animalelor 
fiindcă soţul agresiv i-a indicat că acolo îi este locul şi ea nu are nici un drept29.

 Aşadar, imediat după ce au suferit un act de violenţă, victimele nu întotdeauna 
sunt în posesia informaţiei privind legislaţia în domeniu şi drepturile lor; de mul-
te ori ele nu conştientizează caracterul juridic al actelor de violenţă sau nu sunt 
gata să depună declaraţii împotriva agresorilor. Această concluzie pune accent, 
în special, pe nevoia de a familiariza toate categoriile de victime cu diversele ti-
puri de servicii de susţinere şi măsuri legale care le stau la dispoziţie, ca un prim 
pas care le-ar facilita accesul lor la justiţie. 

III.2. Accesul la informaţie, cunoaşterea resurselor de asistenţă juridică 
existente şi perceperea acestora de către victime

După cum a fost menţionat mai sus, o problemă legată de accesul liber la justiţie 
este informarea juridică insuficientă pentru formarea unui nivel adecvat al con-
ştiinţei juridice. În multe cazuri, conform specialiştilor intervievaţi, în localităţile 
rurale nu se realizează accesul la informaţia juridică în mare parte din cauza că 
informaţia respectivă rareori li se aduce la cunoştinţă victimelor şi ele nu ştiu ni-
mic despre resursele de asistenţă, inclusiv de asistenţă juridică, existente. Nouă 
din zece femei VVF, care au ajuns să beneficieze de asistenţă juridică în centrele 
de plasament, au indicat că autorităţile locale cunoşteau de mai mult timp 
despre conflictele din familia lor, dar le-au informat despre ajutorul posibil (în 

25  Interviu cu un avocat OT AJGS, localitatea L, 28.05.2014
26  Interviu cu un avocat, ONG, localitatea A, 13.06.2014
27  Interviu cu un jurist, ONG, localitatea D, 30.05.2014; interviu cu un parajurist, localitatea F, 17.05.2014
28  Interviu cu un psiholog, localitatea A, 19.05.2014
29  Interviu cu un psiholog, localitatea A, 23.04.2014. 
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mare parte despre serviciile de plasament şi dreptul de a primi asistenţă juridică) 
abia în momentul când violenţa s-a acutizat şi era necesar de a le scoate din situ-
aţia abuzivă, existând un risc real pentru viaţa femeii şi copilului. Femeile VVF 
care nu au beneficiat de asistenţă juridică nu cunoşteau despre existenţa unei legi 
speciale ce le-ar proteja drepturile. Ele nu cunoşteau faptul că legea le acordă 
anumite drepturi de care se pot bucura, iar jumătate din acestea au indicat că 
autorităţile locale cunoşteau despre violenţa în familia lor, dar nu le-au informat 
despre aceste drepturi. O victimă a violenței în familie intervievată a mărturisit 
un caz în care primarul, care nu deţinea la acel moment informaţii despre lege şi 
centre specializate, a găzduit-o împreună cu 3 copii ai ei în primărie într-o noapte 
de iarnă, iar a doua zi i-a achitat transportul spre o rudă ca să nu mai stea acolo30.

În mare parte, VVF nu se uită sau se uită sporadic la televizor, nu citesc ziare şi 
rareori ascultă radioul. Unii specialişti precizează că victimele care au televizor, 
aparat de radio, acces la Internet au mai uşor acces la informaţie. Dacă victimele 
nu deţin mijloace electronice de informare, ba şi mai sunt nevoite toată ziua să 
lucreze în câmp, accesul la informaţie este limitat şi, în asemenea cazuri, rămâne 
în sarcina poliţistului de sector, a autorităţilor publice locale să fie mai active în 
informarea prezumatelor victime despre posibilităţile juridice pe care le au31. 

Potrivit specialiştilor din centrele de plasament, victimele din regiunile rurale 
sunt puţin informate unde se pot adresa pentru a-şi apăra drepturile. Ele ştiu 
doar că pot să se adreseze la poliţie când există un  risc pentru viaţa lor32. Fiind 
întrebate despre atribuţiile organelor de drept, multe dintre VVF care au benefi-
ciat de asistenţă juridică au indicat că poliţistul trebuie să le apere fizic, avocatul 
trebuie să le apere interesele, iar judecătorul trebuie să-l judece pe agresor. O 
mare parte dintre victimele intervievate nu cunosc atribuţiile procurorului. VVF 
care au beneficiat de asistenţă juridică au indicat că poliţistul este primul factor 
de drept care constată actul de violenţă în procesul judiciar, iar cele care nu au 
beneficiat de asistenţă juridică percep rolul poliţistului în ducerea tratativelor 
cu soţul agresiv sau aplicarea amenzii. În acelaşi timp, ambele soluţii sunt con-
siderate de ele inutile. În mare parte, VVF intervievate care nu au beneficiat de 
asistenţă juridică aveau o percepere restricţionată despre nevoile şi serviciile de 
apărare a drepturilor şi intereselor legitime, în mare parte limitându-le la ajutorul 
avocatului. Atribuţiile avocatului în viziunea victimelor neasistate, de asemenea, 
sunt percepute în mod limitat şi se referă la desfacerea căsătoriei sau stabilirea 

30  Interviu cu VVF, beneficiara unui centru de plasament, locuitoarea unui sat din Sudul Republicii, 41 ani, 4 
copii, 02.06.2014.
31  Interviu cu un avocat, ONG, localitatea A, 13.06.2014; interviu cu un jurist, ONG, localitatea D, 
30.05.2014
32  Interviu cu directorul unui centru de plasament, localitatea L, 02.06.2014
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domiciliului copilului, iar judecătorul este vizualizat de acestea ca fiind „omul 
legii care aplică pedeapsa cu închisoarea”. Totodată, puţine dintre VVF cunosc 
faptul că agresorii pot fi pedepsiţi cu privarea libertăţii, respectiv, acestea nu-i 
pot atribui nici un rol judecătorului în combaterea VF. 

Specialiştii din cadrul ONG arată că VVF deseori ajung să beneficieze de ser-
viciile gratuite ale avocaţilor din cadrul ONG, dar, totodată, informarea despre 
această oportunitate este în legătură directă cu posibilitatea promovării liniilor 
telefonice specializate. În același timp, derularea spoturilor video la posturile 
TV este prea costisitoare şi puţini donatori sunt gata să acopere costurile acestui 
tip de publicitate, care ar trebui să fie promovată de canalele audiovizualului în 
calitate de publicitate socială33. 

În mare parte, VVF intervievate asociază asistenţa juridică cu necesitatea apelă-
rii la avocaţi privaţi, ale căror servicii sunt foarte costisitoare şi ele nu şi le pot 
permite. Judecătorii menţionează că foarte rar VVF se adresează de sine stătător 
în instanţa de judecată, ca regulă, ele se adresează prin intermediul unui avocat 
privat34. Unii judecători intervievaţi au declarat că instanţa este obligată să le 
comunice VVF drepturile lor, inclusiv dreptul de a beneficia de asistenţă juridică 
garantată de stat (gratuită), cu referire la dosare penale. Doar la solicitarea ju-
decătorului, OT CNAJGS le-au oferit VVF avocat fără probleme35. Într-un caz, 
în care VVF era însoţită de un avocat privat, judecătoarea i-a propus şi victima 
a fost de acord să fie reprezentată în continuare de un avocat din cadrul OT 
CNAJGS36. Însă, avocaţii privaţi/din cadrul centrelor specializate, procurorii şi 
parajuriştii intervievaţi au precizat că majoritatea VVF nu știau deloc că există 
posibilitatea de a se adresa pentru asistenţă juridică gratuită garantată de stat la 
OT CNAJGS. Un avocat din cadrul OT CNAJGS din UTA Găgăuzia a indicat 
că VVF află despre asistenţa juridică gratuită de la alte victime, deoarece au un 
nivel scăzut de integrare (în special, în această regiune) şi, respectiv, nu au acces 
la informaţie în general37. Doar 5 din 40 VVF intervievate în cadrul acestui stu-
diu cunoşteau despre posibilitatea de a beneficia de asistenţă juridică calificată 
din partea OT CNAJGS. Un avocat public din cadrul OT CNAJGS a menţionat 
un caz din practica sa, în care VVF, până a ajunge la OT CNAJGS, s-a adresat 
pretutindeni în speranţa de a beneficia de servicii juridice gratuite – a scris scri-
sori miniştrilor, preşedintelui, MJ, avocatului parlamentar – ca, în final, să fie în-

33  Interviu cu un psiholog, ONG, localitatea A, 15.04.2014
34  Interviu cu un judecător, localitatea L, 02.06.2014
35  Interviu cu un judecător, localitatea A, 12.06.2014; interviu cu un judecător, localitatea L, 02.06.2014; 
interviu cu un judecător, localitatea C, 05.06.2014
36  Interviu cu un judecător, localitatea A, 11.06.2014
37  Interviu cu un avocat OT CNAJGS, localitatea K, 28.05.2014
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drumată de aceste instituţii38. Trebuie de remarcat că unii specialişti intervievaţi 
din cadrul centrelor, la fel, nu cunoşteau despre existenţa posibilităţii obţinerii 
asistenței juridice garantate de stat din partea avocaţilor oficiilor teritoriale, fapt 
care indică necesitatea conlucrării mai strânse între parteneri. 

Potrivit raportului de activitate, în sistemul de acordare a asistenţei juridice ga-
rantate de stat, se constată că, deşi spectrul unor asemenea servicii s-a extins din 
1 ianuarie 2012 şi asupra cauzelor non-penale, societatea nu cunoaşte suficient 
despre o astfel de protecţie şi ajutor din partea statului. Sunt necesare intervenţii 
prompte în vederea unei mai ample mediatizări a acestui tip de asistenţă. Cu toa-
te acestea, avocaţii parlamentari consideră că este necesar de a accentua diversi-
ficarea unor modele de acordare a asistenţei juridice garantate de stat, orientate 
spre nevoile beneficiarilor din categoria social vulnerabilă39. 

Situaţia privind informarea VVF despre drepturile lor şi posibilităţile de obţinere 
a asistenţei juridice gratuite este mai bună în localităţile rurale unde activează (pe 
lângă CN AJGS) parajurişti, care oferă populaţiei asistenţă juridică primară. Pa-
rajuriştii intervievaţi au raportat mai multe cazuri în care VVF au fost îndreptate 
către OT CNAJGS, însă puţine victime ajung de facto să beneficieze de asistenţă 
juridică acordată de avocaţii oficiilor. Raportul în cauză este şi o încercare de 
a clarifica pe cât sunt accesibile în ţară serviciile de asistenţă juridică calificată 
pentru VVF.

III.3.    Nevoia de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale VVF şi 
aşteptările lor faţă de sistemul de justiţie

Specialiştii intervievaţi precizează că nevoile VVF privind apărarea drepturilor 
şi intereselor legitime sunt cele tradiţionale: obţinerea ordonanţei de protecţie, 
desfacerea căsătoriei, stabilirea locului de trai a copiilor, încasarea pensiei de în-
treţinere pentru copiii minori, partajul proprietăţii comune, reprezentarea în faţa 
organelor de urmărire penală. Avocaţii menţionează că cele mai des solicitate 
servicii juridice se referă la ajutorul în emiterea OP şi desfacerea căsătoriei cu 
stabilirea locului de trai a copiilor. 

Majoritatea victimelor au indicat drept necesitate de bază dorinţa de a se simţi 
în siguranţă, apelând în acest scop la organele de drept în situaţiile de criză. Un 
avocat dintr-un centru de plasament a menţionat că, la momentul plasamentului 
VVF în centre specializate, ele, de cele mai multe ori, nu vor nimic mai mult 
decât să fie în siguranţă. Pe parcurs, când specialiştii, inclusiv psihologul, încep a 
lucra cu ele, acestea se liniştesc şi au posibilitatea să mai mediteze, iar nivelul ne-
38  Interviu cu un avocat public OT CNAJGS, localitatea A, 11.06.2014
39  Accesul liber la justiţie în RM. Centrul pentru Drepturile Omului, 2013 http://www.ombudsman.md/sites/
default/files/rapoarte/accesul_liber_just3.pdf
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voilor de ordin juridic creşte. Dacă iniţial ele nu doresc nimic, atunci pe parcurs 
îşi dau seama că şi ele au nişte drepturi, că agresorul are nişte obligaţii, inclusiv 
în ceea ce priveşte întreţinerea copilului40. Psihologii intervievaţi, de asemenea, 
au indicat că deseori femeile maltratate nu cer împărţirea averii, ele sunt de acord 
să lase absolut tot, numai să nu fie afectate. De regulă, la etapa de criză, ele îşi 
verbalizează nevoile referitoare la un jurist/avocat, „doresc că el să mă lase în 
pace”, „doresc să-i îngrădiţi dreptul de a-mi influenţa viaţa”41. Ulterior, după ce 
au fost ajutate în obţinerea OP şi au trăit o perioadă neperturbată de acţiunile 
agresorului, acestea au înaintat mai multe solicitări către avocaţii centrului, cum 
ar fi custodia asupra copilului, partajarea imobilului etc.42 

Intuitiv, VVF înţeleg că avocatul este persoana care trebuie să le apere intere-
sele legitime. Unele victime îşi fac o idee despre atribuţiile avocatului doar din 
filme, dar rar ajung să înţeleagă care sunt competenţele lui şi de unde până unde 
avocatul poate merge alături de ea. Deseori, dorinţa de a avea un avocat este 
provocată de faptul că, în dosare penale iniţiate înculpatului/învinuitului, statul 
îi oferă acestuia ajutorul avocatului; atunci victima înţelege că are nevoie şi ea 
de un avocat43. O victimă a mărturisit că a fost extrem de supărată pe sistemul 
de justiţie: „De ce oare statul oferă imediat protecţie juridică unui criminal prin 
desemnarea urgentă a avocatului44, în timp ce victimele sunt lipsite de asemenea 
drept”45? O altă victimă a mărturisit că, aflând că agresorul are avocat, a fost ne-
voită să-şi vândă vaca pentru a-şi angaja şi ea un avocat, iar după ce a epuizat toţi 
banii, a aflat de la rude despre serviciile gratuite ale avocatului din cadrul ONG46. 
Specialiştii mai spun că, chiar pentru a se deplasa către centrul raional şi pentru 
a achita costurile expertizei medico-legale, majoritatea victimelor au nevoie de 
un efort financiar considerabil. 

40  Interviu cu un avocat dintr-un centru de plasament, localitatea A, 19.05.2014 
41  Interviu cu un psiholog dintr-un centru de plasament, localitatea A, 23.04.2014
42  Interviu cu un psiholog dintr-un centru de plasament, localitatea C, 15.05.2014
43  Interviu cu un avocat ONG, localitatea A, 16.05.2014
44  Conform art. 69 CPP, participarea obligatorie a apărătorului la procesul penal se prevede, în mare parte, 
pentru bănuit, învinuit, inculpat  şi totodată, în situaţiile când interesele justiţiei cer participarea apărătorului în 
şedinţa de judecată în primă instanţă, în apel şi în recurs, precum şi la judecarea cauzei pe cale extraordinară 
de atac. Determinarea faptului dacă interesele justiţiei cer asistenţa obligatorie a apărătorului se invocă de către 
instanţa de judecată şi depinde, între altele, şi de capacitatea bănuitului, învinuitului, inculpatului de a se apăra 
singur – la acest criteriu urmează să fie luate în consideraţie capacităţile, cunoştinţele şi priceperea fiecărei 
persoane în parte (Ghidul beneficiarului de asistenţă juridică garantată de stat. Soros Moldova, 2013, pag.10. 
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/291/Ghidul__beneficiarului_AJGS.pdf).
45 Victimă a violenței în familie, beneficiară a unui centru de plasament, locuitoare a unui oraş din centrul 
republicii, 38 de ani, mamă a 2 copii, 04.06.2014
46 Victimă a violenței în familie, beneficiară a unui centru de plasament, locuitoare a unui sat din sudul 
republicii, 32 de ani, mamă a 2 copii, 02.06.2014
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Fără ajutorul avocatului, VVF le este mai greu să-şi apere interesele lor în in-
stanţa de judecată. Judecătorii susţin că VVF nu cunosc ce trebuie să solicite, nu 
cunosc procedurile, ele nu înţeleg esenţa măsurilor pe care pot să le solicite, cum 
să răspundă etc. şi, respectiv, este necesar să fie reprezentate de cineva47. Lipsa 
de informare le face pe VVF să aibă aşteptări ireale faţă de instanţa de judecată. 
Un judecător a menţionat că o victimă a violenței în familie a solicitat instanţei 
să-i schimbe comportamentul soţului său, imediat, pe loc48. Chiar fiind informate, 
VVF nu întotdeauna sunt capabile să comunice eficient în instanţa de judecată, 
dat fiind starea lor psihologică. Un psiholog dintr-un centru de plasament a indicat 
că VVF nu sunt capabile să comunice eficient în instanţa de judecată din cauză că 
nu sunt obişnuite să îşi expună şi să îşi apere punctul de vedere, din acest motiv 
fiind important ca alături de ele să fie o persoană care ar putea să le apere drep-
turile49. De exemplu, o victimă a violenței în familie intervievată a mărturisit că 
era blocată la gândul că agresorul o putea lovi în orice moment, această teamă 
blocându-i, practic, vorbirea, însă a fost binevenită intervenţia avocatului ei – ju-
decătorul era să se gândească că, dacă nu poate vorbi, înseamnă că era vinovată50. 

În toate cazurile, VVF aveau nevoie de suportul urgent din partea unui avocat 
care putea să le ofere aceste servicii în mod gratuit şi necondiţionat. O victimă 
a violenței în familie s-a plâns că a scris aşa cum a ştiut o cerere în instanţa de 
judecată, iar aceasta a fost respinsă de persoana de la cancelarie: „Ce asta e cere-
re? E bătaie de joc, du-te la un avocat şi scrie, dar un avocat taxează 200 de lei 
pentru o cerere“. Respectiv, ea a fost nevoită să renunţe, caci îi rămăseseră doar 
bani pentru drumul spre sat51. Un judecător a mărturisit că le vine greu în gestio-
narea unor asemenea cereri şi el este nevoit să închidă ochii la unele neajunsuri 
în scrierea cererii, precizând că ar fi bine dacă avocaţii ar putea să ajute victimele 
la scrierea corectă a acestora52. Doar în câteva cazuri, VVF au indicat că au fost 
ajutate la scrierea cererii de către poliţistul sau parajuristul din sat; în majoritatea 
cazurilor, acest ajutor era oferit deja după cazare, din partea avocatului centrului. 
Unii specialişti intervievaţi au afirmat că, atunci când au aflat despre serviciile 
gratuite din partea avocatului centrului, VVF au fost profund mirate de această 
oportunitate şi erau în culmea fericirii53. În multe cazuri, VVF nu pot scăpa din 

47  Interviu cu un judecător, localitatea C, 05.06.2014; interviu cu un judecător, localitatea L, 02.06.2014
48 Interviu cu un judecător, localitatea M, 06.06.2014
49 Interviu cu un psiholog dintr-un centru de plasament, localitatea A, 19.05.2014
50 Interviu cu o victimă a violenței în familie, beneficiară a unui centru de plasament, locuitoare a unui sat din 
centrul republicii, 32 de ani, mamă a unui copil, 19.05.2014
51  Victimă a violenței în familie, locuitoare a unui sat din nordul republicii, 39 de ani, mamă a trei copii, 
06.06.2014
52  Interviu cu un judecător, localitatea M, 06.06.2014
53  Interviu cu un psiholog dintr-un centru de plasament, localitatea C, 23.04.2014
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situaţia de violenţă din simplul motiv că nu pot achita costurile avocatului în 
procesul îndelungat de partaj al averii sau nu pot fizic să separe imobilul comun, 
deci lasă baltă toate procesele judiciare pe care le-au iniţiat cândva54. 

Interesant este, de asemenea, a cunoaşte perceperea de către VVF a rezultatelor 
proceselor judiciare şi satisfacţia acestora de pe urma deciziilor judiciare. Avoca-
ţii relevă că reacţiile victimelor depind de perceperea câştigului – fiecare victimă 
percepe câştigul într-un anumit fel: dacă pentru cineva este suficient să obţină 
ordonanţa de protecţie şi să ştie că este in siguranţă în imobilul său cu copiii, al-
tele doresc să fie partajat imobilul şi să aibă casa sa separată, unde „el” să nu intre 
niciodată, aceasta fiind o viziune de succes; iar altele nu doresc nici imobil, doar 
o OP pe 3 luni ca un răgaz să se simte fericite şi să înceapă viaţa de la început55.

Însă, nu întotdeauna victimele sunt ghidate de dorinţa de a-şi exercita drepturile 
lor legitime. Unii judecători şi procurori au mărturisit că, deseori, planurile ini-
ţiale ale victimei de a se răzbuna pe agresor se transformă într-o doleanţă de a-l 
„struni” în final, şi nu de a-l pedepsi aşa cum prevede legea. Unii judecători au 
menţionat că VVF au solicitat de la ei să nu facă altceva decât să schimbe com-
portamentul agresorului56. Mai mulţi judecători şi procurori au indicat că victi-
mele, la o etapă mai avansată a procesului penal, se simt frustrate că nu-şi pot 
retrage declaraţiile şi că partenerul lor agresiv riscă să fie pedepsit cu închisoa-
rea, deşi iniţial au fost informate despre imposibilitatea retragerii declaraţiilor. 
Frustrarea cauzată de această dorinţă este resimţită şi de avocaţii victimelor, care 
se ciocnesc cu schimbarea bruscă şi comportamentul pe neaşteptate rezervat al 
victimelor în instanţă, după care află că victimele doresc să se retragă din proces 
şi să trăiască cu agresorul fără a-l trage la răspundere pentru faptele sale.

III.4. Serviciile de asistenţă juridică existente în ţară şi condiţiile de 
accesare

Toate VVF intervievate în cadrul acestui studiu au indicat asupra insuficienţei 
serviciilor de asistenţă juridică accesibile pentru ele. VVF intervievate care au 
ajuns să beneficieze de serviciile avocatului se considerau norocoase, menţio-
nând că viaţa lor s-a schimbat spre bine datorită ajutorului avocatului şi altor 
prestatori de servicii. VVF care nu au beneficiat de asistenţă juridică au invocat 
problema lipsei transparenţei privind serviciile de asistenţă juridică existente în 
ţară (oferite atât de stat, cât şi de organizaţiile non-statale) şi/sau anumite impe-
dimente în accesarea acestora.

54  Interviu cu un avocat dintr-un centru de plasament, localitatea A, 19.05.2014
55  Interviu cu un avocat dintr-un centru de plasament, localitatea A, 19.05.2014
56  Interviu cu un judecător, localitatea M, 06.06.2014
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Asistenţa juridică (calificată şi primară) oferită de avocaţii şi parajuriştii OT 
CNAJGS

Principalul organ de administrare a sistemului de acordare a asistenţei juridice 
garantate de stat este Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de 
Stat şi oficiile lui teritoriale, la care se alătură Ministerul Justiţiei şi Baroul Avo-
caţilor. Astfel, în ţara noastră, CN AJGS este angajat să asigure accesul la justiţie 
în Republica Moldova. La momentul realizării studiului, în republică activau 
cinci oficii teritoriale ale CN AJGS: în municipiile Chişinău și Bălţi, în oraşele 
Cahul, Comrat şi Căuşeni. Ele pot oferi populaţiei asistenţă juridică primară şi 
calificată, conform prevederilor Legii cu privire la asistenţa juridică garantată 
de stat nr. 198-XVI din 26.07.2007. În cadrul OT CNAJGS activează, practic în 
toate raioanele republicii, aproape 500 de avocaţi autorizaţi şi numai cca 10% 
dintre aceştia activează în raioanele de sud57. Întâmplător sau nu, dar judecătorii 
intervievaţi din sudul republicii au menţionat că, în cele mai multe cazuri, VVF 
nu aveau apărător, în timp ce judecătorii din regiunea centrală şi de nord au men-
ţionat că, aproape în jumătate de cazuri, VVF erau asistate de avocat. 

Asistenţa juridică primară este oferită de parajuriştii care activează pe lângă OT 
CN AJGS în mare parte în regiuni rurale. În 2013, reţeaua de parajurişti s-a ex-
tins la scară naţională, astfel că, în ianuarie 2014, în republică activau deja 32 de 
parajurişti în 32 de comunităţi58. Asistenţa juridică primară rezidă în furnizarea 
de informaţii privind sistemul de drept al Republicii Moldova, privind actele 
normative în vigoare, drepturile şi obligaţiile subiecţilor de drept, modalitatea 
de realizare şi de valorificare a drepturilor pe cale judiciară şi extrajudiciară. 
Aceeaşi asistenţă include şi acordarea de consultanţă în probleme juridice, de 
asistenţă în vederea întocmirii actelor juridice, altor forme de asistenţă, care nu 
intră în categoria de asistenţă juridică calificată. Asistenţa juridică primară se 
acordă persoanelor de către parajurişti şi de asociaţiile obşteşti specializate în 
acordarea de asistenţă juridică, indiferent de nivelul veniturilor acestora. Pentru 
a beneficia de asistenţă juridică primară, solicitantul se adresează, printr-o cerere 
scrisă sau orală, subiecţilor autorizaţi de lege să acorde asemenea asistenţă din 
raza domiciliului său. Asistenţa se acordă imediat, la momentul adresării59. 

Într-o perioadă de 3 ani, prin intermediul parajuriştilor, aproximativ 13.200 de 
persoane au beneficiat de asistenţă juridică primară. Absolut toţi specialiştii, dar 
şi câteva VVF intervievate care cunoşteau despre existenţa reţelei de parajurişti în 
zonele rurale, au menţionat importanţa deosebită pe care o au parajuriştii în iden-
57  http://www.cnajgs.md/ro/registrul-national-al-persoanelor-autorizate
58  Raport de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anul 2013. CNAJGS. 
Pag.10-11. http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/203/Raportul_de_activitate_al_CNAJGS_2013.pdf.
59  Ghidul beneficiarului asistenţei juridice garantate de stat. Soros Moldova. Chişinău, 2013,  pag. 44.
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tificarea VVF la nivel local, consilierea juridică primară şi facilitarea accesului 
VVF la serviciile de asistenţă juridică calificată. VVF care au beneficiat de asis-
tenţă juridică calificată, fiind îndreptate de parajurişti la OT CN AJGS, consideră 
că au putut trece peste toate barierele la etapa iniţială numai datorită susţinerii 
informaţionale şi suportului documentar din partea parajuriştilor. Psihologii au 
accentuat că parajuriştii au preluat o poziţie civică activă şi sunt foarte deschişi 
pentru a ajuta VVF din comunităţile rurale în care activează și chiar din satele 
învecinate. Trebuie de remarcat că majoritatea parajuriştilor au fost instruiţi în 
anii precedenţi în ce privește aspectele consilierii VVF. Un parajurist intervievat 
a menţionat că poliţistul îndreaptă activ VVF la el, astfel ca ele să fie ajutate în 
scrierea cererii de emitere a OP, iar ca rezultat, toate cererile scrise cu ajutorul lui 
au fost acceptate de instanţa de judecată şi s-au soldat cu emiterea OP60.

Prin intermediul celor cinci oficii teritoriale ale CN AJGS, numai în anul 2013, 
a fost acordată asistenţă juridică primară şi calificată la 37.007 persoane61, ceea 
ce este cu aproximativ 15% mai mult decât în anul precedent62. Totodată, la mo-
ment, sistemul intern de evidenţă a informaţiei/datelor de către CN AJGS, cu pă-
rere de rău, nu permite identificarea exactă statistică după tipul cauzei, aşa cum 
ar fi violenţa în familie, astfel nu se ştie câte din aceste persoane sunt VVF. Dacă 
ar exista o asemenea posibilitate, CN AJGS ar putea ajuta foarte mult la evalua-
rea nevoilor unor asemenea beneficiari, dar şi a problemelor cu care se confruntă 
şi a volumului de lucru al avocaţilor implicaţi în asemenea cazuri63. 

În mare parte, la interviuri au participat avocaţii/avocaţii publici desemnaţi de 
CN AJGS care au avut experienţă în dosare penale referitoare la VF. Totodată, 
aceşti avocaţi, în marea lor majoritate. au declarat că au apărat interesele nu ale 
VVF, ci ale agresorilor. Mai mulţi avocaţi din cadrul OT CNAJGS susţin că 
numărul solicitărilor parvenite pentru apărarea agresorilor este mai mare compa-
rativ cu numărul solicitărilor din partea VVF. Cauza este faptul că legea obligă 
organele de drept să ofere gratis avocat pentru bănuit, învinuit sau inculpat  în 
dosare penale. Solicitările de asistenţă juridică pentru VVF, într-un număr mai 
mic după cum s-a menționat, au ajuns în vizorul avocaţilor OT CNAJGS fiind, 
în mare parte, identificate şi îndreptate de parajuriştii care activează în acelaşi 
sistem. Mai mulţi actori intervievaţi în cadrul acestui studiu au apreciat rolul im-
portant al parajuriştilor în identificarea cazurilor de VF în comunitate. VVF care 
au beneficiat de un asemenea ajutor au declarat că nu erau să se isprăvească fără 
60 Interviu cu un parajurist, localitatea N, 25.04.2014
61  Raport de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anul 2013. CNAJGS. 
Pag.19. http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/203/Raportul_de_activitate_al_CNAJGS_2013.pdf.
62  Raport de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anul 2013. CNAJGS. 
Pag.17. http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/203/Raportul_de_activitate_al_CNAJGS_2013.pdf.
63  Interviu cu un oficial din cadrul CNAJGS, localitatea A, 23.04.2014
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suportul informaţional şi ghidarea continuă din partea parajuriștilor în accesarea 
serviciilor juridice calificate din partea OT CNAJGS. 

Trebuie de remarcat că unii avocaţi intervievaţi din cadrul OT CNAJGS care au 
apărat interesele VVF aveau experienţă precedentă, activând în cadrul organiza-
ţiilor neguvernamentale sau centrelor de plasament pentru VVF. Acest fapt este 
îmbucurător şi în favoarea ideii de instruire a cadrelor juridice, care, indiferent 
de locul de muncă, și-ar putea creşte capacităţile profesionale întru ajutorarea 
acestui grup de beneficiari în cauzele respective. Avocaţii intervievaţi care aveau 
experienţă de lucru cu VVF au afişat mai multă înţelegere faţă de problemele şi 
nevoile VVF comparativ cu avocaţii care au apărat doar interesele agresorilor. 
Deşi menţionau că un avocat profesionist trebuie să facă abstracţie de la proble-
ma beneficiarului, unora dintre ei, în mod special avocaţilor de gen masculin, 
care nu au participat în programe de instruire privind asistenţa juridică a VVF, le 
era foarte greu să se detaşeze şi să se simte confortabil gândindu-se la drepturile 
şi interesele victimelor. Doar un număr mic al avocaţilor din cadrul OT CNAJGS 
a fost instruit privind specificul asistenţei VVF64.

Interviurile cu majoritatea specialiştilor, dar şi cu VVF indică problematica ac-
cesării de către ultimele a serviciilor juridice calificate garantate de stat. Condi-
ţiile de accesare a serviciilor gratuite – necesitatea de a dovedi lipsa sau nivelul 
scăzut de venituri – o impun pe victimă să facă mai multe drumuri pentru a 
colecta aceste dovezi şi o impun la unele cheltuieli suplimentare. VVF care nu 
au beneficiat de aceste servicii au declarat că procedura este dificilă pentru ele 
din punct de vedere logistic şi că nu pot suporta cheltuieli financiare suplimen-
tare pentru obţinerea documentelor de constatare. De cele mai dese ori, VVF au 
nevoie de ajutor urgent, iar condiţionarea accesării prezintă o barieră şi un factor 
demotivant pentru ele. Atât VVF, cât şi mulţi specialişti intervievaţi (avocaţi, 
judecători, parajurişti şi procurori) sunt de părerea că asistenţa juridică calificată 
garantată de stat trebuie să fie oferită pentru această categorie de beneficiari ne-
condiţionat şi, în mod obligatoriu, gratuit. Drept argument, se aduce statutul 
psihosocial şi financiar vulnerabil al absolutei majorităţi a VVF, acesta fiind un 
impediment în posibilitatea victimelor  de a-şi proteja de sine stătător drepturile 
în instanţă. Din cauza că avea venituri care depăşeau nivelul minim stabilit de 
OT CNAJGS şi, respectiv, trebuia să achite costurile avocatului OT CNAJGS la 
care a apelat, o VVF intervievată a indicat că a preferat să apeleze la avocaţi pri-
64  În perioada 17-18 iunie 2013, CNAJGS în parteneriat cu OSCE Moldova au organizat un seminar cu privire 
la „Prevenirea şi combaterea violenţei în familie”. În cadrul acestui seminar au fost instruiţi 26 de avocaţi. 
Pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat, în anul 2013, au fost implicaţi 490 de avocaţi care acordă 
asistenţă juridică la cerere şi 12 avocaţi publici  (din Raportul de activitate în sistemul de acordare a asistenţei 
juridice garantate de stat pentru anul 2013. CNAJGS. pPag. 13, 20. Poate fi accesat la  http://www.cnajgs.md/
uploads/asset/file/ro/203/Raportul_de_activitate_al_CNAJGS_2013.pdf ).
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vaţi, având o mai mare încredere în calitatea serviciilor acestora65. Un psiholog 
care recepţionează apelurile de la VVF în cadrul serviciului telefonic specializat 
a indicat câteva cazuri, raportate de VVF, în care acestea au solicitat un avocat 
gratis din partea organizaţiei neguvernamentale, deoarece nu aveau posibilitatea 
de a contracta un avocat privat şi deoarece s-au dezamăgit în serviciile avoca-
ţilor care activează în cadrul OT CNAJGS66. Totuşi, datorită numărului limitat 
de cazuri de VF în care au fost implicaţi avocaţi ai OT CNAJGS care au întrat 
în vizorul acestui studiu, nu putem trage concluzii privind calitatea serviciilor 
oferite, această sarcină rămânând în atenția CN AJGS.

Conform Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice ga-
rantate de stat pentru anii 2012 -2014, diversificarea spectrului de servicii de asis-
tenţă juridică garantată de stat, inclusiv prin pilotarea unor noi modele de acordare 
a acestei asistenţe juridice, orientate asupra nevoilor beneficiarilor din categori-
ile social-vulnerabile, este unul dintre obiectivele strategice ale CN AJGS, unul 
dintre indicatori fiind „Gradul de accesibilitate al serviciilor de asistenţă juridică 
garantată de stat”67. Sperăm că acest studiu va servi pentru CNAJGS drept im-
bold pentrurevizuirea sistemului de acordare VVF a serviciilor juridice califica-
te, adoptarea accesului necondiţionat pentru această categorie şi pilotarea acestui 
model în perioada cât mai apropiată, ceea ce ar facilita accesul VVF la justiţie.

Jurişti şi avocaţi din cadrul ONG şi instituţiilor publice

Judecătorii intervievaţi au indicat că, cel mai des, interesele VVF sunt repre-
zentate de avocaţii centrelor unde acestea sunt plasate sau de avocaţii ONG la 
care apelează VVF. Ei estimează că doar o treime din cererile depuse pe rolul 
instanţei sunt depuse personal de VVF şi, mai rar, VVF ajung în instanţă prin 
intermediul procuraturii sau poliţiei. VVF care nu au beneficiat de asistenţă juri-
dică au declarat că nu au încredere nici în APL şi nici în poliţia locală şi că nici nu 
cunoşteau  despre existenţa resurselor de asistenţă juridică calificată din partea 
ONG sau centrelor maternale. 

Din cele 8 instituţii publice (centre maternale şi centre specializate de plasament) 
care puteau, eventual, plasa VVF, jurişti erau angajaţi numai în 6, în mare parte 
pe 0,5 normă, iar în 2 instituţii aceştia lipseau. La momentul realizării studiului, 
cele 3 ONG aveau angajaţi 4 avocaţi şi 3 jurişti cu salariu plin, iar o organizație 
non-guvernamentală avea posibilitatea să angajeze un avocat cu achitare în func-
ţie de solicitare.
65  Victimă a violenței în familie, locuitoare a unui sat din centrul Moldovei, 41 de ani, mamă a doi copii, 
20.05.2014
66  Interviu cu un psiholog ONG, localitatea A, 15.04.2014
67  Raport de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anul 2013. CNAJGS. 
Pag.17, 20. http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/203/Raportul_de_activitate_al_CNAJGS_2013.pdf.
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Mai mulţi specialişti intervievaţi au indicat insuficienţa în regiunea de sud a re-
publicii a juriştilor care ar putea acorda asistenţă VVF. Un parajurist a indicat 
lipsa totală a instituţiilor specializate în apărarea drepturilor femeii şi a avocaţilor 
care ar putea să reprezinte interesele VVF în UTA Gagauzia, iar în condiţiile 
când VVF nu au încredere în instituţiile statale din această regiune, ei sunt nevo-
iţi să îndrepte VVF la un centru din Chişinău68. 

VVF care au beneficiat de asistenţa juridică a avocatului din partea unui centru 
specializat au precizat că este binevenită existenţa ONG/centrelor specializate, 
deoarece avocatul acestora prestează servicii juridice, cunoaşte specificul acestor 
categorii de litigii şi are o experienţă mai mare în astfel de cauze. Avocaţi din 
cadrul centrelor de plasament au menţionat că sunt bucuroşi să consulte, fiind 
solicitaţi de mai multe victime din afara centrului (acestea aflând despre ajutorul 
avocatului de la VVF asistate), dar nu pot promova pe larg în public adresa pen-
tru consultări individuale, inclusiv din considerentul securităţii69. În cazurile în 
care nu au reuşit să ofere consultaţii, avocaţii din cadrul centrelor de plasament 
au îndreptat beneficiarele la Clinica juridică, care activează pe lângă Facultatea 
de Drept a Universităţii, sau la OT CN AJGS70, ori la ONG din acelaşi oraş71. Un 
colaborator din cadrul unui centru de plasament, în cadrul căruia activează un ju-
rist, a indicat că este nevoit să îndrepte VVF la Chişinău, astfel ca reprezentarea 
intereselor lor în instanţă să fie realizată de un avocat, dar deseori apare dificul-
tatea acoperirii costurilor de transport pentru aceste beneficiare72. 

Fiind întrebaţi despre motivaţia de a lucra cu VVF, de cele mai dese ori, avocaţii 
din cadrul ONG/centrelor maternale (care mai prestau în calitate de avocaţi şi 
alte servicii pentru alte categorii de beneficiari) au pus accent pe motivaţia non-
financiară – satisfacţia morală de a repune în drepturi VVF prin activarea me-
canismelor curente de justiţie. Avocaţii din cadrul OT CN AJGS care nu aveau 
experienţă de lucru cu VVF au indicat că nu văd probleme de a se implica şi în 
acest fel de dosare, iar cei care au avut o asemenea experienţă anterior (activând 
în ONG) au indicat că este necesar de a cunoaşte specificul acestei categorii de 
beneficiari şi al dosarelor, iar pentru aceasta, este necesar minimum o instruire 
în domeniu.

Judecătorii, procurorii intervievaţi au indicat că avocaţii din ONG au o pozi-
ţie civică foarte bine determinată. Psihologii menţionează că avocaţii din cadrul 
ONG, comparativ cu avocaţii privaţi sau din cadrul OT CNAJGS, cunosc foarte 

68  Interviu cu un parajurist, localitatea J, 28.05.2014
69  Interviu cu un avocat dintr-un centru de plasament, localitatea A, 19.05.2014
70  Interviu cu un jurist dintr-un centru de plasament, localitatea C, 15.05.2014
71  Interviu cu un psiholog ONG, localitatea A, 15.04.2014
72  Interviu cu un psiholog dintr-un centru de plasament, localitatea C, 15.05.2014
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bine particularităţile psihologice ale victimelor şi sunt toleranţi atunci când ele 
refuză serviciile lor, oferindu-le posibilitatea să re-apeleze mai târziu.

Conform Legii nr.198 cu privire la asistența juridică garantată de stat, asociaţiile 
obşteşti sunt în drept să acorde asistenţă juridică calificată, cu excepţia reprezen-
tării în cadrul procesului penal şi contravenţional, iar prin intermediul oficiilor 
teritoriale, CNAJGS poate încheia contracte cu asociaţii obşteşti în vederea acor-
dării asistenţei juridice calificate în condiţiile acestei legi. Drept exemplu poate 
servi acordul de colaborare a Oficiului Teritorial Bălţi al CNAJGS  cu instituţia 
privată „Clinica Juridică Universitară Bălţi”, încheiat în 2013. Obiectul acordu-
lui rezidă în colaborarea şi realizarea activităţilor comune ce contribuie la soluţi-
onarea problemelor de ordin juridic ale tinerilor vulnerabili şi rezidenţilor loca-
lităţilor rurale din nordul Moldovei, acordând asistenţă juridică primară gratuită 
persoanelor din păturile social vulnerabile73, printre care şi VVF. În opinia mai 
multor specialişti, aceste iniţiative de formalizare a parteneriatului între asocia-
ţiile obşteşti şi instituţiile abilitate cu apărarea drepturilor legale ale cetăţenilor, 
dar şi de subcontractare a serviciilor din partea ONG trebuie să fie susţinute în 
continuare de CNAJGS şi ministerele de resort.

Avocaţi privaţi

Despre existenţa posibilităţii de a apela la avocaţii privaţi ca o eventuală sursă de 
asistenţă juridică calificată cunoşteau toate VVF intervievate, însă majoritatea nu 
şi-au putut permite serviciile acestora. Judecătorii, psihologii, procurorii, paraju-
riştii şi avocaţii publici estimează că foarte puţine VVF îşi pot permite un avocat 
privat – cca 10%, deoarece multe VVF sunt din rândul păturilor socialmente 
vulnerabile. Din spusele VVF, ele nu-şi pot permite nici consultaţia juridică a 
unui avocat, care poate costa în regiuni 50-100 lei. Unele victime, până a găsi 
serviciile gratuite din partea avocaţilor din ONG, au indicat că, pentru a scrie o 
cerere de divorţ cu stabilirea domiciliului copilului, avocaţii privaţi le-au cerut 
3.000 de lei – o sumă enormă pentru ele. O altă victimă, care a rămas cu 3 copii 
în stradă şi încerca disperat să obţină măcar o parte din apartamentul fostului 
soţ, din lipsa de bani, i-a oferit avocatului un porc care valora 5.000 de lei. Ea a 
pierdut în prima instanţă şi a angajat un alt avocat, ale cărui servicii costau deja 
7.000 de lei. Aceasta nu a fost în stare să acopere aceste cheltuieli, deoarece avea 
de plătit studiile copiilor, soţul neajutând-o financiar74. O altă victimă a violenței 
în familie, care a evadat cu copilul şi a fost nevoită să se refugieze în alt oraş şi 
să stea şomeră cu copilul acasă, a spus că era imposibil să suporte cheltuielile 
73  Raport de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anul 2013. CNAJGS. 
Pag.9. http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/203/Raportul_de_activitate_al_CNAJGS_2013.pdf.
74  Interviu cu o victimă a violenței în familie, beneficiară a unui centru de plasament, locuitoare a unui sat din 
centrul republicii, 45 de ani, mamă a 3 copii, 19.05.2014
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unui avocat privat75, în această situaţie aflându-se şi multe alte VVF intervievate. 

Unii avocaţi au menţionat că, deşi sunt cazuri când situaţia financiară a VVF pare 
a fi bună, ea oricum nu poate acoperi serviciile unui avocat privat, deoarece soţul 
a privat-o de mijloace financiare. VVF deseori erau nevoite să-şi asume alte chel-
tuieli asociate, cum ar fi chiria spaţiului locativ şi întreţinerea copiilor minori. O 
victimă a violenței în familie, care a ajuns într-un centru de plasament fiindcă nu 
mai era în stare să suporte abuzul din partea soţului său, un businessman cu ave-
re, a rămas cu copilul fără nici o sursă de întreținere, practic în stradă, iar soţul a 
apărut în instanţă fiind reprezentat de un avocat vestit, pentru a o pedepsi şi „a-i 
dovedi că locul ei este în stradă”76.  

Unii psihologi au indicat că nu fiecare avocat privat acceptă să lucreze cu această 
categorie de clienţi, motivaţia principală fiind cea financiară, dar şi că nu sunt 
gata să înţeleagă comportamentul victimizat al VVF şi nu sunt gata să le ofere 
susţinere morală pe parcursul procesului judiciar77.

Jurişti din cadrul APL

Deşi, pe lângă multe primării în localităţi mari, există jurişti care, eventual, ar 
putea oferi gratis servicii consultative pentru populaţie, VVF din aceste localităţi 
deseori nu cunosc despre această posibilitate, iar primăriile din localităţile mici 
nu dispun de un asemenea specialist, cu excepţia localităţilor rurale unde acti-
vează parajurişti ce oferă consultaţie juridică primară. Doar într-un singur caz, 
la un centru maternal care ducea lipsă de jurist, VVF a fost îndreptată de către 
directorul centrului la juristul din cadrul primăriei orăşeneşti78. 

III.5. Starea psihologică a VVF la momentul apelării la serviciile juridice 

Când trăiesc într-un mediu haotic, ostil şi stresant, VVF încep sa se îndo-
iască de ele însele şi de abilităţile de a avea grijă de ele, de a cere ajutor din 
exterior. Violenţa le diminuează încrederea în sine şi sensul realităţii. Iată de ce 
este important ca VVF să-şi dea seama dacă sunt sau nu capabile să depăşească 
această situaţie. De cele mai multe ori, unica soluţie acceptată este părăsirea par-
tenerului. Dependenţa economică şi psihică de agresor le face să se resemneze 
şi să accepte ca atât ele, cât si copiii lor să continue a fi victime ale agresiunilor. 
Factorii de risc care favorizează această stare sunt alcoolul, şomajul, pre-
cum şi propria experienţă de victimă a violenţei.
75  Interviu cu o VVF, beneficiara unui ONG, locuitoarea unui oraş din Centrul Republicii, 23 ani, mama unui 
copil, 16.06.2014.
76  Interviu cu o VVF, beneficiara unui centru de plasament, locuitoarea unui oraş din Centrul Republicii,  28 
ani, mama unui copil, 16.06.2014.
77  Interviu cu un psiholog, centru de plasament, localitatea A, 19.05.2014.
78  Interviu cu un director centru de plasament, localitatea L, 02.06.2014.
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Unii specialişti afirmă că, în comparaţie cu alţi beneficiari ai asistenţei juridice, 
VVF sunt mult mai vulnerabile 79. Un judecător a menţionat că, dacă celelalte 
categorii de victime suportă un anumit prejudiciu material, moral şi, totuşi, în 
familie ele pot să-şi regăsească acel refugiu şi acea susţinere de care fiecare per-
soană are nevoie, atunci, în cazul VVF, abuzul vine chiar din interiorul familiei. 
Respectiv, VVF se simt abandonate şi nu-şi mai pot găsi acel confort minimal, 
unde s-ar putea refugia, şi, din acest considerent, situaţia lor este mai dificilă 
decât a victimelor altor infracţiuni. Lor le este foarte greu să acţioneze în mod 
independent în procesul de revendicare a drepturile lor legale80. 

VVF retrăiesc un sentiment profund de neajutorare şi o senzaţie că nu deţin 
controlul asupra propriilor vieţi şi a relaţiilor cu cei din jur. În situaţiile de vi-
olenţă dură şi persistentă pe parcursul a mai mulţi ani la rând, VVF manifestă 
simptomele stresului post-traumatic – sentimentul pronunţat de vinovăţie, dispe-
rare, furie sau teamă, insomnii, somn agitat, iritabilitate/tensiune internă în orice 
condiţii, evitarea contactului cu alte persoane. Le pot fi afectate şi procesele psi-
hice cognitive, în mod deosebit memoria, atenţia, limbajul, gândirea81. VVF sunt 
foarte vulnerabile emoţional, uşor influenţabile de agresor şi, dacă nu este cineva 
lângă ele să le încurajeze, atunci marea majoritate nu ar merge până la capăt să 
obţină scăpare de violenţa soţului/concubinului82. În instanţa de judecată, în pre-
zenţa agresorului, ele îşi pierd şi puţinul curaj, pe care şi l-au adunat, de a merge 
mai departe, devin nehotărâte. Avocaţii VVF argumentează rolul lor important 
prin faptul că VVF nu cunosc legislaţia, procedurile judiciare, iar stresul este un 
factor care influenţează capacitatea acestora de a se apăra singure în instanţă83. 
VVF se simt singuratice dacă nu sunt susţinute de profesionişti, deoarece persoa-
na în care au avut încredere deplină s-a transformat în agresor şi, în consecinţă, 
victimele îşi pierd încrederea în toată lumea, nu mai doresc nimic, se simt nea-
jutorate. Psihologii, dar şi avocaţii redau sentimentele beneficiarelor lor, care au 
trecut prin procesul judiciar, menţionând că, deseori, amintirile evenimentului 
traumatic capătă intensitate în ziua precedentă şi în ziua procesului judiciar. VVF 
pot să plângă în instanţă, să tremure, să se blocheze la un moment dat sau să 
reacţioneze impulsiv/agresiv la anumite afirmaţii ale agresorilor – toate acestea 
sunt manifestările stresului post-traumatic84. Trauma psihologică prin care trec 
79  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 06.06.2014
80  Interviu cu un judecător, localitatea A, 12.06.2014
81  Interviu cu un psiholog din ONG, localitatea A, 15.04.2014; interviu cu un psiholog dintr-un centru de 
plasament, localitatea A, 19.05.2014
82  Interviu cu un psiholog dintr-un centru de plasament, localitatea D, 06.06.2014; interviu cu un parajurist, 
localitatea E, 17.05.2014
83  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 13.06.2014; interviu cu un avocat public din OT AJGS, 
localitatea C, 05.06.2014; interviu cu un parajurist, localitatea N, 25.04.2014
84   Interviu cu un psiholog dintr-un centru de plasament, localitatea C, 15.05.2014; interviu cu un avocat din 
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victimele afectează capacitatea lor de a acţiona independent85, aceasta fiind un 
argument în plus că acestea au nevoie de asistenţă din partea avocaţilor la repu-
nerea lor în drepturile legale. 

Judecătorii indică persistenţa stării de stres a VVF şi în instanţă, iar compor-
tamentul nehotărât este evident86. O victimă a violenței în familie intervievată 
şi-a împărtăşit emoţiile pe care le-a trăit când i s-a spus că trebuie să meargă la 
judecată: ea avea frica că va fi bătută de agresor chiar în sala de judecată, că în 
această lume există numai ea şi agresorul, care deţine controlul asupra tuturor87. 

Mai multe VVF intervievate au indicat că şi solemnitatea procesului de judecată 
le speria şi doar prezenţa avocatului le făcea să se simtă în siguranţă. Psihologii 
susţin că, de cele mai multe ori, VVF nu se prezintă în instanţă din cauza fricii, 
iar dacă şi se prezintă, tot din cauza fricii. Ele, deseori, nu pot povesti adevărul 
în faţa agresorului88. Un judecător a menţionat că ar fi bine ca VVF să fie asis-
tate obligatoriu şi de un psiholog în instanţa de judecată, în special în dosare 
penale, din cauza că este greu de a stabili contact cu ele89. Un alt judecător, care 
s-a ciocnit cu situaţia în care victima violenței în familie a dorit pe neaşteptate 
să-şi retragă declaraţiile, a remarcat că ambii, „VVF şi agresorul ar trebui să se 
adreseze la psiholog să le aşeze minţile, şi apoi să apeleze la serviciile juridice”90. 

Psihologii din centre au indicat că VVF sunt în stare de criză la momentul plasa-
mentului şi par a fi dispuse să vorbească despre nevoile lor legale cu juristul abia 
după două săptămâni de terapie91. 

Pentru a afla starea psihologică a VVF plasate în centrele din republică, în 
cadrul acestui studiu au fost analizate rezultatele testelor psihologice apli-
cate de psihologii intervievaţi beneficiarelor, VVF92, până la reabilitarea 
lor psihologică, care, de cele mai multe ori, erau la etapa iniţială de acce-
sare a sistemului de drept, fiind asistate de avocat/jurist şi alţi specialişti. 

ONG, localitatea A, 16.05.2014
85  Interviu cu un jurist, localitatea D, 30.05.2014
86  Interviu cu un judecător, localitatea L, 02.06.2014; interviu cu un judecător, localitatea M, 06.06.2014
87  Interviu cu o victimă a violenței în familie, beneficiară a unui centru de plasament, locuitoare a unui sat din 
sudul republicii, 41 de ani, mamă a 3 copii, 19.05.2014
88  Interviu cu un psiholog dintr-un centru de plasament, localitatea D, 06.06.2014
89  Interviu cu un judecător, localitatea M, 06.06.2014
90  Interviu cu un judecător, localitatea C, 05.06.2014
91  Interviu cu un psiholog dintr-un centru de plasament, localitatea A, 19.05.2014
92 Testele psihologice au fost aplicate de către psihologii din cadrul diferitelor centre de plasament/maternale 
care au acordat asistenţă VVF adulte, indiferent de statutul marital, studii, mediul de reşedinţă sau numărul/
vârsta copiilor lor, astfel că, pe parcursul a câteva luni după interviu cu psihologii respectivi, cercetătorului i-au 
fost transmise pentru analiză testele (depersonalizate) realizate, a câte 50 fiecare. Respondenţii au fost femei cu 
vârsta între 18 și 50 de ani, din mediul rural şi urban, studiile variau de la medii incomplete până la superioare, 
atât căsătorite, cât şi în relaţii de concubinaj, fără copii şi cu până la 4 copii (a se vedea Anexa 1a).   



40

1)	 Scala de  evaluare a influenţei evenimentului traumatic93 (a se vedea Anexa 
1) este o metodă de cercetare a impactului traumei asupra victimei adulte şi 
identificare a simptomaticii tulburărilor de stres posttraumatic, care permite 
identificarea reacţiilor individuale la evenimentul traumatizant şi oferă infor-
maţie despre tendinţele de evitare a evenimentului traumatic94, intruziunea 
evenimentului traumatic95 şi excitabilitatea fiziologică96.

2)	 Testul de autoeficacitate generală97 (a se vedea Anexa 2) este un instrument 
de apreciere a nivelului autoeficacităţii generale, altfel spus, a simţului uman 
combinat cu competenţa şi încrederea în realizarea unei sarcini date pentru 
atingerea scopului propus, şi oferă informaţie despre astfel de factori indivi-
duali precum iniţiativa, efortul, persistenţa.

Rezultatele analizei informaţiei acumulate prin intermediul Scalei de  eva-
luare a influenţei evenimentului traumatic arată că 68% dintre VVF testate 
aveau o intensitate foarte înaltă de intruziune (a se vedea Anexa 1l) şi a 
simptomului de evitare a evenimentului traumatic (a se vedea Anexa 1m), 
iar 82% dintre ele aveau o intensitate foarte înaltă de excitare fiziologică 
(a se vedea Anexa 1n); 76% aveau un impact foarte pronunţat al stresului 
posttraumatic (a se vedea Anexa 1o), fără diferenţe semnificative din per-
spectiva profilului socio-demografic.  

Rezultatele analizei Testelor de autoeficacitate generală relevă un nivel me-
diu de eficacitate al VVF testate (a se vedea Anexa 2j). Circa 62% din VVF 
testate au indicat că se simţeau nesigure în privinţa abilităţii lor de a face 
ceva, 60% au menţionat că, atunci când apar probleme neprevăzute, nu se 
isprăvesc cu ele prea repede, 52% nu se văd capabile de a rezolva majo-
ritatea problemelor care intervin în viaţa lor, iar 48% rareori realizează 
scopurile importante propuse şi tot atâtea au menţionat că, mai degrabă, 
renunţă atunci când încearcă ceva nou şi nu au succes (a se vedea Anexa 
2b). Cele mai nesigure în realizarea planurilor, cu tendinţa de a renunţa la 
sarcina propusă, sau realizarea deciziei şi neinsistente par a fi femeile din 
localităţile rurale (a se vedea Anexele 2c, 2d, 2e, 2f, 2i).   

Aceste teste psihologice denotă că VVF în starea de criză şi în perioada imediată 
după aceasta nu posedă o autoeficacitate generală, deoarece impactul stresului 
93  Impact of Event Scale-R_IES_R, Horowitz
94  Simptome de evitare – tentative de atenuare sau evitare a experienţelor legate de situaţia traumatică.
95  Simptome de intruziune – coşmaruri legate de evenimente, amintiri de evenimente, flashbackuri, gânduri şi 
imagini, retrăiri ale stărilor negative asociate evenimentelor, asemănătoare celor disociative.
96  Simptome de excitare fiziologică – răutate şi irascibilitate, o reacţie de frică hipertrofiată, dificultăţi de 
concentrare a atenţiei, excitare condiţionată de amintiri traumatice, insomnie.
97  General Self – Efficacy – Sherer (GSESH)
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posttraumatic este considerabil98. Acest fapt relevă cât de important este rolul 
psihologului, care  poate ajuta VVF să iasă din criza psihologică, să identifice 
planurile şi resursele de suport care ar putea să le ajute în dorinţa lor de a se bu-
cura de drepturile legale. În acest sens, psihologul trebuie să lucreze în strânsă 
legătură cu avocatul, pentru a putea asigura o reabilitare efectivă atât din punct 
de vedere psihologic, cât şi legal, iar VVF trebuie să joace un rol activ în aceste 
procese.

IV. EXPERIENŢE DE INTERRELAŢIONARE A VVF CU SISTEMUL DE 
DREPT

IV.1. Cauzele ezitării de a apela/neapelării VVF la organele de drept

Necunoaşterea legii speciale şi a drepturilor la asistenţă juridică sunt cele 
mai răspândite cauze ale neapelării la organele competente în vederea asistenţei 
juridice din momentul apariţiei VF. Astfel, o mare parte din VVF din categoria 
celor care nu au beneficiat de asistenţă juridică nu cunoşteau nimic despre legea, 
drepturile la asistenţă şi resursele existente în ţară. Totodată, mai sunt şi alte 
cauze de neapelare sau de ezitare de a apela organele compentente în vederea 
asistenţei juridice specializate, uneori acestea fiind combinate.

De cele mai dese ori, VVF nu apelează la organele competente în vederea asis-
tenţei juridice fiindcă o asociază cu serviciile oferite de avocaţii privaţi, ale 
căror servicii sunt costisitoare pentru ele. Unele VVF nici nu îşi dau seama 
că există oportunitatea de a apela la serviciile unui avocat gratuit. O victimă a 
violenței în familie intervievată a mărturisit că a apelat anterior la avocaţi privaţi, 
dar ei nu au ajutat-o cu nimic, numai „au scurs-o de bani”. Ea s-a decis să apeleze 
la serviciile avocatului din ONG numai din cauza că nu risca nimic, şi-a zis să-şi 
mai încerce norocul99. Deşi avocaţii privaţi intervievaţi în cadrul acestui studiu 
au afirmat că VVF sunt gata să achite serviciile avocatului chiar dacă au mijloace 
financiare limitate, că ele deseori împrumută bani pentru aceasta, practic toate 
VVF intervievate în cadrul acestui studiu au declarat că decizia de a apela la 
avocat era în legătură directă cu disponibilitatea banilor pentru a achita avocatul 
la acel moment, iar banii împrumutaţi abia le ajungeau să acopere alte necesităţi 
stringente ale lor şi ale copiilor lor. Acest fapt relevă că o parte din VVF nu-şi pot 
permite achitarea serviciilor avocatului.

Psihologii indică drept cauze ale ezitării de a apela la organele competente în 
vederea asistenţei juridice frica de agresor, dependenţa psihologică şi financi-
ară de el şi ruşinea de a exterioriza relaţiile violente100. De exemplu, o victimă 
98  Interviu cu un psiholog din ONG, localitatea A, 15.04.2014
99  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 13.06.2014
100  Interviu cu un psiholog dintr-un centru de plasament, localitatea A, 23.04.2014
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a violenței în familie intervievată a indicat că nu s-a adresat până acum pentru 
asistenţă deoarece agresorul o ameninţa că are s-o omoare pe ea şi pe părinţii 
ei, iar din lipsa de informaţii despre resursele de ajutor, ea a răbdat mai mulţi 
ani101. Un parajurist a menţionat că VVF, în mare parte, au frică de agresor, iată 
de ce din patru cazuri asistate de el, când victimele iniţial au dorit să fie ajutate 
de parajurist şi au raportat cazurile la telefonul poliţiei 902, numai în două cazuri 
victimele au avut curaj să recunoască situaţia de VF în fața poliţiştilor sosiţi la 
faţa locului102.

VVF nu apelează la resursele de asistenţă juridică ori nu caută ajutor fiindcă se 
obişnuiesc cu VF sau o percep într-un mod deosebit. Faptul cum problema 
este percepută de VVF influenţează într-o măsură considerabilă modalitatea cum 
VVF răspund la această problemă. Putem prevedea că VVF se vor adresa unui 
jurist sau avocat doar în cazurile în care ele conştientizează această problemă 
ca fiind una de ordin juridic, şi nu ca una de ordin privat sau pur şi simplu ca o 
problemă a sorţii lor lipsite de noroc. Este important de menţionat că, în cadrul 
acestei cercetări, VVF din categoria celor care au beneficiat de asistenţă juridică 
au apelat după ajutor cunoscând că au anumite drepturi şi că agresorul poate 
fi pedepsit. Prin comparaţie, VVF din categoria celor care nu au beneficiat de 
asistență, în mare parte, nu cunoşteau legea şi drepturile lor şi erau influenţate 
de stereotipuri („femeia trebuie să se supună bărbatului”, „VF este o proble-
mă privată”, „nimic nu se poate schimba”). Un avocat public şi unul din cadrul 
ONG şi-au împărtăşit îngrijorarea că „VF este o tradiţie normalizată în socie-
tatea moldovenească, chiar şi biserica cultivă toleranţa faţă de VF, spunând că 
femeia trebuie să asculte de bărbat”103. În opinia specialiştilor, regiunea cea mai 
problematică din punct de vedere al accesului la informaţie cu caracter juridic şi 
al stereotipurilor înrădăcinate este sudul Moldovei, în mod special UTA Gă-
găuzia, regiunea care duce lipsă de servicii de asistenţă, inclusiv juridică, a VVF.

Un psiholog a menționat drept cauză a neadresării la resursele juridice starea de 
neputinţă şi tendinţa de a evada de la realităţile vieţii, ca rezultat al traumei 
psihologice. Psihologul a comparat VVF cu o persoană care a pierdut hăţurile 
din mâinile ei, căreia îi este foarte greu să se orienteze în spaţiu şi să accepte si-
tuaţia în care se află. Iar după ce VVF discută cu psihologul şi încep să înţeleagă 
experienţa sa şi s-o accepte, ele singure apelează la jurist, interesându-se cum pot 
partaja averea, impune agresorul să întreţină copiii etc. Încetul cu încetul, con-

101  Interviu cu o victimă a violenței în familie, beneficiară a unui centru de plasament, locuitoare a unui sat din 
nordul republicii, 37 de ani, mamă a 2 copii, 10.06.2014
102  Interviu cu un parajurist, localitatea G, 25.04.2014
103  Interviu cu un avocat public din OT CNAJGS, localitatea A, 11.06.2014; interviu cu un avocat din ONG, 
localitatea A, 06.06.2014
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trolul asupra vieţii revine şi ele înţeleg că toate sunt în mâinile lor104. Este foarte 
greu de a schimba comportamentul victim al VVF, deoarece acesta este preluat 
din copilărie, ca regulă, de la mama lor, care, de asemenea, a suportat violenţă 
în familie, şi, respectiv, pentru a lua o decizie să apeleze pentru ajutor, le poate 
lua ceva timp105.  

Specialiştii, îndeosebi psihologii, afirmă că, în Republica Moldova, VVF rare-
ori percep drept violenţă situaţiile de violenţă psihologică, economică, spi-
rituală şi sexuală care au loc în familie, comparativ cu situaţiile de violenţă 
fizică, despre care ele ştiu că se pedepsesc şi care le fac, deseori, pe femei să 
apeleze la prestatorii de servicii, inclusiv juridice106. VVF supuse violenţei mulţi 
ani la rând adesea se consideră vinovate de ceea ce li se întâmplă în familie 
şi devin incapabile să identifice soluţii şi, respectiv, să ia anumite decizii întru 
apărarea drepturilor lor107. 

Avocaţii din cadrul OT CNAJGS indică drept cauze ale neapelării VVF la ajutorul 
avocaţilor lipsa informaţiilor despre aceste servicii şi nivelul scăzut de instrui-
re108. Astfel, un parajurist a mărturisit că îi vine foarte greu să le explice victimelor 
care au studii de 6-7 clase ca ele să conştientizeze pe cât de importantă este ob-
ţinerea OP ca o formă de protecţie temporară. Unele nu deţin un buletin de iden-
titate valabil, ceea ce îngreunează şi mai mult adresarea la organele de drept109.

Mai multe VVF au mărturisit că, până a primi consultaţia juridică, ele ezitau să 
apeleze la serviciile avocatului fiind speriate şi convinse de agresor că, după 
divorţ, ultimul o să capete custodia asupra copiilor comuni. Această metodă 
de manipulare clasică aplicată de agresori a fost menţionată de mulţi avocaţi, 
specificându-se că VVF poartă această frică chiar până la pronunţarea deciziei 
instanţei de judecată, care, de cele mai dese ori, se pronunţă în favoarea mamei110. 
Unele VVF au mărturisit că, deoarece locuinţa documentar aparţinea agresoru-
lui, ele ezitau să întrerupă relaţiile violente, considerând că nu au nici un drept şi 
că vor rămâne în stradă111. 

O altă cauză de ezitare a apelării la organele competente în vederea asistenţei 
juridice este neîncrederea VVF în autorităţile care ar putea să o ajute, în 
104  Interviu cu un psiholog dintr-un centru de plasament, localitatea A, 19.05.2014
105  Interviu cu un psiholog dintr-un centru de plasament, localitatea A, 23.04.2014
106  Interviu cu un psiholog dintr-un centru de plasament, localitatea A, 23.04.2014; interviu cu un parajurist, 
localitatea G, 25.04.2014
107  Interviu cu un psiholog dintr-un centru de plasament, localitatea M, 10.06.2014
108  Interviu cu un avocat din OT CNAJGS, localitatea K, 28.05.2014
109  Interviu cu un parajurist, localitatea G, 25.04.2014
110  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 19.05.2014
111  Interviu cu o victimă a violenței în familie, beneficiară a unui centru de plasament, locuitoare a unui sat din 
centrul Moldovei, 32 de ani, mamă a unui copil, 04.06.2014
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special în organele de poliţie, ceea ce le face să rabde violenţa. O victimă a 
violenței în familie a mărturisit că a fost bătută de soţ şi s-a dus la poliţist să-l 
reclame. Poliţistul le-a aplicat ambilor o amendă, tot satul râdea de ei, iar agre-
sorul deseori îi amintea despre acest fapt, până când a fost grav rănită şi cazul a 
ajuns pe mâna procurorului112. Unii parajurişti intervievaţi au indicat frica VVF 
de a apela la poliţie: se temeau că pedeapsa se va limita la amenzi, pe care tot 
ele le achitau113. Deşi amenzile sunt mai rar aplicate de poliţişti în situaţiile de 
VF, totuşi acestea mai sunt frecvente, astfel că rar se recurge la art. 201/1 Cod 
penal, ci mai des la art. 76, 78 Cod contravenţional114. În opinia unor judecători, 
neîncrederea în poliţie este un impediment care le face pe VVF să ezite să (re)
apeleze la aceste organe115. 

Unele VVF nu apelează la organele competente după ajutor juridic din cauza că 
percep soluţionarea problemei numai prin divorţ, crezând că acesta ar pu-
tea afecta ulterior viitorul copiilor. În multe situaţii, ele sunt încurajate de rude 
să nu raporteze cazurile de VF116. Se întâmplă foarte des ca cei din jur să încerce 
să împace subiecţii violenţei – fie avocatul agresorului încearcă să convingă fe-
meia că agresorul se va schimba, fie  rudele încearcă să o influenţeze. Astfel, 
ea se pomeneşte în situaţia că toată echipa de suport este de partea lui şi atunci 
ea cedează uşor117. Un avocat a adus drept exemplu cazul unei victime care a 
fost influenţată de rudele sale şi a preferat să renunţe la declaraţiile sale când a 
aflat că agresorul riscă închisoare, gândindu-se că acest lucru ar dăuna copiilor 
lor118. VVF care nu doresc să depună mărturie deseori invocă frica, că soţul lor 
va fi pedepsit penal, se tem că acesta va fi „băgat la închisoare”, fapt ce este 
stigmatizant pentru ele119. Cel mai des, victimele doresc ca agresorul „să fie spe-
riat un pic “. În aceste cazuri, psihologii le explică privilegiul obţinerii la prima 
etapă a OP ca o măsură specială de protecţie, ce nu reprezintă o pedeapsă penală. 

O victimă a violenței în familie a menţionat că nu poate să apeleze la organele 
de drept şi să divorţeze din cauza că a depus documentele pentru obţinerea paşa-
portului român, iar schimbarea numelui de familie ar însemna bani în plus şi încă 
vreun an de violenţă în plus. Ea spera să se refugieze la lucru în Italia120. Aceeaşi 
112  Interviu cu o victimă a violenței în familie, beneficiară a unui centru de plasament, locuitoare a unui oraş 
din centrul Moldovei, 39 de ani, mamă a 2 copii, 04.06.2014
113  Interviu cu un parajurist, localitatea G, 25.04.2014
114  Interviu cu un parajurist, localitatea G, 25.04.2014; interviu cu un parajurist, localitatea F, 17.05.2014; 
interviu cu un jurist din ONG, localitatea D, 30.05.2014 
115  Interviu cu un judecător, localitatea L, 02.06.2014
116  Interviu cu un psiholog din ONG, localitatea A, 15.04.2014
117  Interviu cu un psiholog dintr-un centru de plasament, localitatea A, 23.04.2014
118  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 16.05.2014
119  Interviu cu un psiholog dintr-un centru de plasament, localitatea A, 23.04.2014
120  Interviu cu o victimă a violenței în familie care nu a beneficiat de asistenţă juridică, locuitoare a unui sat din 
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cauză a fost indicată şi de altă victimă, care, nemaisuportând violenţa, până la 
urmă, a cerut să fie cazată într-un loc sigur121. O altă victimă a violenței în familie 
cu patru copii mici a mărturisit că nu-şi poate înlătura fizic soţul ei agresiv prin 
OP deoarece nu se va isprăvi singură cu animalele din gospodărie, unica lor sursă 
de existenţă122.

IV.2. Motive care declanşează apelarea la serviciile de asistenţă juridică

Pentru a înţelege motivaţia VVF de a apela la serviciile de asistenţă juridică este 
important de a cunoaşte motivele care declanşează decizia de a se adresa justiţiei, 
inclusiv de a accepta ajutorul juristului/avocatului. Este evident că procesul de 
decizie este unul mult mai complex, la care contribuie şi alţi factori externi. 

Conform relatărilor VVF intervievate, de cele mai multe ori, femeile au contactat 
poliţia după episoade de violenţă repetate şi în virtutea unui eveniment violent, 
acesta fiind perceput insuportabil, periculos, cu consecinţe imprevizibile, iar 
sentimentele asociate apelării fiind teama, frica sau ruşinea. O VVF intervievată, 
care a chemat părinţii ca să discute toţi împreună despre situaţia creată în familie, 
a fost nevoită să apeleze la organele de drept, deoarece agresorul a început să 
tragă din armă în toţi123. VVF mărturisesc că în urma evenimentelor critice, ele 
recunosc că situaţia a scăpat de sub control, că au nevoie să gestioneze situaţia 
într-un mod diferit. Astfel, ele realizează că este necesară o schimbare de per-
spectivă, un moment crucial pentru ca ele să devină active în privinţa schimbării 
şi acceptării ajutorului. 

De regulă, VVF care provin din familii unde exista violenţă, sunt predispuse să 
tolereze fenomenul mai mulţi ani la rând şi apelează pentru ajutor abia atunci 
când nu mai pot suporta. De obicei, sună la poliţie în momente de criză, când „nu 
ştiu ce să facă”. Şi invers, dacă asemenea tratament nu a existat în familiile lor de 
origine, atunci ele sunt predispuse să apeleze mai repede pentru a opri violenţa. 
Avocaţii indică că VVF apelează, ca regulă, când au vătămări grave sau medii. 

Femeile depun plângerea împotriva agresorului când au informaţii necesare 
despre drepturile lor şi simt dorinţa de a schimba situaţia. VVF recunosc că la acel 
moment era foarte important să fie încurajate că ele pot face o schimbare în viaţa 
lor. De regulă, aceste persoane au beneficiat de serviciile psihologului, după care au 
urmat consilierea juridică oferită de juristul/avocatul Centrului de plasament. 
nordul republicii, 47 de ani, mamă a 3 copii, 06.06.2014
121  Interviu cu o victimă a violenței în familie, beneficiară a unui centru de plasament, locuitoare a unui sat din 
sudul republicii, 41 de ani, mamă a 2 copii, 28.05.2014
122   Interviu cu o victimă a violenței în familie, beneficiară de asistenţă juridică, locuitoare a unui sat din sudul 
Moldovei, 34 de ani, mamă a 4 copii, 28.05.2014
123   Interviu cu o VVF beneficiară unui ONG, locuitoarea unui oraş din centrul Republicii, 23 de ani, mama 
unui copil, 16.06.2014
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VVF se hotărăsc să apeleze, fiind încurajate de exemple de apelare ale altor 
VVF, soldate cu succes. În special, acest fapt este caracteristic pentru femeile 
din comunităţi mici, unde informaţia se răspândeşte repede124. În mod special, 
VVF sunt predispuse să apeleze la organele de drept dacă cineva din specia-
lişti le ajută să formuleze plângerea către procuratură sau alte organizaţii care 
ar putea oferi suport juridic125. 

Referitor la momentele declanşatoare apelării la sistemul de justiţie penală, rolul 
copiilor în luarea deciziilor are o influenţă definitorie. Femeile iau decizii în 
ceea ce priveşte apelarea la sistemul de justiţie penală în funcţie de felul cum 
anticipează efectul direct asupra siguranţei copiilor. Deseori VVF nu apelau 
după ajutor pentru că erau convinse că trebuie să rabde în numele „viitorului 
copilului”, „copilul trebuie să aibă tată” etc. Iar în cazul în care VVF percep că 
siguranţa se poate recâştiga doar cu ajutorul implicării sistemului juridic, ele 
vor decide să apeleze. Şi dimpotrivă, dacă victima consideră că nu poate oferi 
siguranţa necesară copiilor, ea înclină să rămână în situaţia de violenţă. Astfel, 
VVF sunt mai predispuse să relateze actele de violenţă doar atunci când ele au 
consecinţe şi asupra copiilor126. Un alt exemplu de motivaţie de a apela după 
ajutor ţine de comportamentul anti-social al copilului. Acest fapt l-a mărturisit 
o VVF, copilul căreia a început să bea vin, să strângă resturi de ţigări şi să o 
perceapă pe mama sa ca pe un duşman. „Atunci nu am mai putut răbda şi mi-am 
pus întrebarea: dar copilul meu o să vrea să aibă aşa tată? La care am tras o linie 
şi am spus – ajunge!”127. 

Psihologii intervievaţi relatează că VVF sunt, de asemenea, influenţate de copiii 
lor care au, deja, capacitatea să analizeze situaţia în familie şi spun că „nu mai 
vor să trăiască aşa, nu vor ca mama lor să mai rabde violenţa”128. Într-un caz, o 
VVF a relatat că fiul ei a găsit prin Internet numărul de telefon al centrului care 
putea oferi gratis serviciile avocatului şi a îndemnat-o să telefoneze129.

Avocaţii indică drept cauză ce o fac pe VVF să apeleze la avocat dorinţa de 
a-l trage la răspundere pe agresor, de a se răzbuna pe el130. Uneori, însă, se 
întâmplă că este trasă la răspundere persoana care, de fapt, a chemat poliţia. 
Ceea ce le face pe VVF iniţial necooperante cu organele de drept, să fie nevoite 
124  Interviu cu un parajurist, localitatea G, 25.04.2014
125  Interviu cu un parajurist, localitatea G, 25.04.2014;  interviu cu un parajurist, localitatea J, 28.05.2014
126  Interviu cu un psiholog, localitatea M, 10.06.2014
127  Interviu cu o VVF, beneficiara unui centru de plasament, locuitoarea unui sat din centrul Moldovei, 32 de 
ani, mama unui copil, 04.06.2014
128  Interviu cu un psiholog din centrul de plasament, localitatea A, 23.04.2014
129  Interviu cu o VVF, beneficiara unui centru de plasament, locuitoarea unui sat din nordul Moldovei, 29 de 
ani, mama unui copil, 04.06.2014
130  Interviu cu un avocat din OT AJGS, localitatea M, 06.06.2014
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să ceară să le facă dreptate131. În aceste cazuri, ele conştientizează faptul că dacă 
renunţă la demersurile legale, această decizie va avea mai multe costuri decât 
beneficii. Acest moment declanşator a fost observat în cazurile în care raportarea 
violenţei a dus la consecinţe legale ce s-au răsfrânt asupra victimelor (de exem-
plu, s-a intentat proces împotriva lor de către partenerul agresiv ori s-au aflat în 
situaţii în care le-a fost teamă ca domiciliul copilului să fie stabilit cu agresorul). 

Un factor important care declanşează decizia de a trece prin etapele intervenţiei 
juridice este posibilitatea de a beneficia în mod necondiţionat şi gratuit de 
serviciile avocatului. VVF reacţionează pozitiv şi sunt gata să coopereze, deoa-
rece foarte multe dintre ele asociază asistenţa juridică cu costuri mari. Posibilita-
tea beneficierii pe gratis de serviciile avocatului, este salutată de VVF, în special, 
când ele sunt nevoite să suporte şi alte costuri asociate – cheltuieli de drum spre 
centru raional, unde sunt disponibili avocaţii şi achitarea taxelor de stat. Deşi 
bugetul multor centre care acordă asistenţă VVF nu prevede achitarea taxelor de 
stat, unii avocaţi care oferă asistenţă juridică în cadrul centrului, au menţionat că 
s-au făcut excepţii când s-au achitat careva taxe de stat, deseori de înşişi avocaţi, 
din cauza că victimele erau într-o stare financiară deplorabilă şi alte soluţii nu 
existau, beneficiara dorind să meargă până la capăt132. Drept confirmare, o VVF 
intervievată a menţionat că de multe ori trebuia să se ducă la raion şi la medic, şi 
la judecată, dar lipsa de bani o împiedica133. O altă VVF intervievată a confirmat 
faptul că în momentul în care a apelat la OT, avea bani doar pentru transport 
spre sat, însă când a aflat că avocatul e gratis, s-a decis imediat, în speranţa că 
problema ei se va rezolva134.

IV.3. Cauzele cedării sau refuzului de a continua cooperarea cu organele de 
drept

Aşa cum s-a menţionat anterior (vezi subcapitolul III.5  Starea psihologică a 
VVF la momentul apelării la serviciile juridice), la momentul apelării la organe-
le de drept, VVF sunt foarte vulnerabile emoţional, sunt uşor influenţabile de 
către agresor şi dacă nu sunt încurajate, în marea lor majoritate, nu merg până 
la capăt să se elibereze de violenţa soţului/concubinului. VVF care figurează în 
dosare penale sunt ameninţate de agresori cu moartea şi ele, deseori, cer de la 
procuror încetarea dosarului penal. Frica enormă faţă de agresori le face să vor-
bească în şoaptă chiar şi în birou cu avocatul, să se teamă şi de pereţi, invocând 

131  Interviu cu un avocat din OT AJGS, localitatea  C, 05.06.2014
132  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 20.05.2014
133  Interviu cu o VVF, beneficiara unui centru de plasament, locuitoarea unui sat din centrul Moldovei, 39 de 
ani, mama unui copil, 20.05.2014
134  Interviu cu o VVF, beneficiara unui centru de plasament, locuitoarea unui sat din sudul Moldovei, 41 de 
ani, mamă a 4 copii, 04.06.2014
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frica drept cauza refuzului de a coopera în continuare135. Un psiholog a adus un 
exemplu: pentru a detemina o VVF să nu coopereze cu organele de drept, agre-
sorul a manipulat victima cu copiii comuni – îi ţinea izolaţi, pentru a suporta 
foame. Respectiv, copiii o rugau pe mama să-şi retragă cererea de la poliţie136.

În multe cazuri, VVF participante pe dosare penale, fie din cauza că nu au înţe-
les, fie că nu au fost informate de la bun început, solicită încetarea cauzei pe-
nale, deoarece nu doresc pedepsirea soţului-agresor cu închisoarea137. Mai mulţi 
judecători au menţionat că, practic în jumătate din cauze, VVF cereau încetarea 
procesului judiciar. Un judecător a menţionat că s-a confruntat cu mai multe ca-
zuri în care VVF, la interval de o zi, solicitau anularea OP138.

CPP prevede că în cazurile de violenţă în familie, procurorul sau instanţa de 
judecată este obligată să examineze dacă voinţa de împăcare a victimei cu agre-
sorul este liber exprimată şi să se asigure că victima a avut acces real la asisten-
ţă şi protecţie139. Judecătorii şi procurorii intervievaţi au confirmat, fără a oferi 
detalii, că există tehnici prin care ei urmează să se convingă dacă cererea de 
împăcare este efectuată în mod liber. Organele de drept au suficiente mecanisme 
de a verifica libertatea psihologică şi dorinţa reală a victimei de a înainta cererea 
de retragere a plângerii. Doar o singură judecătoare a menţionat că a avut un ase-
menea caz, în care o VVF a solicitat retragerea cererii, însă în momentul în care 
a solicitat-o şi a declarat că nu mai are pretenţii faţă de agresor, s-a observat că 
este influenţată, şi că nu îşi exprimă dorinţa ei liber consimţită. În aceste circum-
stanţe, judecătoarea a găsit modalitatea de a amâna şedinţa pentru o lună, ca să-i 
ofere timp să se mai gândească, iar peste o lună, victima s-a prezentat în şedinţă 
şi a spus că doreşte ca procesul să continue140. 

Din cauza VVF care au refuzat la o etapă avansată serviciile avocatului, rareori 
menţinând contactul cu acesta, a fost dificil de a identifica mai mulţi respondenţi 
pentru a afla care au fost practicile de verificare utilizate de judecători şi procu-
rori. Totodată, avocaţii privaţi şi cei din cadrul OT CNAJGS care au apărat inte-
resele agresorilor pe dosare penale, au menţionat că procedura se limita la câteva 
întrebări din partea judecătorului, în care VVF argumentau că doresc să păstreze 
familia, argument care părea foarte convingător pentru instanţă.

135  Interviu cu un avocat din centrul de plasament, localitatea A, 19.05.2014
136  Interviu cu un psiholog din centrul de plasament, localitatea A, 19.05.2014
137  Interviu cu un psiholog, localitatea D, 06.06.2014
138  Interviu cu un judecător, localitatea M, 06.06.2014
139  Art.276, al.(5), modificat prin LP 167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10, disponibil la http://lex.justice.
md/md/326970/
140  Interviu cu un judecător, localitatea A, 11.06.2014



49

De asemenea, conform art. 385 CPC, revocarea măsurilor de protecţie înainte 
de expirarea termenului se poate înfăptui numai la cererea întemeiată a victimei, 
bazată pe voinţa liber exprimată. În cazul examinării cererii de revocare a mă-
surilor de protecţie pe motiv de împăcare, instanţa urmează să stabilească dacă 
voinţa de împăcare a victimei nu a fost supusă presiunilor din partea agresorului. 
În cadrul prezentului studiu nu a fost identificat nici un caz în care VVF intervie-
vate să fi cerut revocarea OP. Un avocat public a relatat că a avut în practica sa 
câteva cazuri când VVF, după o perioadă, au dorit să înceteze procesul, iar când 
au văzut că este imposibil, au devenit foarte nesatisfăcute de serviciile avocatu-
lui. Aceste VVF nu erau consiliate de psihologi, respectiv, aveau un sindrom de 
vinovăţie pronunţat, şi nu vedeau riscul recidivelor. În alt caz, avocatul a relatat 
că a fost chemat pentru a apăra interesele unui agresor reţinut, fiindcă era foarte 
agresiv faţă de soţia sa şi a fost mirat de atitudinea extrem de grijulie a VVF faţă 
de agresor – îi aducea haine calde la locul de detenţie, iar ulterior agresorul a fost 
eliberat, deoarece soţia nu mai avea pretenţii141. 

Chiar dacă se răzgândesc să participe în procese judiciare, avocaţii le explică 
VVF şi încearcă să le convingă că acest fapt nu va schimba nicidecum comporta-
mentul agresorului, recunoscând că decizia oricum le aparţine. Este important de 
a insufla VVF că ea oricând poate beneficia de serviciile avocatului atunci când 
se hotărăşte din nou să apeleze la organele de drept142. Şi aceasta chiar în cazurile 
când VVF nu informează avocatul despre decizia sa şi redevine supusă agreso-
rului, percepând avocatul ca pe un „duşman ce doreşte să-i desfacă familia”143. 
Având în vedere cauzele enumerate mai sus, majoritatea specialiştilor intervie-
vaţi susţin/consideră corectă practica curentă aplicată în dosarele penale, con-
form căreia VVF nu-şi pot retrage declaraţiile sau cere clasarea dosarului penal 
pe motiv că s-au împăcat cu agresorul. 

O VVF a declarat că a dorit să înceteze dosarul din cauza că consătencele care au 
acceptat să fie martore în documentarea cazului „au avut acasă gălăgie cu soţii lor” 
şi din acest motiv, au refuzat să se mai prezinte în calitate de martori în instanţă. 
VVF nu dorea ca acestea să fie aduse forţat în instanţă şi să sufere din cauza ei144. 

Specialiştii din cadrul centrelor de plasament afirmă că asupra deciziei VVF in-
fluenţează şi durata procedurii judiciare – cu cât ea este mai îndelungată, cu atât 
dorinţa VVF de a fi repuse în drepturile lor legale scade, ele fiind tentate să cede-
ze145. În acelaşi timp, avocaţii din cadrul centrelor de plasament menţionează că 
141  Interviu cu un avocat public din OT AJGS, localitatea C, 05.06.2014
142  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 16.05.2014
143  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 13.06.2014.
144  Interviu cu o VVF, beneficiara unui centru de plasament, locuitoarea unui sat din sudul Moldovei, 41 de 
ani, mamă a 3 copii, 02.06.2014
145  Interviu cu un psiholog din centrul de plasament, localitatea C, 15.05.2014
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deseori procesele judiciare respective sunt tergiversate, iar victimele obosesc 
„să facă drumuri”146. Drept exemplu, un judecător a menţionat câteva cazuri din 
practica sa, când VVF au lăsat totul baltă, au plecat peste hotare şi nu s-au mai 
prezentat în instanţă147. 
Deseori VVF care depun plângeri la poliţie, nu doresc continuarea procesului 
judiciar, deoarece casa este proprietatea ambilor soţi, iar ele nu au unde ple-
ca148. De cele mai multe ori, VVF depind financiar de agresori, în special fe-
meile cu mulţi copii sau copii mici.

Avocaţii care lucrează cu psihologii din centre de plasament au observat că, de 
fapt, consilierea psihologică oferită VVF până la consilierea juridică este cu mult 
mai eficientă, deoarece micşorează riscul de retragere a declaraţiilor VVF. În ca-
drul asistenţei psihologice, se lucrează cu starea de afect a victimei, se valorifică 
resursele interne şi se analizează specificul relaţiei cu agresorul. În cazul în care 
victima nu îşi recâştigă prin terapie sentimentul propriei identităţi, iar identifica-
rea cu agresorul este sporită, există riscul ca ea să renunţe la ajutorul specialişti-
lor şi să revină la caracteristicile relaţionare abuzive149. Astfel, avocaţii consideră 
binevenite mai multe şedinţe cu psihologul, care să facă VVF să conştientizeze 
faptul că agresorul niciodată nu se va schimba şi că controlul asupra vieţii lor 
le aparţine. În situaţiile în care VVF rămân sub influenţa agresorului, riscul 
cedării sau refuzului de a mai participa pe dosare penale este foarte mare. 
Un studiu realizat de cercetători americani150 care au studiat conversaţii telefoni-
ce între agresorii învinuiţi şi reţinuţi pentru săvârşirea actelor de violenţă domes-
tică severă şi partenerele lor care anterior au decis să-şi retragă declaraţiile, rele-
vă acţiuni manipulatorii ale agresorilor, care controlează astfel femeile abuzate 
de ei. Partenerii trec prin câteva etape de relaţionare, în finalul cărora victima 
decide să nu depună sau să-şi retragă declaraţiile despre actele de violenţă.

- La prima etapă victima este foarte determinată să colaboreze cu organele 
de drept, ea pare a fi o persoană puternică ce doreşte şi este aptă să-şi apere 
drepturile, dar situaţia se schimbă dacă agresorul se află în contact verbal/
discută cu ea. Interviurile cu personalul din centrele de plasament confirmă 
această concluzie, ce caracterizează comportamentul VVF. 

- La a doua etapă, agresorul minimizează abuzul şi încearcă s-o convingă pe 
victimă că ceea ce s-a întâmplat, de fapt, nu este atât de grav, el apelează 

146  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 20.05.2014
147  Interviu cu un judecător, localitatea M, 06.06.2014
148  Interviu cu un parajurist, localitatea N, 25.04.2014
149  Interviu cu un psiholog din ONG, localitatea A, 15.04.2014
150 Bonomi S.,  Laurie Pawlik-Kienlen.  Why Abused Women Don’t Press Charges – A Jailhouse Study?  http://
whenlovebugsyou.com/why-abused-women-dont-press-charges/
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la sentimentele de empatie, dragoste şi compasiune.  Asemenea practică o 
confirmă exemplul unei femei, VVF, care niciodată nu a apelat la organele 
de drept ca să denunţe soţul violent, chiar şi după ce a suferit o traumă severă 
la cap, fiind rugată frumos să nu apeleze la poliţie, oferindu-i-se îngrijiri la 
domiciliu. „Când am redevenit conştientă, el m-a rugat să nu mor şi să nu 
spun nimănui despre cele întâmplate, că el nu merită să facă puşcărie, că mă 
iubeşte şi vrea să fie cu mine şi alături de copii. Nu mi-a spus în viaţă atâtea 
cuvinte de dragoste cât mi-a spus pe parcurs de o lună, cât eram imobilizată 
la pat. Atunci am înţeles cât de tare mă iubeşte”. Acest exemplu arată că pen-
tru a acţiona asupra victimelor, agresorul, de fapt, s-a transformat în victimă, 
iar victima reală a încercat să-l liniştească şi să restabilească starea în care 
agresorul se simţea confortabil. 

- La a treia etapă, după ce agresorul obţine simpatia victimei, el construieşte 
relaţia „Noi împotriva lor”,  în care cuplul îşi apără dragostea şi se pozi-
ţionează împotriva celor care „nu-i înţeleg”. La această etapă relaţia este 
„romantizată” pe diverse căi – o altă cauză care o face pe victimă să nu 
denunţe actele de violenţă. Mai mulţi avocaţi care au oferit consultaţii pri-
mare şi planificau să se angajeze pentru a reprezenta interesele VVF, având o 
experienţă scurtă cu această categorie de clienţi, s-au ciocnit cu schimbarea 
diametral opusă a intenţiilor VVF faţă de agresor. Avocaţii s-au arătat ne-
mulţumiţi de aceste situaţii, tradiţional descrise în popor prin bine-cunoscuta 
frază: „Ei azi se bat, iar mâine se sărută”. Aceste situaţii „normalizează” şi 
mai mult actele de violenţă. 

- La a patra etapă, agresorul îi cere victimei să-şi retragă acuzaţiile împo-
triva lui. Un studiu american demonstrează că la această etapă victima şi 
agresorul elaborează „Planul de Retractare” şi alcătuiesc istorii corespun-
zătoare. Ei decid împreună ce va spune victima în cazul când va fi întrebată 
de ce nu îl va acţiona în judecată pe agresor şi, deseori, se poziţionează în 
public ca o pereche care luptă împotriva statului, pe care ei îl vizualizează 
ca pe un inamic ce încearcă să-i despartă. O mare parte din avocaţii intervi-
evaţi în cadrul studiului Centrului Internaţional „La Strada” au fost surprinşi 
de faptul că, practic, fiecare a doua femeie supusă actelor de violenţă pe 
parcursul mai multor ani, a solicitat încetarea procesului judiciar şi suportul 
juridic, din cauza că s-a împăcat şi nu mai are nevoie de serviciile avocatului. 
Manipularea, şi nu ameninţarea, aşa cum se crede, este folosită cel mai des 
şi cu succes de către agresori. Această informaţie trebuie să fie cunoscută 
procurorilor şi avocaţilor din sistemul de justiţie penală, care lucrează cu 
victimele abuzurilor. 
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În opinia specialiştilor, situaţiile în care VVF renunţă la serviciile juridice sunt 
greu de prevenit, dar este posibil de diminuat acest risc prin: informarea deplină 
a victimei despre procedura judiciară (riscuri şi beneficii), inclusiv sancţiunile 
prevăzute pentru declaraţii intenţionat false; despre posibilitatea de a cere de la 
instanţă o pedeapsă mai blândă în cazul retragerii declaraţiilor; oferirea imediată 
a asistenţei psihologice calificate, preferabil de lungă durată, şi dezvoltarea servi-
ciilor de suport, ca de exemplu, serviciile de plasament şi reintegrare economică.

IV.4. Experienţe de interrelaţionare a VVF cu actorii sistemului de drept şi 
obstacole întâmpinate 

Rezistenţă la înregistrarea cererilor VVF şi amenzile aplicate de poliţişti

Documentarea actelor de violenţă la prima apelare a VVF la sectorul de poliţie 
are o însemnătate covârşitoare, deoarece, în cazul tărăgănării, lipsa probelor este 
o barieră ulterioară în înfăptuirea justiţiei. Conform informaţiei oferite de IGP al 
MAI 151, în 2013, se atestă o ascendenţă relativă a numărului cererilor adresate 
poliţiei de către VVF comparativ cu anul precedent, iar acest indice pentru pri-
mele 10 luni ale anului 2014, descreşte, practic, de două ori (vezi Tabelul 1 din 
Anexe). Totodată, avocaţii intervievaţi menţionează că poliţistul de sector nu 
de fiecare dată îi explică VVF cum să întocmească o cerere scrisă, şi nu de 
fiecare dată această cerere este înregistrată în modul corespunzător152. Un 
avocat public a declarat că poliţiştii ar trebui, de asemenea, să aibă o atitudine 
mai responsabilă, deoarece plângerile se pierd153. Deşi se atestă o îmbunătăţire a 
cunoştinţelor privind gestionarea cazurilor de VF, în mare parte datorită progra-
melor de instruire realizate în ultimul an, atitudinea stereotipizată a colaboratori-
lor de politie faţă de acest fenomen mai continuă să persiste. O VVF intervievată 
a mărturisit că a apelat la poliţist, dar el i-a reproşat că ea singură este vinovată 
că agresorul o loveşte, şi nu a întreprins nimic. Abia după ce a apelat la procu-
ror, a fost ajutată154. O altă VVF a fost indignată că procesele-verbale întocmite 
de poliţist la faţa locului nu reflectau realitatea, „erau scrise într-o formă care-i 
permitea poliţistului să evite problemele pe viitor”, fiind lovită de agresor chiar 
în prezenţa poliţistului, ultimul nici nu a intervenit, spunând că VVF „trebuie 
să-l ia pe agresor cu binişorul” şi nici nu a documentat acest act de agresiune155. 

151  Nota informativă privind organizarea şi desfăşurarea măsurilor de prevenire a infracţiunilor contra 
vieţii şi sănătăţii persoanei, cât şi a celor comise în sfera relaţiilor familiale pe parcursul a 12 luni ale 
anului  2013. Poate fi accesat la: http://igp.gov.md/ro/prevenirea-si-combaterea-violentei-familie-2013
152  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 16.05.2014
153  Interviu cu un avocat public din OT AJGS, 05.06.2014
154  Interviu cu o VVF, beneficiara unui centru de plasament, locuitoarea unui sat din nordul Moldovei, 46 de 
ani, mamă a 2 copii, 06.06.2014
155  Interviu cu o VVF, beneficiara unui ONG, 28 ani, locuitoarea unui oraş din centrul Moldovei, mama unui 
copil, 13.06.2014
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Avocaţii VVF indică, de asemenea, lipsa abilităţii de comunicare şi compor-
tamentul ignorant al inspectorului de sector cu VVF ca fiind un alt impedi-
ment ce demotivează VVF în actul de înfăptuire a justiţiei156. VVF intervievate 
dezvăluie situaţii în care poliţiştii de sector nu erau sensibili la problema lor. 
Într-un caz în care VVF i-a povestit poliţistului despre cele întâmplate, acesta 
i-a reproşat: ,,Voi toate sunteţi bune”157. Altă VVF a mărturisit că s-a hotărât să 
apeleze la poliţie, însă era atât de emoţionată că a început să plângă, spunând că 
are probleme în familie, la care poliţistul i-a răspuns: „Şi eu am probleme acasă, 
ce, trebuie să plâng şi eu?”. Iar după ce i s-a relatat istoria, a spus că agresorul 
provine dintr-o familie bună şi este puţin probabil că se comportă astfel cu dân-
sa, mai ales că nici nu există vânătăi pe corp, concluzionând: „Apoi, de ce nu te 
duci la părinţii tăi? Du-te, i-aţi lucrurile şi du-te, care e problema?”158. O femeie 
intervievată a apelat într-o sâmbătă la comisariatul de poliţie şi a fost întrebată 
despre toate detaliile. Dar văzând că nu vine nimeni, l-a sunat pe sectorist, care 
a sfătuit-o: „Oricum divorţul e mâne-poimâne, mai rabdă şi tu.”159 Toate aceste 
situaţii demotivează VVF să apeleze pentru o perioadă lungă de timp la organele 
de drept. 

Specialiştii indică, de asemenea, că puţine VVF ştiu că pot contacta telefonul 
de urgenţă al poliţiei 902. Avocaţii salută practica conform căreia toate apelurile 
la 902 sunt înregistrate, ceea ce îi responsabilizează pe cei care recepţionează 
sunetul, dar şi pe colaboratorii poliţiei de sector la care a fost referit cazul prin 
intermediul Comisariatului raional de poliţie. 

Deşi numărul de dosare contravenţionale intentate scade şi creşte cel al dosarelor 
penale160, majoritatea avocaţilor sunt de părere că poliţiştii de sector iniţiază cu o 
mai mare uşurinţă procese contravenţionale decât penale161. În unele cazuri, şefii 
de post documentează dosarul pe cauză penală şi transmit materialul ofiţerilor de 
urmărire penală, iar ultimii analizează, concluzionează că nu există componenţă 
de infracţiune şi îl recalifică în contravenţional162. În opinia unor avocaţi şi pa-
rajurişti, este foarte rar întâlnită aplicarea pedepsei cu muncă în folosul comuni-

156  Interviu cu un avocat public din OT AJGS, localitatea A, 11.06.2014
157  Interviu cu o VVF, beneficiara unui ONG, locuitoarea unui sat din estul Moldovei, 36 de ani, mamă a 4 
copii, 30.05.2014
158  Interviu cu o VVF, beneficiara unui centru de plasament, locuitoarea unui sat din centrul Moldovei, 32 de 
ani, mama unui copil, 04.06.2014
159  Interviu cu o VVF, beneficiara OT AJGS, locuitoarea unui sat din centrul Moldovei, 41 de ani, mamă a 2 
copii, 23.06.2014
160  Vezi, de asemenea, statistica IGP al MAI (Tabelul 2 din Anexe)
161  Interviurile cu un avocat din ONG, localitatea A, 06.06.2014, cu un avocat din ONG, localitatea A, 
16.05.2014, cu un avocat din centrul de plasament, localitatea A, 21.05.2014,  cu un avocat din ONG, localitatea 
A, 13.06.2014, cu un avocat din centrul de plasament, localitatea A, 19.05.2014
162  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 06.06.2014
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tăţii, în special în comunităţile rurale163. Totodată, mai mulţi avocaţi din cadrul 
centrelor de plasament au indicat că purced la contestarea tuturor deciziilor în 
care agresorul a fost sancţionat cu amenzi administrative.

Ca şi în studiile precedente realizate în ţară, în acest caz, VVF au indicat că 
amenzile aplicate de poliţişti au fost achitate în mare parte de ele însele, ceea 
ce le-a descurajat să mai apeleze după ajutor la poliţie pentru o perioadă mai 
lungă. Mai mult, datele statistice privind examinarea cazurilor de sancţionare 
contravenţională a delincvenţilor care au admis acte de violenţă în familie arată 
că în circa 17,4% de cazuri, instanţa de judecată ia decizii de clasare, motivul 
principal fiind împăcarea părţilor. În mare majoritate, împăcarea dintre soţi are 
loc datorită faptului că sancţiunile sub formă de amendă aplicate prin lege, sunt 
achitate din acelaşi buget al familiei din care face parte victima şi agresorul, 
iar măsurile de influenţă faţă de agresori, în mare parte nu-şi ating scopurile 
de reeducare a acestora. În acest sens, este evident că amenzile aplicate pentru 
comiterea actelor de violenţă nu numai că sunt ineficiente în combaterea acestor 
infracţiuni, însă pot periclita bunăstarea VVF.

Accesul limitat la serviciile asistenţei juridice calificate gratuite garantate de 
stat

Aşa cum a fost menţionat în unele rapoarte analitice164, până la etapa actuală, 
legislaţia procesual penală, care stabileşte condiţiile participării obligatorii a apă-
rătorului în procesul penal, spre regret, apără bănuitul, învinuitul şi inculpatul. În 
cadrul acestui studiu, majoritatea victimelor, precum şi toţi specialiştii intervie-
vaţi consideră această situaţie dezavantajoasă pentru VVF, care se află într-o situ-
aţie vulnerabilă. Deşi pe dosare penale procurorul preia partea apărării victimelor, 
până la faza judecării cauzei, VVF se autopercep ca persoane lipsite de dreptul la 
apărare şi sunt puse în situaţia de a-şi asigura un apărător pe cont propriu. 

Art.11, alin.(5) al Legii nr. 45 prevede expres că „victima are dreptul la asistenţă 
juridică primară şi calificată gratuită conform legislaţiei cu privire la asistenţa 
juridică garantată de stat”. Totodată, în Legea nr. 198 nu există prevederi care ar 
include VVF ca grup distinct ce ar avea dreptul de a beneficia de asistenţa juri-
dică calificată în mod necondiţionat. Respectiv, în temeiul art. 19, alin. (1) lit. a) 
şi e), al Legii nr. 198, persoanei solicitante, al cărei venit este mai mic de nivelul 
venitului minim stabilit de Guvern îi este desemnat un avocat. Deci, VVF sunt 
nevoite să treacă testul veniturilor165 pentru a avea acces la asistenţă juridi-
163  Interviurile cu un parajurist, localitatea J, 28.05.2014, cu un avocat din ONG, localitatea A, 06.06.2014
164  Raport de compatibilitate a legislaţiei Republicii Moldova cu prevederile Convenţiei Europene privind 
Prevenirea şi Combaterea Violenţei faţă de Femei şi Violenţei Domestice. Centrul de drept al femeilor. Martie, 
2013.p.114
165  Venitul minim se calculează ţinând cont de Regulamentul privind metodologia de calcul al venitului în 
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că calificată, inclusiv pentru a putea solicita ajutorul avocatului în emiterea 
OP. Colectarea actelor ce demonstrează dreptul la asistenţă juridică calificată 
garantată de stat îi poate lua victimei cel puţin două zile, în timp ce necesitatea 
emiterii OP este dictată de oferirea unei protecţii neîntârziate. În multe cazuri, 
VVF sunt nevoite să suporte cheltuieli asociate colectării actelor doveditoare, 
cum ar fi deplasarea în centrul raional. În alte cazuri raportate de VVF, autori-
tăţile locale refuzau emiterea actelor doveditoare din cauza existenţei datoriilor 
pentru serviciile comunale sau neachitarea impozitului funciar. VVF intervievate 
care au beneficiat de AJGS au menţionat că procedura de colectare a documente-
lor doveditoare constituie o barieră şi un factor demotivant pentru ele în accesa-
rea unui avocat oferit de stat. Şi doar implicarea parajuriştilor din satul natal le-a 
ajutat să-şi realizeze dreptul la apărare. 

 Deşi admit intenţia statului de a facilita accesul la serviciile asistenţei juridice 
calificate gratuite pentru cetăţenii cu venituri mici, aplicând drept filtru testul 
veniturilor, specialiştii atrag atenţia asupra faptului că în cele mai multe cazuri, 
VVF care au evadat din cercul violenţei au venituri insuficiente pentru a an-
gaja un avocat privat care să le reprezinte interesele în instanţa de judecată. 
Aceasta se întâmplă din cauza că, până la pronunţarea definitivă a deciziei in-
stanţei de judecată privind încasarea pensiei de întreţinere a copiilor minori sau 
partajul averii, responsabilitatea pentru întreţinerea familiei cade tot pe umerii 
VVF. Psihologii menţionează că atunci când VVF sunt constrânse din punct de 
vedere financiar şi nevoite să aleagă între satisfacerea nevoilor de bază (securi-
tate, hrană, odihnă) şi apărarea drepturilor legale prin intermediul unui avocat 
privat, ele aleg să-şi satisfacă necesităţile de moment. 

De menţionat, că la calcularea venitului în scopul acordării asistenţei juridice cali-
ficate garantate de stat, se iau în calcul veniturile tuturor membrilor familiei. Spe-
cialiştii atenţionează asupra faptului că aplicarea testului veniturilor este uneori 
inoportună pentru VVF, datorită faptului că această categorie de beneficiari, pe 
lângă violenţa fizică şi psihologică, suferă şi de violenţa economică din partea 
agresorului. Respectiv, accesul şi controlul asupra veniturilor familiei o deţine 
exclusiv agresorul. Unii avocaţi au indicat situaţii când VVF solicita asistenţă 
juridică garantată de stat, şi i se refuza pe motiv că veniturile soţului, de fapt 
ale agresorului, erau suficient de mari şi, respectiv, aceasta nu se încadrează 
în criteriile prevăzute de lege166. Astfel, funcţionarii CNAJGS au recunoscut 

scopul acordării asistenţei juridice calificate garantate de stat (HG nr. 1016  din  01.09.2008). Valoarea 
minimului de existenţă se determină în baza calculelor efectuate de către Biroul Naţional de Statistică (http://
www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4517), acesta constituind 1667,7 lei la 02.10.2014, în 
conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 902 din 28.08. 2000 (MO al Republicii Moldova, 2000, nr.115, art.1002)
166  Interviu cu un avocat din centrul de plasament, localitatea A, 21.05.2014
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că, ţinând cont de faptul că VVF ce solicită emiterea OP se află în circumstanţe 
de conflict cu soţii şi fiind în imposibilitatea de a prezenta date cu privire la ve-
nitul soţului, OT AJGS practica desemnarea avocatului doar în baza calculului 
venitului solicitantei, deşi, conform literei legii, aceştia sunt în drept să refuze 
solicitarea167. Într-un alt caz VVF, soţul căreia venea periodic acasă şi o supunea 
violenţei fizice, iar apoi dispărea, OT AJGS a considerat că agresorul nu locuieşte 
împreună cu VVF şi, respectiv, nu a fost inclus în componenţa familiei pentru care 
s-au calculat veniturile, oferindu-i VVF, ca excepţie, un avocat public168.

Toţi psihologii intervievaţi în cadrul acestui studiu sunt de părere că VVF trebu-
ie să aibă acces gratuit şi necondiţionat la servicii juridice calificate, indiferent 
de nivelul veniturilor, dat fiind că VVF că se află într-o poziţie comparativ 
mai dezavantajată faţă de alte categorii ale populaţiei, suferind de efectele 
traumei psihologice ce nu-i permit să-şi apere în mod adecvat şi independent 
interesele legale în instanţa de judecată. Drept dovadă au fost oferite rezultatele 
testelor psihologice aplicate VVF, care relevă prevalenţa sindromului stresului 
post-traumatic şi a nivelul de autoeficacitate scăzută (vezi subcapitolul III.5. Sta-
rea psihologică a VVF la momentul apelării la serviciile juridice).

Din cauză că avocaţii din OT AJGS sunt implicaţi, preponderent, în apărarea 
bănuitului, învinuitului şi inculpatului pe dosarele de VF, acest lucru lasă o 
amprentă asupra activităţii lor atunci când ei ajung să apere interesele VVF în 
cadrul altor procese. Avocaţii, parajuriştii şi psihologii intervievaţi spun că în 
aceste situaţii avocaţilor publici le este greu să se detaşeze de postura de apărător 
al drepturilor agresorului, ei, deseori, tind, în mod empiric, să învinuiască VVF. 
Iată de ce în unele ţări, codurile deontologice ale avocaţilor prevăd recomanda-
rea de a se specializa fie pe apărarea învinuiţilor, fie doar a victimelor169. Drept 
exemplu pot fi aduse replicile privind atitudinea faţă de VVF ale unui avocat din 
OT AJGS cu experienţă vastă în apărarea drepturilor agresorilor pe dosare pena-
le, care a spus că este gata în orice moment să reprezinte interesele VVF dacă va 
fi desemnat de OT AJGS: „De multe ori e vinovată şi victima... Oamenii normali, 
de obicei, nu ajung la conflicte... Nu sunt de-acord că numai o tras-o de păr – şi 
e dosar penal. Sau e pălită cu capul de perete şi e dosar penal... Ei se împacă, 
VVF nu vrea să spună nimănui. Dar dacă acolo îs leziuni corporale medii, nu-
maidecât vine la spital, dar medicul e obligat să anunţe poliţia, procuratura; s-a 
strâns 3 hârtii acolo şi hop – dosar penal, merg în judecată. Şi o dată, da a doua 
oară – deja  l-a închis... Victima şi ea câteodată are nişte purtări nu chiar bune, 

167  Din corespondenţa cu reprezentantul CNAJGS, 20.10.2014
168  Interviu cu un parajurist, localitatea N, 25.04.2014
169  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 13.06.2014; interviu cu un jurist din centrul de plasament, 
localitatea C, 15.05.2014
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ea de multe ori are şi ea o vină în ce se întâmplă. Femeile de obicei vorbesc prea 
mult, insultă, dar bărbaţii sunt nevoiţi să ridice mâna”170. Acest exemplu arată 
că pentru a evita re-victimizarea VVF, avocaţii trebuie să cunoască aspectele VF 
şi să fie sensibili la această problemă, să aibă o atitudine nestigmatizantă faţă 
de VVF şi să aibă (pe lângă motivaţia financiară) motivaţia non-materială de a 
repune VVF în drepturi. Studiul atestă că există încă stereotipuri de gândire, atât 
în rândul populaţiei, cât şi al actorilor cheie abilitaţi cu dreptul de a interveni, 
ceea ce este destul de grav.

Unii specialişti au indicat că pentru a diminua riscul re-victimizării VVF de că-
tre avocaţii care de mai mulţi ani apără interesele agresorilor, este necesar de a 
efectua o serie de instruiri, dar şi de a încerca varianta specializării avocaţilor OT 
AJGS pe astfel de cauze. Până în prezent, au fost realizate instruiri sporadice, 
în mare parte pentru avocaţii OT AJGS din capitală, dar este necesară organiza-
rea de instruiri pentru avocaţii din regiuni. Chiar dacă fluctuaţia cadrelor în OT 
AJGS este mare, investiţia în instruirea tematică a acestora pare a fi rezonabilă, 
avându-se în vedere faptul că de cele mai dese ori, aceştia îşi încep cariera şi 
desfăşoară stagiul de practică aici, iar pe viitor pot continua reprezentarea intere-
selor VVF în instanţa de judecată.

De menţionat că accesul la serviciile juridice primare şi calificate ale OT AJGS 
este limitat pentru VVF, din simplul motiv că aceste servicii nu sunt suficient 
mediatizate. Drept dovadă este faptul că absoluta majoritate a VVF care nu au 
beneficiat de asistenţă juridică, nu au ştiut de existenţa acestor servicii. Potrivit 
raportului de activitate al sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate 
de stat, se constată că deşi spectrul serviciilor din acest sistem s-a extins din 1 
ianuarie 2012 şi pentru cauze non-penale, societatea nu este la curent cu o astfel 
de protecţie şi ajutor din partea statului. Astfel, sunt necesare intervenţii prompte 
în vederea unei mediatizări mai ample a acestui tip de asistenţă. În acelaşi timp, 
avocaţii parlamentari pun accent pe diversificarea unor modele de acordare a 
asistenţei juridice garantate de stat, orientate către nevoile beneficiarilor din ca-
tegoriile social-vulnerabile171.

Dificultăţi legate de probarea violenţei fizice şi psihologice

Convenţia de la Istanbul172 prevede că ţările participante vor lua măsuri legislative 
şi de altă natură, necesare pentru a asigura că organele de urmărire res ponsabile 
reacţionează şi se angajează prompt şi adecvat în prevenirea şi protecţia contra 
170  Interviu cu un avocat din OT AJGS, localitatea D, 17.05.2014
171  Accesul liber la justiţie în RM. Centrul pentru Drepturile Omului, 2013 http://www.ombudsman.md/sites/
default/files/rapoarte/accesul_liber_just3.pdf
172  Convenţia Europeană privind Prevenirea şi Combaterea Violenţei faţă de Femei şi Violenţei Domestice, 
Art. 50



58

tuturor formelor de violenţă, inclusiv prin aplicarea măsurilor preventive ope-
rative şi colectarea probelor. Totodată, specialiştii intervievaţi au indicat asupra 
mai multor probleme legate de obţinerea materialului probatoriu ce trebuie pre-
zentat în instanţa de judecată. 

O problemă deseori relevată, atât de VVF, cât şi de avocaţii acestora, este faptul 
că de multe ori, VVF sunt nevoite să achite costurile expertizei medico-legale. 
VVF au indicat că doar costul unui certificat medico-legal variază între 24-50 lei, 
această sumă fiind destul de mare, dacă se ţine cont de faptul că ele mai trebuie 
să achite şi costul transportului spre centrul raional. Un parajurist a dezvăluit un 
caz, în care VVF a reuşit să evadeze din localitatea sa cu maxilarul rupt în două 
părţi şi cu copilul mic în braţe.  Nu avea nici bani, nici poliţă medicală, a fost 
nevoită să apeleze la mătuşa sa pentru ajutor financiar, ajungând mai târziu să 
beneficieze de serviciile avocatului din centrul de plasament173. Doar unele VVF 
intervievate au fost scutite de această plată, având îndreptarea de la procuror 
sau de la organul de urmărire penală. În acest sens, majoritatea specialiştilor au 
indicat asupra necesităţii elaborării unui mecanism ce ar prevedea posibilitatea 
efectuării expertizei medico-legale gratuite pentru toate VVF. 

Mai mulţi avocaţi intervievaţi sunt îngrijoraţi de procedura aprecierii gravită-
ţii leziunilor corporale în cadrul expertizei medico-legale, care prezintă risc 
crescut de diminuare a gravităţii leziunilor. Unul din motivele invocate este 
neclarităţile din catalogul specializat de încadrare a leziunilor corporale, întoc-
mit de Ministerul Sănătăţii. Drept exemplu sunt date traumele cranio-cerebrale 
care se califică ca leziuni uşoare, iar comoţiile pot fi uneori calificate ca leziuni 
neînsemnate. În aceste cazuri, avocaţii caută posibilitatea de a perfecta o tomo-
grafie completă şi doar în baza concluziilor, leziunile pot fi calificate ca fiind mai 
grave. Dar această procedură durează şi costă, ceea ce devine problematic în 
cazul VVF174. Unii avocaţi au menţionat că în cazurile deteriorării organelor in-
terne, greu de identificat la prima examinare, este posibilă efectuarea expertizei 
medico-legale repetate gratuite, fiind necesară obţinerea concluziei medicului de 
la locul de trai, precum că această problemă de sănătate nu persista anterior sau 
nu este una cu caracter genetic. Totodată, ţinând cont de faptul că VVF deseori 
evadează din localitatea natală/sunt cazate în centre raionale, controlul medical 
la locul de trai este îngreunat, iar în centrele private este costisitor. Situaţia se 
agravează şi din cauza că aceste examinări trebuie să fie efectuate în regim de 
urgenţă175.

173  Interviu cu un parajurist, localitatea N, 25.04.2014
174  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 06.06.2014 
175  Interviu cu un avocat din centrul de plasament, localitatea A, 19.05.2014
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Şi mai complicată este situaţia expertizei psihologice, care este necesară pentru 
probarea violenţei psihologice. Singură instituţie autorizată în efectuarea experti-
zei psihiatrico-psihologice este Spitalul psihiatric republican, care pune accentul 
pe aspecte psihiatrice şi mai puţin psihologice. De regulă, această expertiză 
poate fi solicitată numai atunci când este iniţiată urmărirea penală. Avocaţii dese-
ori încearcă să prezinte în calitate de probă caracteristica psihologică a benefici-
arilor sau raportul de evaluare psihologică emis de psihologul centrului de plasa-
ment, dar afirmă că judecătorii au, adesea, o atitudine sceptică faţă de plângerile 
în care sunt invocate numai violenţa psihologică şi rămâne la discreţia instanţei 
de judecată de a lua sau nu în considerare aceste rapoarte de evaluare psihologică 
a VVF. O marea parte a avocaţilor au indicat problema emiterii OP în cazurile 
unde a fost invocată doar violenţa psihologică, şi doar un avocat public a raportat 
emiterea OP, invocând atitudinea binevoitoare a judecătorului „care a pătruns în 
temă”176. 

Un psiholog intervievat a indicat că impunerea VVF să efectueze expertiza psihi-
atrico-psihologică înseamnă a le supune re-traumatizării prin violenţă psihologi-
că. Din cauza că agresorii deseori le fac să creadă că le vor închide în spitalul de 
psihiatrie, în cadrul întrevederilor cu psihologii, VVF încearcă să clarifice situaţia 
privind sănătatea lor mentală. Cerinţa de a fi supusă examenului psihiatric întăreş-
te şi mai tare frica şi neîncrederea în cei care o încearcă s-o ajute177. 

Taxe de stat impuse victimelor

În conformitate cu art. 85, alin. (1), lit. c) CPC, VVF sunt scutite de achita-
rea taxei de stat pentru cererile privind aplicarea măsurilor de protecţie. Însă, 
având în vedere prevederile art. 98, alin. (1), CPC, cheltuielile aferente judecării 
cauzei, sunt suportate de instanţa judecătorească, ca şi taxa de stat, de a căror 
plată reclamantul a fost scutit, şi se încasează la buget de la pârât, proporţional 
părţii admise din acţiune178. Totodată, avocaţii invocă problema impunerii VVF 
să achite taxa de stat pentru desfacerea căsătoriei sau stabilirea domiciliului 
copilului. VVF intervievate au indicat că trebuiau să achite aceste taxe de stat 
şi, deşi sumele nu sunt mari (40 lei pentru desfacerea căsătoriei şi 100 lei pentru 
stabilirea domiciliului copilului), ele nu aveau posibilitatea să le achite, ţinând 
cont de faptul că mai aveau de achitat costurile transportului spre centrul raional 
ş.a. Unii avocaţi din ONG au mărturisit că pentru a nu stopa procesul judiciar, 
ei erau nevoiţi să achite aceste taxe din cont propriu. Avocaţii menţionează, de 
176  Interviu cu un avocat public din OT AJGS, localitatea C, 05.06.2014
177  Interviu cu un psiholog din centrul de plasament, localitatea A, 19.05.2014
178  Hotărîrea Plenului Curții Supreme de Justiție nr.1 din 28.05.2012 cu privire la aplicarea de către instanțele 
de judecată a prevederilor Capitolului XXX din Codul de Procedură Civilă (aplicarea măsurilor de protecție în 
cazurile de violență în familie) disponibilă la http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=115.
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asemenea, că judecătorii, deseori, nu acceptă solicitarea victimei ca taxa de stat 
să fie achitată de agresor, insistând că ea trebuie achitată în momentul în care se 
depune cererea. Unii specialişti, consideră rezonabil ca legea să prevadă expres 
că, în cazul în care sunt dovezi de VF, VVF să fie scutite de plata taxei de stat179. 

Cât priveşte partajul imobilului, VVF întâmpină, de asemenea, probleme la 
achitarea celor 3% din valoarea bunului imobil. VVF raportează că trebuie 
să achite suma de câteva mii de lei pentru ca actele de partaj să fie procesate de 
instanţele competente. Întrucât termenul de adresare în instanţă pentru partaj este 
fix, este mai mult ca probabil că ele nu vor reuşi să adune această sumă de bani, 
respectiv nu mai pot pretinde la partea lor de imobil. Acest lucru i s-a întâmplat 
unei VVF intervievate, care închiria spaţiu locativ pentru ea şi copiii săi, nereu-
şind să acumuleze suma necesară pentru achitarea taxei de stat180. 

În multe cazuri, VVF nu are posibilitatea să achite taxa de stat pentru separarea 
imobilului şi este nevoită să locuiască cu agresorul în acelaşi apartament, sufe-
rind în continuare acte de violenţă. În acest sens, unii avocaţi propun revizuirea 
procedurii în sensul scutirii, dacă nu totală, măcar parţială a VVF de la achitarea 
taxei de stat pentru separarea imobilului. Unii avocaţi propun revizuirea proce-
durii în sensul în care reclamantul să fie scutit de plata taxei de stat, iar ulterior, 
după finalizarea cauzei, taxa de stat să fie încasată de la pârât181. 

Una dintre VVF intervievată în cadrul acestui studiu a menţionat că decizia in-
stanţei de judecată de a evacua agresorul din imobil, proprietatea ei exclusivă, 
este irealizabilă. Agresorul nu părăseşte în mod voit imobilul, iar pentru servi-
ciile executorului judecătoresc ea trebuie să achite 4000 lei. În această situaţie, 
agresorul rămâne în continuare în apartamentul ei, pe când victima împreună 
cu copilul este nevoită să închirieze apartamente, mai fiind şi supuse violenţei 
atunci când agresorul reuşea să identifice localizarea lor182. 

De menţionat că avocaţii parlamentari183 susţin că actualmente, există dificultăţi 
la capitolul executării anumitor categorii de hotărâri judecătoreşti cu carac-
ter civil. Pe de o parte, legislaţia în vigoare a stabilit că toate costurile pentru 
executarea hotărârilor judecătoreşti se achită de creditori, sume care ulterior sunt 
încasate de la debitor şi că plata acestor taxe îi motivează financiar pe executorii 
179  Interviu cu un jurist din ONG, localitatea D, 30.05.2014; interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 
06.06.2014
180  Interviu cu o VVF, beneficiara unui centru de plasament şi OT AJGS, locuitoarea unui sat din sudul 
Moldovei, 41 de ani, mamă a 3 copii, 02.06.2014
181  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 06.06.2014
182  Interviu cu o VVF, beneficiara unui centru de plasament, locuitoarea unui sat din nordul Moldovei, 40 de 
ani, mama unui copil,05.06.2014
183  Accesul liber la justiţie în Republica Moldova. Centrul pentru Drepturile Omului, 2013, disponibil la .http://
www.ombudsman.md/sites/default/files/rapoarte/accesul_liber_just3.pdf
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judecătoreşti, determinându-i să execute titlurile executorii. Însă cum va fi oare 
executat efectiv actul de justiţie atunci când creditorul nu are surse financiare 
pentru achitarea taxelor de executare, iar debitorul nu are venituri sau bunuri ce 
pot fi urmărite? Avocaţii parlamentari consideră utilă o revizuire a mecanismului 
de percepere a taxelor pentru executare, prin modificarea art. 36-38 din Codul de 
Executare al Republicii Moldova, în sensul scutirii categoriilor de creditori ce 
au o situaţie financiară deplorabilă de plata/avansarea taxelor pentru cheltuielile 
de executare. Prin urmare, în baza petiţiilor, demersurilor, precum şi în contex-
tul obiectivelor incluse în Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 
2011 - 2016, Ministerul Justiţiei a dat asigurări că mărimea tarifelor percepute 
de executorii judecătoreşti urmează a fi examinată şi evaluată astfel, încât să fie 
asigurată proporţionalitatea între mărimea acestora şi costul real al acţiunilor în-
treprinse de executorul judecătoresc. Sperăm că Ministerul Justiţiei a şi demarat 
procesul de modificare a cadrului normativ din domeniul executării hotărârilor 
judecătoreşti.

Probleme în emiterea sau executarea OP

Emiterea OP

Majoritatea avocaţilor au indicat că în ultimul an, comparativ cu anii precedenţi, 
nu au întâmpinat careva probleme esenţiale în emiterea OP. Avocaţii au invocat 
doar câteva cazuri în care instanţa de judecată a refuzat emiterea OP, în mare 
parte atunci când era invocată violenţa psihologică, pe motivul insuficienţei 
probelor. Un judecător intervievat a raportat că a fost nevoit să refuze emiterea 
OP pentru o VVF, care nu era însoţită de avocat, şi nu cunoştea că trebuie să 
prezinte anumite probe şi îi era greu să răspundă la întrebările judecătorului. El a 
precizat că chiar dacă din comportamentul ei se observa că era supusă violenţei, 
judecătorul s-a văzut nevoit să nu admită o încălcare a drepturilor subiective ale 
agresorului şi, respectiv, să respingă emiterea OP din lipsa de probe. În alt caz, 
judecătorul a refuzat emiterea OP pe motiv că nu erau probe de violenţă fizică 
invocată. Deşi agresorul şi victima susţineau că se aflau în concubinaj, la mo-
mentul apelării, locuiau separat184. 

Unii judecători afirmă că în practică apar probleme la examinarea demersului 
privind emiterea OP, şi anume, în ceea ce priveşte statutul organului de poliţie. 
Legislaţia civilă nu prevede că organul de poliţie poate fi audiat, se menţionează 
doar că instanţa de judecată contactează reprezentantul organului de poliţie şi îi 
comunică obligaţia acestuia de a informa agresorul şi victima să se prezinte în 
instanţa de judecată. Respectiv, când victima spune că este agresată, probele sunt 
insuficiente şi instanţa nu are mecanisme de a stabili efectul comportamentului 
184  Interviu cu un judecător, localitatea L, 02.06.2014
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agresiv, fiind pusă în situaţia să emită o OP nemotivată sau să refuze emiterea 
acesteia. În cazul dat, judecătorul a considerat necesar să solicite declaraţii de la  
poliţist, care au stat la baza deciziei de a emite OP185. 

În opinia mai multor avocaţi, violenţa psihologică este cel mai greu de demon-
strat pentru a putea obţine OP, iar judecătorii sunt, în special, rezervaţi dacă 
se solicită evacuarea temporară a agresorului din locuinţă. Nu toţi judecătorii 
recunosc drept probă Raportul de evaluare psihologică a VVF (întocmit de un 
psiholog de la centrul de plasament). Din acest motiv, avocaţii preferă să adauge 
la Raport şi alte acte suplimentare, cum ar fi declaraţia unui martor, ceea ce creşte 
şansele de a fi acceptate de judecător. În caz contrar, judecătorii solicită avoca-
tului VVF să prezinte Raportul de evaluare psihiatrico-psihologică (întocmit de 
Centrul de Sănătate Mintală al MS), iar uneori avocaţii trebuie să demonstreze le-
gătura cauzală dintre actele pe care le-a comis agresorul186. În opinia unor avocaţi, 
dar şi a psihologilor de la centrele de plasament, atunci când se refuză emiterea 
OP, victimele violenţei în familie sunt triplu re-victimizate – ele percep refuzul 
ca neîncrederea instanţei de judecată în declaraţiile pe care le fac, au tendinţă de 
autoculpabilizare, iar actele de violenţă se intensifică odată ce agresorii percep 
refuzul emiterii OP în calitate de îndreptăţire187. 

Avocaţii recunosc că în ultimul an, judecătorii aplică cu mai multă încredere mă-
surile de siguranţă care se solicită/pot fi prevăzute în OP. Doar câţiva judecători 
intervievaţi au indicat că au evitat aplicarea măsurilor de protecţie în privinţa 
copiilor, în cazul în care în instanţă se constată că agresorul are un comporta-
ment bun, respectuos cu copiii. Respectiv, au respins cerinţa solicitată privind 
interzicerea vizitării copiilor188. Totodată, unii judecători consideră că măsurile 
standard prevăzute în actele normative sunt prea abstracte, acestea trebuie 
să fie mai simple şi mai clare pentru agresor. De exemplu, obligarea de a nu se 
apropia la o anumită distanţă/contacta victima telefonic sau prin intermediul site-
urilor de socializare189. Un avocat a menţionat că a fost nevoit să conteste o OP 
emisă, în care nu era specificată distanţa interzisă pentru apropiere faţă de victi-
mă, nu era specificat că agresorul urmează să plece din apartamentul comun (de 
o cameră), ceea ce a periclitat executarea reală a OP190. O altă extremă (exemplu 
al responsabilizării sporite a judecătorilor la aplicarea OP în calitate de măsură 
de protecţie): un psiholog a menţionat un caz în care VVF era plasată la centru, 
185  Interviu cu un judecător, localitatea A, 12.06.2014
186  Interviu cu un avocat din centrul de plasament, localitatea A, 19.05.2014
187  Interviurile cu un psiholog din centrul de plasament, localitatea A, 23.04.2014, cu un psiholog din centrul 
de plasament, localitatea A, 19.05.2014, cu un avocat din ONG, localitatea A, 06.06.2014
188  Interviu cu un judecător, localitatea L, 02.06.2014
189  Interviu cu un judecător, localitatea M, 06.06.2014
190  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 16.05.2014
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iar din cauza că în gospodărie nu a rămas nimeni, avocatul nu a solicitat să-l 
înlăture pe agresor din casă. Însă instanţa, spre surprinderea tuturor, l-a înlăturat 
din casă şi nu a avut cine îngriji de animale191. 

Referitor la termenul de emitere a OP (24 ore), majoritatea avocaţilor nu au indi-
cat abateri. Numai într-un singur caz, un avocat a menţionat că OP a fost emisă 
după 5 şedinţe de judecată. Judecătorul a dorit să audieze martorii din ambele 
părţi, din cauza că emiterea OP a fost considerată nu atât ca o măsură de prote-
jare a vieţii şi sănătăţii VVF, ci ca o măsură care ar putea limita anumite drepturi 
fundamentale ale agresorului192. 

Atât avocaţii VVF, cât şi judecătorii relatează că nu întotdeauna la înregistra-
rea cererii privind eliberarea OP se indică şi ora, ceea ce poate fi în defavoa-
rea victimei, deoarece, procedura emiterii poate dura, de facto, până la 2 zile de 
lucru, în situaţia când pentru victimă contează fiecare oră. Unii judecători recu-
nosc că nu reuşesc să se expună în privinţa emiterii OP, în special când cererea 
este depusă vinerea, după orele de prânz, următoarea zi fiind liberă193. Un avocat 
a menţionat că pentru a emite OP, puţini judecători solicită raport cu privire la 
caracterizarea victimei şi agresorului, precum şi referitor la circumstanţele ca-
zului de violenţă în familie, ci se bazează pe declaraţiile verbale ale poliţistului 
de sector. În acelaşi timp, se întâmplă ca poliţistul să nu se prezinte la şedinţa de 
judecată (preponderent în localităţile urbane), iar dacă se prezintă, nu se poate 
expune pe cazul examinat, ceea ce pune VVF şi apărarea într-o situaţie mai di-
ficilă194. Este îmbucurător, însă, faptul că nici o VVF, sau vreun apărător nu au 
raportat încălcarea termenul de 24 ore în emiterea OP în situaţiile neprezentării 
agresorului în instanţa de judecată, deşi majoritatea judecătorilor intervievaţi au 
indicat că prezenţa agresorilor în procesul judiciar poate avea un efect educativ 
în vederea respectării prevederilor OP.

În unele cazuri, judecătorii ezită să aplice OP cu durata mai mare de o lună, deşi 
termenul maxim este de până la 3 luni, fără a argumenta această decizie. Acest 
lucru se întâmplă îndeosebi când judecătorul are o poziţie nesigură faţă de feno-
menul sau actul de VF195. Mai mulţi judecători şi avocaţi publici au menţionat în 
cadrul interviului că, deşi emit OP cu obligarea agresorului de a părăsi temporar 
locuinţa comună, ei sunt îngrijoraţi de faptul că agresorul nu are unde să se ducă196.
191  Interviu cu un psiholog, centrul de plasament, localitatea D, 06.06.2014
192  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 16.05.2014
193  Interviurile cu un judecător, localitatea A, 11.06.2014, cu un judecător, localitatea C, 05.06.2014, cu un 
judecător, localitatea  M, 06.06.2014
194  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 13.06.2014
195  Interviu cu un avocat din centrul de plasament, localitatea A, 19.05.2014
196  Interviurile cu un judecător, localitatea C, 05.06.2014, cu un judecător, localitatea C, 05.06.2014, cu un 
avocat din OT AJGS, localitatea D, 17.05.2014
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Specialiştii atenţionează asupra necesităţii urgentării modificărilor în cadrul 
legal ce ar permite emiterea Ordonanţei de urgenţă, fapt ce ar oferi protecţie 
imediată VVF şi timp pentru acumularea probelor ce susţin cererea. Majoritatea 
specialiştilor intervievaţi consideră că pentru a facilita accesul VVF la justiţie şi 
a le oferi protecţie adecvată, este necesar ca interesele lor în instanţa de judecată 
să fie apărate de avocaţi.

Executarea şi supravegherea executării OP

Majoritatea specialiştilor intervievaţi au raportat mai multe probleme legate de 
executarea OP de către agresor, supravegherea de către organele afacerilor in-
terne şi de asistenţă socială în îndeplinirea măsurilor de protecţie stabilite de 
instanţă. Specialiştii susţin că OP nu oferă, cu părere de rău, protecţie totală 
VVF, deoarece actul judecătoresc devine neefectiv în procesul executării. Psi-
hologii afirmă că există o categorie de agresori cu semne evidente de accentuări 
psihopatice şi devieri în comportament, care nu au respect faţă de lege197. Într-un 
caz de nerespectare a OP, agresorului i-a fost deschis dosar penal, însă cu toate 
acestea, el a agresat victima, care rămânea în continuare neprotejată. Între timp, 
Procuratura şi Inspectoratul de poliţie nu se puteau determina – pe de o parte, 
se pronunţau pentru reţinerea agresorului, iar pe de altă parte, aveau temeri că 
se vor încălca drepturile omului198. Unii specialişti consideră că protecţie reală 
împotriva agresorilor nu există, iar executarea OP rămâne sub semnul întrebării 
atâta timp cât nu se lucrează cu agresorul. Acesta, în timpul emiterii OP sau 
după expirarea ei, revine acasă mult mai înrăit şi mai violent199. Alţi specialişti 
confirmă că agresorul încalcă prevederile OP din cauza că nu are unde pleca, 
iar până la urmă se întâmplă că ambii parteneri se aleg cu câteva dosare penale 
pe art. 2011 al CP ce derulează în paralel200. În acest sens, merită a fi considera-
tă o bună practică, experienţa raportată de specialiştii Centrului de asistenţă şi 
consiliere a agresorilor familiali din nordul republicii. Aici, judecătorii indică 
în OP în calitate de măsură obligatorie, frecventarea serviciilor de consiliere, cu 
notificarea Centrului despre această decizie, iar personalul centrului, la rândul 
său, înştiinţează instanţa de judecată dacă agresorul a urmat programul impus201. 

În jumătate dintre cazurile în care VVF intervievate au fost ajutate de avocaţi în 
emiterea OP, acestea nu s-au executat. La adresarea victimelor către poliţist şi/
sau asistentul social, aceştia nu au reacţionat sau au spus că agresorul este bolnav 
psihic şi nu-i pot face nimic. În consecinţă, VVF au rămas dezamăgite de actul 
197  Interviu cu un psiholog din centrul de plasament, localitatea A, 23.04.2014 
198  Interviu cu un psiholog din centrul de plasament, localitatea D, 06.06.2014
199  Interviu cu un parajurist, localitatea N, 25.04.2014
200  Interviu cu un avocat din OT AJGS, localitatea D, 17.05.2014
201  Interviu cu un psiholog din centrul de plasament, localitatea M, 10.06.2014
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de justiţie, pierzând încrederea în tot sistemul de drept. Deseori, VVF cred că OP 
este documentul final, care le-ar asigura protecţie totală, dar de multe ori se dez-
amăgesc202. Adesea, din momentul înştiinţării despre obligaţia de a respecta OP, 
poliţistul şi asistentul social nu efectuează vizite de monitorizare a executării OP. 
Drept exemplu, un avocat a relatat un caz în care o VVF a dormit în iesle timp de 
3 luni de zile, având OP care îl obliga pe agresor să părăsească locuinţa203.

Avocaţii susţin că, deseori, sunt nevoiţi să intervină în situaţiile în care agresorul 
nu execută OP şi când poliţiştii şi asistenţii sociali nu se implică. Drept exemplu, 
a fost adus un caz în care VVF s-a adresat la comisariatul de poliţie cu cerere 
privind încălcarea OP, însă poliţistul nu s-a implicat în înregistrarea încălcării. 
Până la urmă, avocatul a fost nevoit să sesizeze Ministerul Afacerilor Interne şi 
abia după aceasta a fost intentat un dosar pentru încălcarea OP204. Avocaţii mai 
susţin că VVF, de regulă, se adresează poliţistului de sector, anunţă şi discută cu 
el despre încălcarea OP, crezând că poliţistul de sector o să rezolve problema şi 
apoi pleacă acasă. Totul se termină la această etapă, iar încălcarea nu este înre-
gistrată oficial de poliţist, deşi legea prevede că la prima încălcare se aplică art. 
318 CC, iar la următoarele – art. 320 CP205. 

O altă problemă constă în faptul că VVF continuă să apeleze la telefonul mobil 
al poliţistului de sector pentru a raporta neexecutarea OP206. Motiv pentru care 
avocaţii atenţionează VVF să apeleze la serviciul 902, unde apelurile se înregis-
trează. Acest lucru nu numai că îi responsabilizează pe poliţişti să intervină la 
faţa locului, dar permite şi documentarea neexecutării, iar avocatul poate ulterior 
solicita această informaţie, anexând-o ca probă la dosar207. 

În cazul neexecutării OP, este necesar să fie întocmit procesul-verbal contra-
venţional. Potrivit legislaţiei, poliţistul sau asistentul social nu sunt agenţi con-
statatori, ei trebuie să se adreseze cu procesul-verbal executorului judecătoresc 
sau direct în instanţa de judecată, care trebuie să se pronunţe asupra aplicării 
sancţiunii. Însă, acest lucru se întâmplă rareori. Specialiştii indică multe cazuri 
când executorul judecătoresc nu examinează cererea poliţistului, spunând că nu 
are această competenţă, poliţistul nu se adresează direct instanţei de judecată, 
iar instanţa de judecată cere constatarea din partea executorului judecătoresc208. 
Reprezentanţii procuraturii susţin că executorii judecătoreşti pot interveni doar 

202  Interviu cu un avocat public din OT AJGS, localitatea C, 05.06.2014
203  Interviu cu un avocat din centrul de plasament, localitatea A, 19.05.2014
204  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 20.05.2014
205  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 06.06.2014
206  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 20.05.2014
207  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 20.05.2014
208  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea D, 30.05.2014
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atunci când au o procedură de executare iniţiată, care, de cele mai dese ori, se 
referă la cazurile civile; în cazul respectiv, însă, se aplică o cu totul altă pro-
cedură, aceştia nefiind în drept să intervină la un simplu demers al poliţiei sau 
procuraturii209.

Avocaţii afirmă că pentru a putea penaliza agresorul pentru neexecutarea OP, ce-
rerea privind încălcarea trebuie să fie foarte bine argumentată. Într-un caz în care 
OP prevedea interzicerea oricăror mijloace de comunicare cu victima, imediat 
după emiterea acesteia, victima violenţei în familie a primit un mesaj obscen şi 
ameninţător pe o reţea de socializare. Avocatul a tipărit aceste mesaje şi a apelat 
la poliţist, rugându-l să înregistreze neexecutarea OP. Poliţistul nu a considerat 
că a avut loc încălcarea OP şi a menţionat că VVF nu trebuia să între pe reţelele 
de socializare şi să citească aceste mesaje210. Mai multe VVF au menţionat în 
cadrul interviului că agresorii aleg reţelele de socializare în calitate de cale de 
comunicare prin care încearcă să le intimideze sau să le ameninţe cu răfuiala 
pentru neretragerea declaraţiilor. De cele mai dese ori, aceste tentative de inti-
midare sunt ignorate de specialişti, care le îndeamnă, pur şi simplu, să renunţe la 
utilizarea reţelelor de socializare, fără a pedepsi agresorii.

Specialiştii au diferite opinii privind pedepsele prevăzute pentru agresor în cazul 
încălcării OP. În cazurile când agresorul are accentuări de psihoză, unii avocaţi 
pledează pentru reţinerea acestuia şi nici nu recomandă emiterea OP, pe care o 
consideră neefectivă în asemenea situaţii211. Avocaţii afirmă că, practic, tuturor 
situaţiilor de încălcare a OP, se aplică amenda şi foarte rar munca neremunerată 
în folosul comunităţii. Unii judecători cred că pedeapsa cea mai adecvată pentru 
încălcarea OP ar trebui să fie privaţiunea de libertate pe termen scurt 3 - 5 zile, 
maximum 30 de zile. Această pedeapsă e considerată eficientă în a curma actele 
de violenţă, deoarece amenda aplicată este deseori achitată din bugetul familiei 
şi, respectiv, victima nu este interesată să denunţe. În acelaşi timp, munca nere-
munerată în folosul comunităţii nu aduce efectul scontat212. Un avocat a menţi-
onat un caz din practica sa, când, în privinţa agresorului au fost deschise patru 
dosare penale, iar acesta continua să o ameninţe pe beneficiară. În cele din urmă, 
avocatul s-a pronunţat ferm în favoarea aplicării pedepsei cu închisoarea în cazul 
nerespectării OP213. Un judecător a menţionat că a aplicat pedeapsa cu închisoare 
doar în cazul când agresorul a mai fost condamnat anterior pentru o infracţiune 
similară, iar dat fiind faptul că acesta nu a mers pe calea corectării, instanţa a 
209 Discursul reprezentantului Procuraturii Generale în cadrul Şedinţei consultative în format extins „Accesul 
la justiţie pentru femei şi bărbaţi”, organizat de MMPSF la 12.11.2013
210  Interviu cu un avocat din centrul de plasament, localitatea A, 19.05.2014
211  Interviu cu un avocat din centrul de plasament, localitatea A, 21.05.2014
212  Interviu cu un judecător, localitatea M, 06.06.2014
213 Interviu cu un jurist din centrul de plasament, localitatea D, 06.06.2014
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considerat oportună aplicarea pedepsei cu închisoarea, în special datorită faptu-
lui că agresorul avea un comportament agresiv şi faţă de copii214. 

Practici ale judecătorilor referitoare la împăcarea părţilor în cazurile de 
violenţă în familie  

Comportamentul judecătorilor în menţinerea stării de calm în familie

VVF care au depus cerere în instanţa de judecată pentru desfacerea căsătoriei, 
în care au indicat drept cauză violenţa în familie, sunt indignate de faptul că 
în multe cazuri, judecătorii amână decizia, oferindu-le termen de împăcare. În 
câteva cazuri, VVF au menţionat că explicaţiile lor precum că sunt bătute au 
fost ignorate total215 sau că judecătorul a ascultat explicaţiile fie cu o expresie 
ironică216, fie păstrând tăcere totală217. Într-un caz, VVF care a prezentat cererea 
de divorţ în şedinţa de judecată fără avocat, a fost respinsă din cauza că nu a 
putut convinge agresorul să se prezinte în instanţă. În lipsa acestuia, instanţa nu 
putea pronunţa divorţul218. Printre reacţiile şi sentimentele descrise de VVF au 
fost dezamăgirea în actul de justiţie, confuzia, protestul/agresivitatea internă şi 
simptome depresive. Psihologii susţin că oferirea termenului de împăcare VVF 
care au solicitat divorţ se soldează cu maltratarea şi mai pronunţată a acestora 
de către agresori, ele nu se mai prezintă la următoarea şedinţă, şi le este încă mai 
dificil să rupă cercul violenţei219.

 Majoritatea avocaţilor intervievaţi care au reprezentat interesele VVF în instanţa 
de judecată, sunt de părerea că, în linii generale, judecătorii demostrează un com-
portament ce denotă dorinţa de a menţine calmul în familie, respectiv, în multe 
cazuri, ei acordă termen de împăcare, deşi legislaţia interzice acest lucru dacă 
VF este cauza divorţului solicitat. Deciziile judecătorilor ţin mai degrabă de con-
vingerile personale faţă de problema VF, decât de necunoaşterea sau neglijarea 
normelor legale. Un avocat a indicat că drept argumentare a deciziei judecătorului 
a fost utilizat raţionamentul „Ei azi se bat, mâine se împacă”220. Un alt avocat din 
ONG, care a încercat să-i explice judecătorului că nu poate fi păstrată familia în 
situaţia în care nu mai există nimic din funcţiile familiei, a fost învinuit că „Voi 
214 Interviu cu un judecător, localitatea L, 02.06.2014
215 Interviu cu o VVF, beneficiara unui centru de plasament, locuitoarea unui sat din sudul Moldovei, 41 de ani, 
mamă a 3 copii, 02.06.2014
216 Interviu cu o VVF, beneficiara unui ONG, locuitoarea unui sat din sudul Moldovei, 32 de ani, mamă a 2 
copii, 28.05.2014
217 Interviu cu o VVF, beneficiara unui centru de plasament, locuitoarea unui sat din nordul Moldovei, 38 de 
ani, mamă a 5 copii, 15.05.2014
218 Interviu cu o VVF, beneficiara unui ONG, locuitoarea unui sat din centrul Moldovei, 31 de ani, mama unui 
copil, 25.04.2014
219 Interviu cu un psiholog din centrul de plasament, localitatea D, 06.06.2014
220 Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 13.06.2014
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sunteţi cei care destrămaţi familia”221. Un jurist a menţionat că judecătorii sunt 
deseori influenţaţi de solicitarea agresorului de a le oferi un termen pentru medi-
tare, după care tot judecătorii se mai implică şi în calitate de consilieri în medierea 
conflictului între părţi şi, cu toate acestea, oferă termen de împăcare222. Psihologii 
sunt îngrijoraţi de aceste situaţii, deoarece mulţi agresori cu accentuări psihopa-
tice par a fi inteligenţi şi prietenoşi în comunicarea în mediul extern, ei folosesc 
orice metode pentru a-şi păstra VVF sub controlul şi teroarea lor223. 

Referitor la opinia judecătorilor intervievaţi, jumătate dintre ei s-au pronunţat 
pentru neacordarea termenului de împăcare la desfacerea căsătoriei atunci când 
motivul îl constituie VF (două femei şi doi bărbaţi)224. O parte din ei aveau o păre-
re categorică, conform căreia este necesară acordarea termenului (doi bărbaţi)225, 
iar o altă parte au menţionat că aceasta trebuie să rămână la discreţia judecăto-
rului (un bărbat şi o femeie)226. De menţionat că un judecător era indignat de 
prevederile legale care nu permit împăcarea părţilor în asemenea situaţii: „Dacă 
se bat doi străini se permite împăcarea, dar dacă se bat soţ cu soţie nu se permite 
împăcarea!”227. Totuşi, este de remarcat că toţi judecătorii care s-au pronunţat 
pentru neacordarea termenului de împăcare în desfacerea căsătoriei, au participat 
în cadrul instruirilor specializate la tema intervenţiilor legale în cazurile de VF.

Adevărul este că, deşi s-au propus amendamente în scopul înlăturării lacunelor 
din CPP şi CP privind componentele infracţiunii pentru care se permite împăcarea 
VVF şi agresorilor, la momentul realizării studiului, aceste lacune nu erau înlă-
turate. În acest sens, specialiştii sunt îngrijoraţi că în multe situaţii, agresorii sca-
pă fără o pedeapsă adecvată, deoarece VVF cedează şi renunţă să colaboreze cu 
organele justiţiei sub presiunea agresorului şi a cercului de apropiaţi ai acestuia.

Etica profesională

Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor228 prevede că judecătorii şi 
procurorii sunt obligaţi să respecte egalitatea cetăţenilor în faţa legii, asigurân-
du-le un tratament juridic nediscriminatoriu, să respecte şi să apere demnitatea, 
integritatea fizică şi morală a tuturor persoanelor care participă, în orice calitate, 
la procedurile judiciare. Aceştia trebuie să impună ordine şi solemnitate în tim-
221 Interviu cu un avocat din centrul de plasament, localitatea A, 19.05.2014
222 Interviu cu un jurist din centrul de plasament, localitatea C, 15.05.2014
223 Interviu cu un psiholog din centrul de plasament, localitatea A, 23.04.2014
224 Interviurile cu un judecător, localitatea A, 12.06.2014, un judecător, localitatea C, 05.06.2014, un judecător, 
localitatea C, 02.06.2014 şi un judecător, localitatea L, 02.06.2014
225 Interviurile cu un judecător, localitatea C, 05.06.2014, cu un judecător, localitatea M, 06.06.2014
226 Interviurile cu un judecător, localitatea M, 06.06.2014, cu un judecător, localitatea A, 11.06.2014
227 Interviu cu un judecător, localitatea C, 05.06.2014
228 Codul Deontologic al judecătorilor şi procurorilor, art. 8; art.14, disponibil la   http://www.csm1909.ro/
csm/index.php?cmd=caut&doc=106&lk=7
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pul soluţionării cauzelor şi să adopte o atitudine demnă şi civilizată faţă de părţi, 
avocaţi, martori, experţi, interpreţi ori alte persoane, solicitându-le acestora un 
comportament adecvat. Codul de etică al judecătorului229 prevede că în exerci-
tarea atribuţiilor, judecătorul este obligat să îndeplinească îndatoririle şi funcţiile 
de serviciu în mod profesionist, competent, inclusiv toate sarcinile administrati-
ve, conform legii. Avocaţii şi psihologii indică importanţa pregătirii VVF pentru 
şedinţa de judecată, în care le informează despre atribuţiile judecătorului, la ce să 
se aştepte şi cum să se comporte în instanţă, deoarece deseori VVF au aşteptări 
eronate faţă de judecător (de exemplu, aşteaptă ca acesta să fie indulgent, blând, 
să-l educe pe agresor230 etc.). 

În cadrul acestui studiu VVF şi avocaţii acestora care au intrat în contact cu in-
stanţele judecătoreşti din ţară, au fost întrebaţi dacă sunt mulţumiţi de felul cum 
au fost trataţi sau de felul cum s-au comportat cu ei oamenii legii. Deşi au fost ra-
portate mai multe situaţii în care judecătorii au dat dovadă de profesionalism şi de 
o atitudine demnă şi civilizată faţă de VVF, au fost raportate şi cazuri de compor-
tament contrar normelor deontologice şi care au condus la revictimizarea VVF. 

Un avocat a invocat un exemplu când judecătorul a învinovăţit victima de com-
portamentul agresiv al agresorului, însă, după o observaţie verbală făcută de 
avocat, judecătorul a încetat să o învinovăţească şi, în final, a adoptat o hotărâ-
re favorabilă VVF231. Un avocat public a indicat situaţii când judecătorul, prin 
comportament, întrebări adresate victimei, manifesta o atitudine stigmatizantă: 
,,Da’ cum ai vrut?.. Dar ce îţi închipui?”232. Un parajurist care a fost prezent în 
sala de judecată, a vorbit despre un caz în care agresorul era foarte agresiv faţă 
de victimă, aceasta cu greu rezista atacurilor, iar judecătorul nu a încercat să-l 
oprească233. În alt caz, avocatul era nevoit să apere VVF de atacul fizic al agre-
sorului, direct, în plină şedinţă de judecată, în care judecătorul nu a luat nici o 
atitudine şi nici nu l-a amendat234. Un psiholog a relatat mărturisirea unei VVF 
căreia judecătorul i-a reproşat în procesul judiciar: „Ce fel de femeie eşti, dacă 
nu poţi păstra familia?”235, comportament ce poate fi caracterizat, în opinia sa, 
drept încercare de a influenţa psihologic VVF şi a o retraumatiza. Un alt avocat, 
a adus un exemplu când judecătorul îi punea VVF într-o manieră dură astfel de 
întrebări, astfel încât ea, la fiecare întrebare făcea câte un pas în urmă, iar după 
5 întrebări a ajuns la uşă, iar judecătorul a apostrofat-o: „Vino mai încoace, tu ce 
229 Aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 366/15 din 29.11.2007
230  Interviu cu un jurist din centrul de plasament, 15.05.2014
231  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 13.06.2014
232  Interviu cu un avocat public din OT AJGS, localitatea A, 11.06.2014
233  Interviu cu un parajurist, localitatea N, 25.04.2014
234  Interviu cu un avocat din centrul de plasament, localitatea A, 19.05.2014
235  Interviu cu un psiholog din centrul de plasament, localitatea A, 19.05.2014
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te temi?”. Atunci a intervenit avocatul, rugând ca întrebările să fie puse cu altă 
intonaţie, pentru că VVF a început să se simtă vinovată şi dădea răspunsuri am-
bigue, judecătorul încercând să interpreteze lucrurile în defavoarea victimei236.  

Un exemplu de abordare stereotipizată legată de aspectele gender a fost adus 
de un avocat public. Un bărbat, VVF, a scris o cerere către instanţa de judecată, 
invocând problema VF. Judecătorii se mirau: „Ce fel de bărbat eşti tu, dacă scrii 
cereri că te-a bătut femeia?”237. În alt caz, judecătorul de gen masculin în cadrul 
dosarului pe violenţa sexuală în familie, a întrebat VVF: „Cum timp de 20 de 
ani ţi-a plăcut modul în care el face sex cu tine, iar acum nu îţi mai place?”. Un 
alt judecător bărbat a întrebat VVF: „Da’ de ce vrei să ceri de la el pensie ali-
mentară? Asta înjoseşte, de fapt, bărbatul şi de ce tu vrei să îl înjoseşti? Voi toate 
încercaţi să înjosiţi bărbaţii astfel ca ei să fie nimeni în societate!”238. În acest 
sens, specialiştii intervievaţi atestă că societatea moldovenească încă mai are 
trăsături patriarhale, iar stereotipurile gender şi anumite preconcepţii existente 
la reprezentanţii sistemului de drept, le pot influenţa deciziile, care nu totdeauna 
sunt echitabile.

Deşi legea permite VVF să se adreseze pentru obţinerea OP la locul de domi-
ciliere, la locul de reşedinţă al agresorului sau la locul în care victima a căutat 
asistenţă, un avocat a adus un exemplu când dosarul i-a fost restituit, deoarece 
victima era sosită în capitală din regiune şi a apelat prin intermediul avocatului la 
instanţă la sfârşitul zilei de lucru. Instanţa a manifestat un comportament groso-
lan faţă de victimă, deşi aceasta avea semne vizibile de violenţă pe corp: „Unde 
stai în Chişinău? De ce te-ai adresat aici? Du-te acolo...”. Avocatul a fost nevoit 
să depună recurs la refuzul înregistrării dosarului239. 

În acest sens, avocaţii salută iniţiativa înregistrării audio/digitală a şedinţelor de 
judecată240, când acţiunile judecătorului sunt fixate prin înregistrarea audio a şedin-
ţelor de judecată. Capitolul 4 prevede atribuţiile grefierului în timpul înregistrării 
audio a şedinţelor de judecată. Pe de altă parte, regulamentul stabileşte, potrivit 
pct. 8.1: ,,Participanţii la proces au dreptul la o copie de pe înregistrarea audio a 
şedinţei de judecată. Copia înregistrării audio a şedinţei de judecată se eliberează 
de către grefier la solicitarea scrisă sau verbală a participantului contra unei plăţi 
stabilite de Guvern”. Totodată, conform relatărilor avocaţilor, nu toate instanţele de 
judecată utilizează programul de înregistrare audio a şedinţelor de judecată.

236  Interviu cu un avocat din centrul de plasament, localitatea A, 19.05.2014
237  Interviu cu un avocat din OT AJGS, localitatea D, 17.05.2014
238  Interviu cu un avocat din centrul de plasament, localitatea A, 19.05.2014
239  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 06.06.2014
240  Art. 5 din Codul de etică al judecătorului , aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
212/8 din 18 iunie 2009
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VVF le este frică să vorbească în instanţă în prezenţa agresorului

Majoritatea VVF care au participat în procese judiciare, în special, cele referi-
toare la de obţinerea OP sau divorţului, au menţionat că prezenţa agresorului 
în instanţă le-a inhibat, şi în multe cazuri, ele nu puteau să se expună sau să 
răspundă la unele întrebări. O VVF a recunoscut că la întrebarea judecătorului 
de ce doreşte să divorţeze, ea pur şi simplu a început să plângă, iar judecătorul a 
decis amânarea şedinţei, spunând că ea are nevoie să se liniştească241. O altă VVF 
a spus că agresorul s-a aşezat alături de ea şi îi şoptea permanent: „Nu spune, 
taci!”, fiind blocată de influenţa acestuia242. 

Judecătorii susţin că litigiile legate de VF, comparativ cu alte litigii, diferă prin 
comportamentul părţilor. Situaţia de conflict este evidentă. De multe ori, VVF au 
un comportament emotiv şi plâng în şedinţă243. Mai mulţi judecători au menţio-
nat că VVF diferă de alţi participanţi ai procesului judiciar, fiind vădit afectate 
psihologic. Lor le este frică să vorbească în prezenţa agresorului, în special dacă 
el este alături. Îmbucurător este faptul că mai mulţi judecători intervievaţi, care 
au observat o asemenea situaţie, erau convinşi că victima nu dorea să dea decla-
raţii în faţa agresorului şi au decis că instanţa poate să audieze victima şi în lipsa 
acestuia. Agresorul a fost înlăturat din sală, iar ulterior s-a dat citire declaraţiilor 
victimei şi i s-a acordat agresorului posibilitatea de a da întrebări 244. Unii jude-
cători însă, au spus că VVF au un comportament straniu: „Îşi mai dau frâu în 
instanţa de judecată”245.

Psihologii explică comportamentul straniu al VVF – pentru unele, participarea 
în instanţă reprezintă manifestarea neajutorării învăţate a victimei, ca de exem-
plu, accesele de furie şi isterie246. Un psiholog, formator în cadrul programelor 
de instruire, a relatat că în aceste situaţii judecătorii pun la îndoială poziţia ei 
de victimă. Psihologul afirmă că acest comportament agresiv nu este altceva 
decât o reacţie de apărare247. Un alt psiholog a explicat că în situaţia când VVF 
au rupt cercul de violenţă şi încep să perceapă VF în calitate de infracţiune şi 
se simt protejate, dacă se întâlnesc în instanţă cu agresorul după urmarea unui 
curs de reabilitare, atunci ele îşi pot exterioriza toate emoţiile negative, ceea ce, 

241  Interviu cu o VVF, beneficiara unui ONG, locuitoarea unui oraş din sudul Moldovei, 35 de ani, mamă a 2 
copii, 28.05.2014
242  Interviu cu o VVF, beneficiara unui ONG, locuitoarea unui sat din sudul Moldovei, 36 de ani, mamă a 2 
copii, 21.05.2014
243  Interviu cu un judecător, localitatea C, 05.06.2014
244  Interviurile  cu un judecător, localitatea A, 12.06.2014, cu un judecător, localitatea A, 11.06.2014, cu un 
judecător, localitatea C, 05.06.2014, cu un judecător, localitatea L, 02.06.2014
245  Interviu cu un judecător, localitatea M, 06.06.2014
246  Interviu cu un psiholog din ONG, localitatea A, 15.04.2014
247  Interviu cu un psiholog din centrul de plasament, localitatea A, 23.04.2014
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deseori, nu este corect înţeles de către judecători248. În acest sens, este important 
ca judecătorii să fie instruiţi în cadrul seminarelor de instruire privind aspectele 
intervenţiilor legale în cadrul cărora să fie abordate şi aspecte de victimiologie şi 
prevenirea retraumatizării VVF în cadrul procesului judiciar.

Pedepsele pentru actele violente sistematice/continue se rezumă deseori la 
amenzi

VVF intervievate care au suferit pe parcursul mai multor ani în urma violenţei, 
au exprimat diferite păreri faţă de pedepsele pe care ele consideră că trebuie să 
fie aplicate agresorilor lor. De regulă, la etapa iniţială, când ele reuşesc să iasă 
din cercul de violenţă şi încep să conştientizeze caracterul juridic al actelor de 
violenţă, şi după urmarea programului de reabilitare psihologică, ele se expun 
pentru pedeapsa maximă prevăzută de lege – închisoarea. Această decizie se 
schimbă adesea pe durata procesului, astfel că VVF sunt de multe ori predispuse 
să-l ierte către sfârşitul procesului penal. 

 Avocaţii VVF tind să ceară de la instanţa de judecată aplicarea pedepsei maxi-
me. În mare parte, avocaţii au declarat că încearcă să conteste dosarele soldate 
cu amenzi, inclusiv dosare administrative cu aplicarea amenzii în baza art. 78 
CC. Deşi au raportat situaţii când judecătorii au aplicat pedepse cu închisoare, 
în mare parte acestea sunt suspendate pe o perioadă de timp, iar munca neremu-
nerată în folosul comunităţii se aplică foarte rar. Un psiholog care a participat în 
programe de instruire pentru judecători cu tematica VF, a menţionat că aceştia 
întâmpină greutăţi în diferenţierea unui eveniment întâmplător de violenţă de un 
comportament violent sistematic, care duce la distrugerea personalităţii VVF249.

Judecătorii confirmă că, de cele mai dese ori, aplică pedeapsa cu suspendarea 
condiţionată a executării pedepsei, fiind convinşi că pedeapsa cu câţiva ani de 
privaţiune de libertate este prea severă. Unii judecători s-au pronunţat pentru 
aplicarea pedepselor mici de privaţiune reală de libertate, acestea variind de la 
o lună până la 5 luni, considerând că ele s-ar solda cu efectul dorit250. Un avo-
cat, formator în cadrul seminarelor de instruire pentru judecători, a menţionat 
că judecătorii evită să aplice pedeapsa cu închisoarea, motivând că „ei se bat, 
iar apoi vin şi spun că s-au împăcat”, iar VVF cere pedeapsă mai blândă pentru 
agresor251. Drept exemplu a fost dat un caz al judecătorului care a emis decizia 
de aplicare a 6 luni de închisoare, după care decizia a fost contestată la Curtea de 
Apel, iar din cauză că s-au luat în cont circumstanţele atenuante (VVF nu avea 
248  Interviu cu un psiholog din centrul de plasament, localitatea A, 19.05.2014
249  Interviu cu un psiholog din centrul de plasament, localitatea A, 23.04.2014
250  Interviu cu un judecător, localitatea M, 06.06.2014, cu un judecător, localitatea L, 02.06.2014 şi cu un 
judecător, localitatea C, 05.06.2014
251  Interviu cu un avocat din centrul de plasament, localitatea A, 19.05.2014
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pretenţii morale faţă de agresor), pedeapsa a fost modificată în muncă neremune-
rată. Deci, judecătorii nu au nici o motivaţie să aplice pedeapsa cu închisoarea252. 

Psihologii atenţionează asupra faptului că VVF sunt deseori influenţate de agre-
sori şi cercul de apropiaţi ai acestuia să solicite stabilirea unei pedepse minime 
pentru actele de violenţă comise în privinţa victimei253. Schimbarea comporta-
mentului abuziv al agresorului poate fi influenţat nu atât prin închisoare, cât prin 
reabilitarea psihologică de lungă durată a acestuia254.

Contestarea hotărârii judecătoreşti

Legislaţia naţională prevede un remediu prin care orice persoană ce susţine că 
este victima încălcării unui drept legitim să poată sesiza un organ intern cu o 
cale de recurs accesibilă, utilă şi eficace. În cazul în care unul din participanţii 
la procesul de înfăptuire a actului de justiţie nu este de acord cu hotărârea jude-
cătorească, motivele invocate pot fi verificate doar pe căile de atac, în instanţele 
ierarhic superioare. În cadrul acestui studiu avocaţii VVF au declarat că de cele 
mai dese ori în aceste situaţii, din numele VVF au contestat hotărârile judecăto-
reşti pe care le-au considerat inechitabile. VVF spun că contestarea hotărârilor 
le aduce o satisfacţie psihologică, deşi menţionează că uneori le este milă de 
avocaţi, care la rândul lor nu sunt satisfăcuţi de rezultatele lucrului realizat.

În mare parte, avocaţii au dorit să conteste comportamentul arogant al judecăto-
rilor implicaţi în dosarele de VF. Totodată, avocaţii indică că văd rostul contes-
tării comportamentului acestora doar în cazul în care există înregistrarea audio 
a şedinţei judiciare, iar în unele situaţii în care judecătorii doresc să-şi expună 
punctul de vedere, aceştia fac un semn grefierei, care deconectează dictafonul255. 
Totodată, avocaţii arată că în cele mai dese cazuri, contestările prin plângere la 
Consiliul Superior al Magistraturii s-au soldat cu discuţii verbale, iar judecătorii 
nici nu au fost amendaţi256. Plângerile cu indicarea articolelor încălcate de jude-
cători erau respinse prin răspunsuri evazive, ceea ce înseamnă că avocaţii nu se 
pot bucura de susţinere din partea Consiliului în această privinţă257. 

Unii avocaţi au menţionat că deşi Codul de Procedură Civilă prevede emiterea 
OP în 24 ore, în caz de refuz, hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel cu un 
recurs, iar instanţa de apel dă termen de 3 luni pentru a examina recursul. Acest ter-

252  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 20.05.2014
253  Interviu cu un psiholog din centrul de plasament, localitatea A, 23.04.2014
254  Interviu cu un psiholog din ONG, localitatea A, 15.04.2014
255  Interviu cu un avocat din centrul de plasament, localitatea A, 19.05.2014
256  Interviu cu un avocat din centrul de plasament, localitatea A, 19.05.2014
257  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 20.05.2014, cu un avocat din ONG, localitatea A, 16.05.2014
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men este prea mare, dacă ţinem cont că VVF ar putea să aibă nevoie de protecţie258.

Astfel, creşterea gradului de încredere în justiţie nu poate fi realizată exclusiv 
prin aplicarea corectă a legislaţiei. O importanţă deosebită în această ordine de 
idei o are atitudinea corectă a judecătorilor faţă de justiţiabili şi emiterea unor 
hotărâri în termeni rezonabili. Conduita personală ireproşabilă a judecătorilor, 
soluţionarea cauzelor cu celeritate şi în termeni rezonabili, practica judiciară uni-
tară sunt doar unele din premisele restabilirii încrederii VVF în justiţie. 

Rolul pasiv al procuraturii în raportarea practicilor vicioase CSM

Constituţia Republicii Moldova include procuratura în sistemul organelor de 
justiţie, stabilind că ea apără ordinea legală, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, 
contribuind la înfăptuirea justiţiei şi exercitând supravegherea asupra executării 
exacte şi uniforme a legilor. Procurorii reprezintă interesele generale ale societă-
ţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile, libertăţile cetăţenilor, conduc 
şi exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţele judecătoreşti în 
condiţiile legii. De menţionat, că în cadrul acestui studiu VVF intervievate care 
au participat în dosare penale, le-a fost greu să se expună faţă de rolul procuroru-
lui în susţinerea învinuirii în instanţa de judecată. De cele mai dese ori, ele erau 
satisfăcute, în general de prestaţia acestuia, îndeosebi în ceea ce ţine de emiterea 
OP în procedura penală. O VVF a relatat că îl consideră pe procuror ca un sal-
vator în situaţia ei, pentru că anchetatorul i-a spus că nu are temei de a porni un 
dosar penal chiar dacă viaţa tuturor membrilor familiei era supusă riscului, moti-
vând că agresorul se află la prima abatere. După ce a apelat la procuror, imediat 
a fost iniţiat un dosar penal şi agresorul a fost reţinut259.

Procurorul are atribuţii de a conduce din start urmărirea penală, de la pornirea 
investigaţiilor până la emiterea hotărârii judecătoreşti. În opinia specialiştilor in-
tervievaţi, în domeniul dat, procurorul ar trebui să aibă un rol mai proactiv, să dea 
indicaţii concrete ofiţerilor de urmărire penală pentru a documenta cazurile de 
VF. Unii procurori cu experienţă vastă în domeniul protecţiei juridice a VVF au 
indicat că numărul procurorilor care să fie buni cunoscători ai legislaţiei şi apli-
cării acesteia, este insuficient. În multe cazuri, aceştia nu dau dovadă de acţiuni 
proactive, iar uneori VVF sunt implicate în acţiuni de urmărire penală repetate, 
se admit şi confruntări, ceea ce contribuie la revictimizarea VVF. Ar fi bine ca 
procurorii să intervină în cazurile când poliţiştii sau alţi actori anti-violenţă comit 
astfel de abateri de la standardele şi recomandările internaţionale în domeniu260.

258  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 20.05.2014
259  Interviu cu o VVF, beneficiara OT AJGS, locuitoarea oraşului din centrul Moldovei, 41 de ani, mamă a 2 
copii, 23.06.2014
260  Interviu cu un procuror, localitatea D, 30.05.2014
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Avocaţii relatează că procurorii au tendinţa de a compara VF cu alte crime, care 
le par a fi mult mai prioritare de a fi combătute261. Avocaţii consideră că procu-
ratura trebuie să aibă un rol mai considerabil şi proactiv în atestarea practicilor 
vicioase, în aplicarea legislaţiei în domeniu şi sesizarea Consiliului Superior al 
Magistraturii.

261  Interviu cu un avocat din ONG, localitatea A, 16.05.2014
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

În ultimii ani, întregul sistem de drept din Republica Moldova a luat măsuri im-
portante pentru a îmbunătăţi reacţia statului la violenţa în familie. Cu toate aceasta, 
mai rămâne mult de făcut pentru îmbunătăţirea cadrului legal în domeniu, eficien-
tizării resurselor juridice şi implicării mai active a actorilor din sistem. Reieşind 
din problemele enunţate, considerăm necesară înaintarea unui set de recomandări, 
generate atât de VVF, cât şi de specialiştii participanţi la studiu, care sunt orientate 
spre asigurarea deplină a accesului liber la justiţie pentru VVF. Toate în speranţa că 
implementarea acestora va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de înfăptuire a justiţiei 
şi protecţiei drepturilor VVF în Republica Moldova. 

•	 Femeile VVF, în special din comunităţile rurale, duc lipsă de informaţii pri-
vind legislaţia în domeniul combaterii VF, privind drepturile lor şi resursele 
de asistenţă juridică la care pot să se adreseze. VVF doresc ca autorităţile 
locale, în special din regiunile rurale, să nu tolereze fenomenul VF. Accesul 
la informaţie şi atitudinile nediscriminatorii în bază de gen ar influenţa de-
cizia VVF de a raporta actele de violenţă şi a accesa căile de justiţie, astfel 
fiind abilitate să beneficieze de protecţia drepturilor legale şi de remediile 
corespunzătoare. În acest sens, se impune activizarea rolului specialişti-
lor, descris în Legea nr. 45, adică a celor din cadrul SASPF/ DASPF – în 
apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale VVF; din cadrul structurilor 
specializate ale organelor afacerilor interne – în informarea VVF despre 
dreptul de a beneficia de asistenţă juridică gratuită, asigurarea executării 
OP. Strategia de dezvoltare a activităţii colaboratorilor de poliţie în dome-
niu ar trebui să fie îndreptată, preponderent, spre informarea şi asigurarea 
drepturilor subiecţilor violenţei versus lupta împotriva actelor criminale de 
VF. Este necesară implicarea mai activă a societăţii civile în realizarea cam-
paniilor informaţionale, în care VF să fie percepută ca o crimă şi nu ca o 
problemă privată, iar VVF să le fie facilitat accesul la remediile juridice. 
Se impune informarea mai activă a populaţiei, în special a VVF, despre 
competenţele autorităţilor şi instituţiilor abilitate cu funcţii de preveni-
re şi combatere a VF, despre serviciul telefonic al poliţiei 902, care ţine 
evidenţa strictă a apelurilor, şi serviciile de asistenţă juridică gratuită 
din partea OT AJGS. 

•	 Se impun activităţi eficiente de sporire a conştiinţei juridice a populaţiei în 
vederea utilizării sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate 
de stat şi condiţiilor de accesare a acestora. Serviciile trebuie să fie media-
tizate astfel ca grupurile vulnerabile să aibă acces la această informaţie, care 
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trebuie să fie pe înţelesul VVF. Sunt necesare acţiuni care ar spori încrederea 
justiţiabilului în actul de justiţie, iar pentru aceasta este important de a fortifi-
ca eforturile actorilor sistemului de drept, îndeosebi, a celor care sunt primii 
în documentarea actelor de VF. Aşa cum prevede Convenţia de la Istanbul, pe 
care Republica Moldova aspiră să o semneze şi să o ratifice, este necesar ca 
Statul să asigure funcţionalitatea serviciului telefonic naţional specializat cu 
apel gratuit, gestionat în regim non-stop şi confidenţial, oferind VVF asistenţă 
primară juridică şi facilitând accesul la resursele de asistenţă juridică din ţară 
şi documentând toate neregularităţile şi obstacolele întâmpinate de VVF în 
accesarea justiţiei. 

•	 Actorii sistemului de asistenţă şi combatere trebuie să se asigure că în ţară 
sunt suficiente şi sunt accesibile resursele care vin să acopere toate necesi-
tăţile de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale VVF, iar în procesul 
realizării acestora, VVF se simt în siguranţă. Înlăturarea VVF din mediul 
abuziv, asistenţa psihologică oferită şi posibilitatea meditării asupra 
problemei, contribuie la conştientizarea drepturilor lor şi la sporirea 
necesităţilor de ordin juridic ale VVF, dar şi a dorinţei de a colabora cu 
sistemul de drept. În scopul consolidării credibilităţii VVF faţă de instituţii-
le sistemului juridic şi obţinerii satisfacţiei de pe urma actului de justiţie, este 
necesar de a informa VVF despre tot procedurile judiciare şi post-judiciare, 
astfel încât acestea să aibă aşteptări reale faţă de instanţă şi reprezentantul 
legal, în special referitoare la prevederile ce ţin de posibilitatea retragerii 
declaraţiilor în dosare penale, pedepsele prevăzute pentru agresor, etc. 

•	 Având în vedere specificul violenţei în familie, VVF deseori fug de la partene-
rul abuziv împreună cu copiii, aflându-se într-o situaţie financiară deplorabilă, 
respectiv, rar pot achita serviciile unui avocat privat. Resursele de asistenţă 
juridică gratuită la care VVF pot apela pentru asistenţa juridică primară şi 
calificată sunt concentrate, la moment, preponderent în nordul şi în centrul 
republicii, iar deficitul acut al acestora se atestă în sud. În timp ce accesarea 
serviciilor unui avocat din partea unui ONG este necondiţionată, VVF susţin 
că procedura actuală de accesare a asistenţei juridice calificate garantate 
de stat este una prea anevoioasă pentru ele, necesitând timp şi cheltuieli 
afe ren te, ceea ce împiedică accesul lor imediat la măsurile de protecţie 
prevăzute de le gis laţia în domeniu. Astfel, se impune revizuirea mecanis-
mului actual de acce sa re a asistenţei juridice calificate garantate de stat 
pentru VVF. Este necesar a se asi gu ra că bugetul alocat pentru funcţionarea 
Centrelor maternale să aibă resurse suficiente pentru includerea în statele sale 
de personal a unui jurist. 
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•	 VVF aflate în stare de criză, precum şi perioada imediată după aceasta nu 
posedă o auto-eficacitate generală, deoarece impactul stresului post-traumatic 
este unul considerabil. Rolul psiholo gu lui este crucial la etapa pre-judicia-
ră, după ce VVF trece de criza psihologică, fiindcă poate identifica planu-
rile şi resursele de suport care ar ajuta-o în dorinţa ei de a se bucura de 
drepturile prevăzute de lege. În acest sens, psihologul trebuie să lucreze 
în strânsă legătură cu avocatul pentru a putea asigura o reabilitare efec-
tivă, atât din punct de vedere psihologic, cât şi juridic, întru creşterea 
abilităţii VVF de interrelaţionare efectivă cu sistemul de justiţie.

•	 Cauzele cele mai răspândite ale ezitării sau neapelării VVF la organele de 
drept din momentul apariţiei violenţei în familie este necunoaşterea legii, 
a drepturilor lor şi a  resurselor existente, frica de agresor, dependenţa psi-
hologică şi financiară de el şi ruşinea de a exterioriza aceste relaţii violente, 
presiunea din partea rudelor şi stereotipurile din societate, starea de neputinţă 
şi tendinţa de a evada de la realităţile vieţii, neperceperea violenţei psiholo-
gice, economice şi sexuale drept VF, neîncrederea în organizaţiile care le-ar 
putea ajuta, teama de amenzi administrative aplicate de poliţişti ş.a. Aceste 
cauze trebuie luate în considerare de toţi actorii abilitaţi în prevenirea şi 
combaterea VF, inclusiv în campaniile de informare ale VVF şi acţiuni, 
care ar contribui, în final, la facilitarea accesului acestora la justiţie. 

•	 VVF se decid să apeleze la serviciile de asistenţă juridică după mai multe 
recidive de violenţă, ultimul incident fiind perceput drept insuportabil şi pe-
riculos pentru viaţa lor şi cu efect negativ asupra siguranţei copiilor. Femeile 
sunt mult mai predispuse să depună plângerea împotriva agresorului 
când au informaţiile necesare despre drepturile lor, au posibilitatea de 
a beneficia în mod necondiţionat şi gratuit de serviciile avocatului, când 
sunt încurajate de exemple ale altor VVF soldate cu succes şi dacă sunt 
ajutate de specialist în formularea plângerii. Rolul pe care copiii îl joacă 
în deciziile femeilor, victime ale violenţei în familie, sugerează clar că in-
tervenţiile legale sau sociale trebuie să constituie o prioritate  în abordarea 
situaţiei copiilor, astfel încât interesul superior al copilului să nu rămână în 
afara interesului specialiştilor, iar centrele maternale trebuie să aibă o politi-
că flexibilă faţă de vârsta copiilor beneficiarelor care pot fi cazaţi împreună 
cu mamele lor. 

•	 Studiul denotă că problema nedocumentării actelor de violenţă din prima 
apelare a VVF la sectorul de poliţie rămâne în continuare a fi una pe ordinea 
de zi, iar faptul că VVF nu sunt  informate despre necesitatea depunerii 
unei cereri scrise, înregistrate în modul corespunzător, constituie o ba-
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rieră în înfăptuirea ulterioară a justiţiei. În scopul responsabilizării ca-
drelor poliţieneşti de a reacţiona neîntârziat în cazurile de VF, este necesară 
promovarea posibilităţii apelării VVF la serviciul telefonic 902, în special 
când inspectorul de sector a demonstrat lipsa de abilităţii de comunicare sau 
comportament ignorant faţă de VF. Deşi se atestă descreşterea numărului 
de dosare contravenţionale versus creşterea numărului dosarelor penale, mai 
persistă cazuri când dosarele intentate iniţial de ofiţerii de post pe cauze pe-
nale sunt ulterior recalificate în contravenţionale de ofiţerii de urmărire pena-
lă, motivul fiind lipsa componenţei infracţiunii. În acest sens, este încurajată 
practica aplicată de avocaţii din ONG-uri, care procedează la contestarea tu-
turor deciziilor în care agresorul a fost sancţionat cu amenzi administrative. 

•	 Victimele percep soluţionarea problemei VF în corelaţie directă cu existenţa 
resurselor materiale, ceea ce le determină, adesea, să amâne sau să renunţe 
la serviciile unui avocat. Totodată, relaţionarea lor efectivă cu sistemul 
de justiţie este îngreunată, dat fiind impactul pronunţat al stresului 
post-traumatic asupra psihicului, care scade din abilitatea VVF de a 
se autoapăra şi revendica drepturile, de a se simţi sigură în proce-
sul înfăptuirii justiţiei. În vederea îmbunătăţirii mecanismului actual 
de protecţie a VVF pe segmentul asigurării asistenţei juridice corespun-
zătoare, se propune ca CNAJGS să intervină cu iniţiativa modificării 
Legii nr. 198-XVI, pentru a scuti VVF de anumite formalităţi în accesa-
rea operativă a serviciilor avocatului. Astfel, se impune crearea condiţii-
lor reale de accesare a serviciilor juridice calificate gratuite garantate de 
stat de către VVF, indiferent de nivelul veniturilor acestora, şi garantarea 
prezenţei obligatorii a avocatului în procedurile de obţinere a ordonanţei de 
protecţie, iniţiate la solicitarea victimei. Este recomandată extinderea uti-
lizării capacităţilor avocaţilor din sistemul public de asistenţă juridică, cu 
includerea acordării ajutorului în scrierea şi depunerea cererii privind eli-
berarea OP, ceea ce necesită modificări de rigoare în regulamentele interne. 
Includerea VVF în calitate de beneficiari cu acces necondiţionat, ar veni în 
susţinerea abordării acestei probleme ca fiind una publică a statului contrar 
percepţiei că este una privată. În acest caz, banii publici vor fi nemijlocit 
redirecţionaţi spre diminuarea unei probleme grave ale societăţii, cum este 
violenţa în familie.

•	 În vederea identificării numărului apelanţilor şi necesităţilor juridice ale 
VVF, precum şi estimării costurilor corespunzătoare de asistenţă juridică ga-
rantată de stat, care ar duce la optimizarea serviciilor oferite de OT AJGS 
victimelor violenţei în familie, se recomandă ca CNAJGS să ajusteze siste-
mul de colectare a informaţiei de la avocaţii subcontractaţi. Distribuţia ine-
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gală a avocaţilor OT AJGS în regiunea de sud ale republicii, coroborată cu 
deficitul acut al serviciilor de asistenţă juridică din partea altor organizaţii 
din regiune, conduce la refuzul potenţialelor VVF de a beneficia de dreptul 
la asistenţa juridică garantată de stat, doar din cauza că trebuie să parcurgă 
distanţe mari şi să piardă mult timp pentru a obţine asistenţă şi reprezentare 
juridică. Este necesar de a susţine eforturile de extindere a reţelei naţiona-
le de parajurişti, întru facilitarea accesului populaţiei din localităţile rurale 
la asistenţa juridică primară şi referire a VVF identificate de OT CNAJGS 
şi către alte servicii specializate pentru a acoperi nevoile acestora. De ase-
menea, este necesar ca organul abilitat de administrare a sistemului de 
acordare a asistenţei juridice garantate de stat şi ministerele de resort 
să susţină iniţiativele de formalizare a parteneriatului cu asociaţiile 
obşteşti, în vederea acoperirii mai plenare a tuturor necesităţilor VVF 
(asistenţă juridică, psihologică, informare, plasament etc.), inclusiv prin 
sub-contractarea asociaţiilor obşteşti acreditate şi cu experienţă în do-
meniu, în vederea acordării de asistenţă juridică primară şi calificată 
pentru VVF, în special în regiunea de sud.  În vederea creşterii nivelului 
de calificare profesională a avocaţilor OT CNAJGS în domeniul protecţiei 
drepturilor VVF, se impune schimbul de experienţă între avocaţii asociaţiilor 
obşteşti şi avocaţii publici. 

•	 Este necesar de a instituţionaliza şi de a continua instruirile speciali-
zate pentru diferiţi actori ai sistemului de drept privind toate aspectele 
referitoare la  VF şi drepturile VVF, inclusiv dinamica VF/putere şi control, 
necesităţile victimelor, evaluarea riscurilor şi măsuri de colaborare cu alte 
instituţii, pentru a clarifica faptul dacă VVF îşi retrage cererea din dorinţă 
proprie. Este necesar de a acorda asistenţă metodică continuă persoanelor au-
torizate să ofere asistenţă juridică garantată de stat, inclusiv prin elaborarea 
ghidurilor metodologice specializate. 

•	 Se impune elaborarea unui mecanism care ar prevedea efectuarea exper-
tizei medico-legale gratuite pentru VVF. Este imperios a cerceta posibili-
tatea scutirii VVF de  taxele de  stat în cazul divorţului/stabilirii domiciliului 
copilului în dosarele iniţiate pe motivul VF. 

•	 În vederea eficientizării combaterii tuturor formelor de violenţă, în special a 
violenţei psihologice, este necesar de a extinde resursele statale şi/sau stabili 
mecanismul de licenţiere a instituţiilor sau specialiştilor care ar efectua 
expertiza psihologică. Este recomandată efectuarea schimbului de experi-
enţă între avocaţi şi instruirea acestora privind aspectele colectării probelor 
în dosarele în care este invocată violenţa psihologică. De asemenea, este 
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necesar de a susţine eforturile psihologilor din cadrul centrelor de plasament 
specializate în evaluarea statutului psihologic al VVF, inclusiv prin aprovi-
zionarea acestora cu instrumente digitale specializate, cum ar fi teste psi-
hologice automatizate, şi continuarea creşterii capacităţilor profesionale în 
asistenţa psihologică a VVF, participante în procese judiciare. 

•	 În ultimul an, se atestă un progres în ceea ce priveşte emiterea OP de către 
instanţele judecătoreşti, în special privind respectarea termenului de 24 de 
ore. Totodată, sunt multe cazuri de neexecutare şi lipsa monitorizării 
executării OP din partea poliţistului de sector şi a asistentului social. 
Acest fapt este alarmant, deoarece neexecutarea OP nu oferă protecţie VVF, 
iar actul judecătoresc devine neefectiv. 

•	 Aplicarea OP s-a dovedit a fi ineficientă în cazul agresorilor cu semne evi-
dente de psihoză. Este lăudabilă experienţa unică din republică, în care agre-
sorii sunt tot mai des referiţi către servicii de reabilitare ca o măsură de pro-
tecţie emisă de judecători. În scopul asigurării protecţiei VVF este necesar 
de a fortifica eforturile de dezvoltare a serviciilor adresate  agresorilor 
ca o modalitate de a preveni recidivele de violenţă, dar şi de diminuare 
a fenomenului retragerii declaraţiilor/necooperării VVF cu organele de 
drept la etapa judiciară şi pre-judiciară.

•	 Pentru a spori gradul de încredere a VVF în justiţie, este foarte impor-
tant de a soluţiona cauzele cu celeritate, de a aplica practici judiciare uni-
tare şi conduite personale ireproşabile ale judecătorilor. Cu părere de rău, 
în multe cazuri, judecătorii continuă să joace rolul „pacificatorului familiei” 
şi impun termene de împăcare la desfacerea căsătoriei în care drept motiv este 
indicat VF. Este necesar de a spori experienţa de înregistrare audio a şedin-
ţelor de judecată, pentru a evita situaţiile în care judecătorul manifestă com-
portament părtinitor. În aceste cazuri, se recomandă ca apărătorii să asigure la 
maximum drepturile VVF, contestând orice deviere de la normele judiciare şi 
normele deontologice, prin reclamaţii la Consiliul Superior al Magistraturii, 
iar petiţiile să fie analizate cu deplină seriozitate, aplicând  proceduri discipli-
nare împotriva judecătorilor şi să fie audiate la şedinţele CSM.

•	 Este necesar de a continua implementarea programelor de pregătire 
profesională a judecătorilor, pentru a asigura un nivel înalt de pregătire 
profesională şi conduită în domeniul jurisprudenţei în cauzele de VF, 
cultivarea „toleranţei zero” faţă de VF în întreg sistem al justiţiei. Judecătorii 
trebuie să fie încurajaţi să refere VVF către serviciile de asistenţă existente în 
republică, altele decât cele ale organelor de drept. Se impune, de asemenea, 
necesitatea creării unor mecanisme eficiente de executare a hotărârilor 
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judecătoreşti, astfel ca VVF să se bucure de realizarea drepturilor lor pre-
văzute de lege. 

•	 Deşi procuratura a înregistrat în ultimul an progrese în criminalizarea actelor 
de violenţă, apărătorii VVF indică necesitatea unui rol mai activ al acesteia 
în identificarea practicilor vicioase de aplicare a legislaţiei în vigoare în 
domeniu şi sesizarea CSM, ceea ce ţine în mod direct de mandatul acesteia 
- de a reprezenta interesele generale ale societăţii şi a apăra ordinea de drept, 
precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor.  

•	 Chiar dacă s-au făcut propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniu, la 
moment, se atestă existenţa unor norme incomplete şi uneori contradic-
torii, ceea ce provoacă nu numai dificultăţi pentru judecători, dar gene-
rează practici judecătoreşti neunitare din partea instanţelor. Devine tot 
mai acută problema neexecutării OP, ceea ce generează neîncredere în 
actul de justiţie din partea VVF. Astfel, la moment, se impune crearea 
unui mecanism eficient de executare a hotărârilor judecătoreşti, deoare-
ce dreptul la acces liber la justiţie este insuficient să fie doar declarat, ci 
trebuie să fie asigurat în mod real.
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ANEXE
Tabel 2. Informaţie statistică a IGP al MAI privind organizarea şi desfăşurarea 
măsurilor de prevenire a infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii persoanei, precum 
şi a celor comise în sfera relaţiilor familiale pe parcursul perioadei 2008-20141

1  Nota informativă privind organizarea şi desfăşurarea măsurilor de prevenire a infracţiunilor contra 
vieţii şi sănătăţii persoanei, cât şi celor comise în sfera relaţiilor familiale pe parcursul a 12 luni ale 
anului  2013.  http://igp.gov.md/ro/prevenirea-si-combaterea-violentei-familie-2013

Indicatorii de bază Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 
2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 

(10 luni)
Petiţii examinate de 

către angajaţii serviciului 
ofiţeri de sector

Total 28236 30142 30592 21320 22109 22365 13164
Referitoare la probleme 

de violenţă în familie 2992 2862 2765 2269 1950 2094 1040

Registrul II     6569 6706 6247
Din ele, autosesizări ale OS     417 633 659

procese-verbale 
contravenţionale 
întocmite

Total 248553 151690 94471 82238 114741 105054 95311
Conform art. 78 

(vătămări intenţionate 
uşoare) CC

Total 21404 18993 19382 16975 19082 16299 13443

În familie 1476 1712 2135 2539 3228 1953 552

Total infracţiuni în familie 63 46 123 491 816 1417 1958

Infracţiuni grave 
contra vieţii şi sănătăţii 
înregistrate de poliţie

Omoruri (art. 145 Cod 
penal)

Total 185 189 211 196 193 195 131
În familie 30 17 31 22 16 30 25

Vătămări intenţionate 
grave (art. 151 CP)

Total 358 354 394 373 301 318 250
În familie 33 29 29 11 11 19 19

 
Violenţa în familie 
(art. 2011)

Total 63 458 789 1328 1869
Grave 5 34 40 74 53
Sinucideri 5 5 2
Membri 193 256
Medii 11 75 96 118 96
Uşoare 47 349 648 938 1462

Asigurarea protecţiei 
victimelor violenţei în 
familie

Ordonanţe de protecţie 
supravegheate 23 408 448 769

- la demersul OS     289 313 594
- la demersul 

procurorului     63 30 20

- la demersul OUP     4 19 62
- la demersul asistentului 

social     3 3 4

- la demersul victimei     48 82 88
VICTIME SUPRAVEGHEATE

- femei  224 291 548
- copii  5 6 6
- femei şi copii  165 105 201
- bărbaţi  14 46 14
Ordonanţe de protecţie încălcate
Total sancţionate  89 61 82
- contravenţional  79 53 78
-  penal  10 8 4
Demersuri înaintate în 

instanţa judecătorească 7 231 397 370 710

- înaintate repetat 10 8 5
- respinse  26 57 116
Intervenţii comune 

în cadrul echipelor 
multidisciplinare

 53 207 147 235 358
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Anexa 1. Scala de evaluare a influenţei evenimentului traumatic  

Vârsta______________  Data ”_____________” 20__________
Reşedinţă: urban/rural     Raionul:____________________;   Studii_________________________; 
Statutul marital____________________;   Nr. copii________________

Instrucţiuni: Mai jos sunt descrise stări ale persoanelor ce au trăit situaţii foarte stresante. Evaluaţi în ce 
măsură Dvs. aţi trăi astfel de emoţii în situaţii asemănătoare.
Pentru aceasta, alegeţi şi încercuiţi cifra care ilustrează cât de des Dvs. aţi avut aceste manifestări pe 
parcursul ultimelor 7 zile, inclusiv ziua de azi.

Nr. AFIRMAŢII

N
ic

io
da

tă
= 

0
R

ar = 
1

U
ne

or
i

= 
3

D
es

eo
ri

= 
5

1. Orice manifestare despre acest eveniment (situaţie) mă impunea 
din nou să retrăiesc tot ceea ce s-a întâmplat.

2. Noaptea nu puteam să dorm liniştit.

3. Unele lucruri mă impuneau tot timpul să mă gândesc la cele 
întâmplate. 

4. Simţeam permanent iritare şi furie.

5. Nu-mi permiteam să mă indispun când mă gândeam la acel 
eveniment sau când ceva îmi amintea despre el.

6. Mă gândeam la cele întâmplate împotriva voinţei mele.

7. Mi se părea că tot ce a avut loc a fost ireal sau nu s-a întâmplat cu 
mine.

8. Mă străduiam să evit tot ce putea să-mi amintească despre cele 
întâmplate.

Cazuri de violenţă în familie 
îndreptate altor autorităţi     145 86 178

Cazuri în care a fost sesizată 
autoritatea tutelară (în cazurile 
minorilor victime ale violenţei în 
familie)

  13 15 35

Persoane aflate la evidenţă ca 
„scandalagii familiali” 4681 4745 4569 4859 4822 4423 4458

- bărbaţi    4447 4375 4211
- femei    375 48 247
- luaţi la evidenţă    1887 1179 1495
- radiaţi     1891 1224 1368

Victime

Total    816 1417 1572
- femei     673 1218 1738
 - copii - fete     14 65 66
- bărbaţi     143 199 220
 - copii – băieți    10 26 31
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9. În conştiinţă se perindau involuntar episoade separate din cursul 
evenimentului. 

10. Tot timpul arătam tensionat(ă) şi tresăream puternic dacă ceva mă 
speria.

11. Mă străduiam să nu mă gândesc la cele întâmplate.

12. Înţelegeam că până acum retrăiesc momentele celor întâmplate, dar 
nu făceam nimic pentru a evita aceste trăiri.

13. Simţeam o înţepenire şi toate sentimentele legate de cele întâmplate 
mă paralizau.

14. Observam că acţionez sau că mă simt astfel, de parcă mă aflam 
încă în acea situaţie. 

15. Îmi era greu să adorm.

16. Mă copleşeau emoţiile puternice legate de acel eveniment.

17. Mă străduiam să exclud din memorie cele întâmplate.

18. Îmi era greu să-mi concentrez atenţia la ceva anume.

19. Când ceva îmi amintea despre cele întâmplate, aveam senzaţii 
fizice neplăcute: transpiraţie, greaţă, respiraţie dificilă, se accelera 
pulsul etc.

20. Aveam vise urâte despre acel eveniment.

21. Tot timpul eram foarte atent(ă), aşteptând parcă să mi se întâmple 
ceva rău.

22. Mă străduiam să nu vorbesc cu nimeni despre cele întâmplate.
 
Interpretarea rezultatelor: 

Subscala „untruziune” (IN), suma punctelor : 1, 2, 3, 6, 9, 16, 20
Subscala „evitare” (AV), suma punctelor: 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 22
Subscala „excitare fiziologică” (AR), suma punctelor: 4, 10, 14, 15, 18, 19, 21
Suma rezultatelor căpătate la cele 3 subscale ilustrează impactul stresului posttraumatic (IES-R):

Intensitatea stresului 
posttraumatic IN AV AR IES-R

joasă Până la 10 Până la 10 Până la 10 Până la 30
medie 11-18 11-20 11-18 31-56
înaltă 19-23 21-26 19-23 57-74
foarte înaltă 24-35 27-40 24-35 75-110

Anexa 1a. Eşantion
Variabila Număr %

Vârsta 18-24 ani 7 14,0
25-30 ani 10 20,0
31-35 ani 13 26,0
36-40 ani 13 26,0
41-50 ani 7 14,0

Mediul de reşedinţă urban 13 26,0
rural 37 74,0
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Studii medii 18 36,0
colegiu/şcoală profesională 13 26,0
superioare/postuniversitare 11 22,0
medii incomplete 8 16,0

Statut marital Căsătorit(ă) 31 62,0
Celibatar(ă) 1 2,0
Concubinaj 18 36,0

Număr de copii 0 2 4,0
1 13 26,0
2 22 44,0
3 9 18,0
4 4 8,0

TOTAL 50 100,0

Anexa 1b. Rezultatele generale ale analizei Scalelor de evaluare a influenţei 
evenimentului traumatic (numărul respondentelor – 50)

Întrebarea/răspuns Niciodată Rar Uneori Deseori
1. Orice manifestare despre acest eveniment (situaţie) mă impune 
din nou să retrăiesc tot ceea ce s-a întâmplat. 2,0% 22,0% 38,0% 38,0%

2. Noaptea nu puteam să dorm liniştit. 2,0% 4,0% 54,0% 40,0%
3. Unele lucruri mă impuneau tot timpul să mă gândesc la cele 
întâmplate. 6,0% 52,0% 42,0%

4. Simţeam permanent iritare şi furie. 2,0% 12,0% 36,0% 50,0%
5. Nu-mi permiteam să mă indispun când mă gândeam la acel 
eveniment sau când ceva îmi amintea despre el. 14,0% 62,0% 24,0%

6. Mă gândesc la cele întâmplate împotriva voinţei mele. 6,0% 12,0% 40,0% 42,0%
7. Mi se părea că tot ce a avut loc, a fost ireal sau nu s-a întâmplat 
cu mine. 12,0% 18,0% 46,0% 24,0%

8. Mă străduiam să evit tot ce putea să-mi amintească despre cele 
întâmplate. 2,0% 14,0% 38,0% 46,0%

9. În conştiinţă se perindau involuntar episoade separate din cursul 
evenimentului. 4,0% 14,0% 46,0% 36,0%

10. Tot timpul arătam tensionat(ă) şi tresăream puternic dacă ceva 
mă speria. 2,0% 4,0% 42,0% 52,0%

11. Mă străduiam să nu mă gândesc la cele întâmplate. 2,0% 10,0% 36,0% 52,0%
12. Înţelegeam că până acum retrăiesc momentele celor întâmplate, 
dar nu făceam nimic pentru a evita aceste trăiri. 18,0% 50,0% 32,0%

13. Simţeam o înţepenire şi toate sentimentele legate de cele 
întâmplate mă paralizau. 6,0% 6,0% 56,0% 32,0%

14. Observam ca acţionez sau că mă simt astfel, de parcă mă aflam 
încă în acea situaţie. 4,0% 14,0% 50,0% 32,0%

15. Îmi era greu sa adorm. 2,0% 34,0% 64,0%
16. Mă copleşeau emoţiile puternice legate de acel eveniment. 2,0% 6,0% 28,0% 64,0%
17. Mă străduiam să exclud din memorie cele întâmplate. 6,0% 4,0% 30,0% 60,0%
18. Îmi era greu să-mi concentrez atenţia la ceva anume. 4,0% 20,0% 76,0%
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19. Când ceva îmi amintea despre cele întâmplate, aveam senzaţii 
fizice neplăcute: transpiraţie, greaţă, respiraţie dificilă, se accelera 
pulsul etc.

8,0% 8,0% 26,0% 58,0%

20. Aveam vise urâte despre acel eveniment. 8,0% 4,0% 32,0% 56,0%
21. Tot timpul eram foarte atent(ă), aşteptând parca să mi se 
întâmple ceva rău. 2,0% 4,0% 26,0% 68,0%

22. Mă străduiam să nu vorbesc cu nimeni despre cele întâmplate. 14,0% 86,0%

Anexa 1c. Distribuţia variantelor de răspuns la afirmaţia „Noaptea nu puteam să 
dorm liniştit.” în dependenţă de profilul socio-demografic al VVF (numărul respon-
dentelor – 50)

Noaptea nu puteam sa dorm liniştit.

 Niciodată Rar Uneori Deseori

Vârsta 18-24 ani 14,0%  14,0% 72,0%

 25-30 ani   60,0% 40,0%

 31-35 ani   61,0% 39,0%

 36-40 ani  15,0% 54,0% 31,0%

 41-50 ani   71,0% 29,0%

Mediul de reşedinţă urban 8,0%  77,0% 15,0%

 rural  5,0% 46,0% 49,0%

Studii
medii incomplete 12,0%  25,0% 63,0%

medii  6,0% 55,0% 39,0%

 colegiu/şcoală profesională   62,0% 38,0%

 superioare/postuniversitare  9,0% 64,0% 27,0%

Numărul de copii 0   50,0% 50,0%

 1 8,0%  69,0% 23,0%

 2   54,0% 45,0%

 3  22,0% 45,0% 33,0%

 4   25,0% 75,0%

Anexa 1d. Distribuţia variantelor de răspuns la afirmaţia „Tot timpul arătam 
tensionat(ă) şi tresăream puternic dacă ceva mă speria.” în dependenţă de profilul 
socio-demografic al VVF (numărul respondentelor – 50)

Tot timpul arătam tensionat(ă) şi tresăream puternic dacă ceva mă 
speria.

 Niciodată Rar Uneori Deseori
Vârsta 18-24 ani   14,0% 86,0%

 25-30 ani  10,0% 40,0% 50,0%

 31-35 ani  8,0% 61,0% 31,0%

 36-40 ani 8,0%  38,0% 54,0%
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 41-50 ani   43,0% 57,0%
Mediul de 
reşedinţă urban   54,0% 46,0%

 rural 3,0% 5,0% 38,0% 54,0%

Studii medii incomplete   25,0% 75,0%
medii 5,0% 6,0% 50,0% 39,0%

 colegiu/şcoală 
profesională  8,0% 46,0% 46,0%

 superioare/
postuniversitare   36,0% 64,0%

Numărul de 
copii 0    100,0%

 1  15,0% 54,0% 31,0%

 2   45,0% 55,0%

 3 11,0%  33,0% 56,0%

 4   25,0% 75,0%

Anexa 1e. Distribuţia variantelor de răspuns la afirmaţia „Îmi era greu să adorm.” 
în dependenţă de profilul socio-demografic al VVF (numărul respondentelor – 50)

Îmi era greu să adorm.
 Rar Uneori Deseori
Vârsta 18-24 ani  57,0% 43,0%
 25-30 ani 10,0% 30,0% 60,0%
 31-35 ani  31,0% 69,0%
 36-40 ani  38,0% 62,0%
 41-50 ani  14,0% 86,0%
Mediul de reşedinţă urban  38,0% 62,0%
 rural 3,0% 32,0% 65,0%
Studii medii  28,0% 72,0%
 colegiu/şcoală profesională 8,0% 23,0% 69,0%
 superioare/postuniversitare  36,0% 64,0%
 medii incomplete  63,0% 37,0%
Numărul de copii 0  100,0%  
 1 8,0% 46,0% 46,0%
 2  18,0% 82,0%
 3  44,0% 56,0%
 4  25,0% 75,0%
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Anexa 1f. Distribuţia variantelor de răspuns la afirmaţia „Mă copleşeau emoţiile 
puternice legate de acel eveniment.” în dependenţă de profilul socio-demografic al 
VVF (numărul respondentelor – 50)

Mă copleşeau emoţiile puternice legate de acel 
eveniment.

 Niciodată Rar Uneori Deseori
Vârsta 18-24 ani  14,0% 14,0% 72,0%
 25-30 ani 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%
 31-35 ani   23,0% 77,0%
 36-40 ani   38,0% 62,0%

 41-50 ani   29,0% 71,0%

Mediul de reşedinţă urban 8,0% 7,0% 31,0% 54,0%
 rural  5,0% 27,0% 68,0%

Studii
medii incomplete  25,0% 12,0% 63,0%
medii 5,0%  39,0% 56,0%

 colegiu/şcoală profesională  8,0% 23,0% 69,0%
 superioare/postuniversitare   27,0% 73,0%
Numărul de copii 0    100,0%
 1  15,0% 31,0% 54,0%
 2 5,0% 5,0% 26,0% 64,0%
 3   11,0% 89,0%
 4   75,0% 25,0%

Anexa 1g. Distribuţia variantelor de răspuns la afirmaţia „Îmi era greu să-mi 
concentrez atenţia la ceva anume.” în dependenţă de profilul socio-demografic al 
VVF (numărul respondentelor – 50)

Îmi era greu să-mi concentrez atenţia la ceva anume.
 Rar Uneori Deseori
Vârsta 18-24 ani 14,0% 14,0% 72,0%
 25-30 ani 10,0% 30,0% 60,0%
 31-35 ani  38,0% 62,0%
 36-40 ani   100,0%
 41-50 ani  14,0% 86,0%
Mediul de reşedinţă urban 15,0% 23,0% 62,0%
 rural  19,0% 81,0%
Studii medii 5,0% 17,0% 78,0%
 colegiu/şcoală profesională  23,0% 77,0%
 superioare/postuniversitare  18,0% 82,0%
 medii incomplete 12,0% 25,0% 63,0%
Numărul de copii 0   100,0%
 1 8,0% 31,0% 61,0%
 2 5,0% 22,0% 73,0%
 3  11,0% 89,0%
 4   100,0%
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Anexa 1h. Distribuţia variantelor de răspuns la afirmaţia „Când ceva îmi amintea 
despre cele întâmplate, aveam senzaţii fizice neplăcute: transpiraţie, greaţă, 
respiraţie dificilă, pulsul se accelera etc.” în dependenţă de profilul socio-demografic 
al VVF (numărul respondentelor – 50)

Când ceva îmi amintea despre cele întâmplate, 
aveam senzaţii fizice neplăcute: transpiraţie, greaţă, 

respiraţie dificilă, pulsul se accelera etc.
 Niciodată Rar Uneori Deseori

Vârsta 18-24 ani 14,0%  29,0% 57,0%

 25-30 ani   20,0% 80,0%

 31-35 ani 15,0%  31,0% 54,0%

 36-40 ani 8,0% 31,0% 15,0% 46,0%

 41-50 ani   43,0% 57,0%

Mediul de reşedinţă urban 8,0%  31,0% 61,0%

 rural 8,0% 11,0% 24,0% 57,0%

Studii
medii incomplete 13,0% 12,0% 12,0% 63,0%

medii 17,0%  28,0% 55,0%

 colegiu/şcoală profesională  15,0% 16,0% 69,0%

 superioare/postuniversitare  9,0% 45,0% 46,0%

Numărul de copii 0    100,0%
 1 8,0%  23,0% 69,0%
 2 4,0% 14,0% 36,0% 46,0%

 3 11,0% 11,0% 22,0% 56,0%

 4 25,0%   75,0%

Anexa 1i. Distribuţia variantelor de răspuns la afirmaţia „Aveam vise urâte despre 
acel eveniment.” în dependenţă de profilul socio-demografic al VVF (numărul 
respondentelor – 50)

Aveam vise urâte despre acel eveniment.

 Niciodată Rar Uneori Deseori

Vârsta 18-24 ani   29,0% 71,0%

 25-30 ani   50,0% 50,0%

 31-35 ani 8,0% 7,0% 23,0% 62,0%

 36-40 ani 23,0% 7,0% 39,0% 31,0%

 41-50 ani   14,0% 86,0%

Mediul de reşedinţă urban   31,0% 69,0%

 rural 11,0% 5,0% 32,0% 52,0%



91

Studii
medii incomplete 12,0%  25,0% 63,0%

medii 17,0% 5,0% 28,0% 50,0%

 colegiu/şcoală profesională   46,0% 54,0%

 superioare/postuniversitare  9,0% 27,0% 64,0%

Numărul de copii 0    100,0%

 1   31,0% 69,0%

 2 4,0% 9,0% 41,0% 46,0%

 3 22,0%  22,0% 56,0%

 4 25,0%  25,0% 50,0%

Anexa 1j. Distribuţia variantelor de răspuns la afirmaţia „Tot timpul eram foarte 
atentă, aşteptând parcă să mi se întâmple ceva rău.” în dependenţă de profilul 
socio-demografic al VVF (numărul respondentelor – 50)

Tot timpul eram foarte atentă, aşteptând parcă să mi 
se întâmple ceva rău.

 Niciodată Rar Uneori Deseori
Vârsta 18-24 ani 14,0%  14,0% 72,0%
 25-30 ani  10,0% 30,0% 60,0%
 31-35 ani   15,0% 85,0%
 36-40 ani  8,0% 38,0% 54,0%
 41-50 ani   29,0% 71,0%
Mediul de reşedinţă urban 8,0% 8,0% 7,0% 77,0%
 rural  3,0% 32,0% 65,0%
Studii medii incomplete 12,0%  25,0% 63,0%

medii  5,0% 28,0% 67,0%
 colegiu/şcoală profesională   23,0% 77,0%
 superioare/postuniversitare  9,0% 27,0% 64,0%
Numărul de copii 0    100,0%
 1 8,8%  15,0% 77,0%
 2  9,0% 32,0% 59,0%
 3   33,0% 67,0%
 4   25,0% 75,0%
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Anexa 1k. Distribuţia variantelor de răspuns la afirmaţia „Mă străduiam să nu 
vorbesc cu nimeni despre cele întâmplate.” în dependenţă de profilul socio-
demografic al VVF (numărul respondentelor – 50)

Mă străduiam să nu vorbesc cu nimeni 
despre cele întâmplate.

 Uneori Deseori
Vârsta 18-24 ani 29,0% 71,0%
 25-30 ani 10,0% 90,0%
 31-35 ani 8,0% 92,0%
 36-40 ani 15,0% 85,0%
 41-50 ani 14,0% 86,0%
Mediul de reşedinţă
 

urban 23,0% 77,0%
rural 11,0% 89,0%

Studii
 
 
 

medii 22,0% 78,0%
colegiu/şcoală profesională 8,0% 92,0%
superioare/postuniversitare 9,0% 91,0%
medii incomplete 12,0% 88,0%

Numărul de copii
 
 
 
 

0 50,0% 50,0%
1  100,0%
2 23,0% 77,0%
3 11,10% 89,0%
4  100,0%

Anexa 1l. Rezultatele analizei datelor pentru Subscala Intruziune (IN)

  Frecvență Procent

Valid intensitate medie 5 10,0

 intensitate înaltă 11 22,0

 intensitate foarte înaltă 34 68,0

 Total 50 100,0

IN

 
Intensitate 

medie Intensitate înaltă Intensitate foarte înaltă
Vârsta 18-24 ani 14,0%  86,0%
 25-30 ani  20,0% 80,0%
 31-35 ani 8,0% 23,0% 69,0%
 36-40 ani 23,0% 23,0% 54,0%
 41-50 ani  43,0% 57,0%
Mediul de reşedinţă urban 8,0% 15,0% 77,0%
 rural 11,0% 24,0% 65,0%
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Studii medii 17,0% 11,0% 72,0%
 colegiu/şcoală 

profesională 8,0% 46,0% 46,0%
 superioare/

postuniversitare  18,0% 82,0%
 medii incomplete 12,0% 13,0% 75,0%
Numărul de copii 0   100,0%
 1 8,0% 23,0% 69,0%
 2 9,0% 23,0% 68,0%
 3 11,0% 33,0% 56,0%
 4 25,0%  75,0%

Anexa 1m. Rezultatele analizei datelor pentru Subscala Evitare (AV)
  Frecvență Procent
Valid intensitate medie 3 6,0
 intensitate înaltă 13 26,0
 intensitate foarte înaltă 34 68,0
 Total 50 100,0

AV

 
Intensitate 

medie Intensitate înaltă Intensitate foarte 
înaltă

Vârsta 18-24 ani  43,0% 57,0%
 25-30 ani  30,0% 70,0%
 31-35 ani 15,0% 8,0% 77,0%
 36-40 ani 8,0% 38,0% 54,0%
 41-50 ani  14,0% 86,0%
Mediul de reşedinţă urban  8,0% 92,0%
 rural 8,0% 32,0% 60,0%
Studii medii 11,0% 17,0% 72,0%
 colegiu/şcoală profesională 8,0% 23,0% 69,0%
 superioare/postuniversitare  18,0% 82,0%
 medii incomplete  63,0% 37,0%
Numărul de copii 0  50,0% 50,0%
 1  38,0% 62,0%
 2 9,0% 23,0% 68,0%
 3 11,0% 22,0% 67,0%
 4   100,0%

Anexa 1n. Rezultatele analizei datelor pentru Subscala Excitare Fiziologică (AR)
 Frecvență Procent
Valid intensitate joasă 1 2,0
 intensitate medie 2 4,0
 intensitate înaltă 6 12,0
 intensitate foarte înaltă 41 82,0
 Total 50 100,0
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AR

 Intensitate 
joasă

Intensitate 
medie

Intensitate 
înaltă

Intensitate 
foarte înaltă

Vârsta 18-24 ani 14,0%   86,0%
 25-30 ani  10,0% 20,0% 70,0%
 31-35 ani   8,0% 92,0%
 36-40 ani  8,0% 15,0% 77,0%
 41-50 ani   14,0% 86,0%
Mediul de reşedinţă urban 7,0% 8,0%  85,0%
 rural  3,0% 16,0% 81,0%
Studii medii  11,0% 11,0% 78,0%
 colegiu/şcoală profesională   15,0% 85,0%
 superioare/postuniversitare   18,0% 82,0%
 medii incomplete 12,0%   88,0%
Numărul de copii 0    100,0%
 1 7,0%  8,0% 85,0%
 2  4,0% 9,0% 86,0%
 3  11,0% 11,0% 78,0%
 4   50,0% 50,0%

Anexa 1o. Rezultatele analizei datelor privind Impactul Stresului Posttraumatic 
(IES-R)
 

 Frecvență Procent
Valid intensitate medie 2 4,0
 intensitate înaltă 10 20,0
 intensitate foarte înaltă 38 76,0
 Total 50 100,0

IES-R

Intensitate medie Intensitate înaltă Intensitate foarte 
înaltă

Vârsta
 
 
 
 

18-24 ani 14,0%  86,0%

25-30 ani  20,0% 80,0%

31-35 ani  31,0% 69,0%

36-40 ani 8,0% 31,0% 61,0%

41-50 ani   100,0%
Mediul de 
reşedinţă
 

urban 8,0% 15,0% 77,0%
rural 3,0% 22,0% 75,0%

Studii
 
 
 

medii  33,0% 67,0%

colegiu/şcoală profesională 8,0% 7,0% 85,0%

superioare/postuniversitare  18,0% 82,0%

medii incomplete 13,0% 12,0% 75,0%
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Numărul de 
copii
 
 
 
 

0   100,0%

1 8,0% 15,0% 77,0%

2 4,0% 23,0% 73,0%
3  22,0% 78,0%
4  25,0% 75,0%

Anexa 2. Testul de autoeficacitate generală

Vârsta__________;     Reşedinţă: urban/rural ; Raionul:_________________
Studii______________________;   Starea civilă____________________;   Nr. copii________________
Data ”_____________”2014

Instrucţiuni: Mai jos sunt câteva afirmaţii, evaluaţi, acordând un anumit punctaj pentru fiecare dintre acestea, 
în dependenţă de modul de cât de mult sunt specifice pentru situaţia Dvs.

Nr. Afirmaţii Acord 
total
=1

Acord 
parţial

=2

Dezacord 
parţial

=3

Dezacord 
total
=4

1. Dacă ceva mi se pare prea complicat, nici nu mă voi 
strădui să încerc.

2. Evit să încerc să învăţ lucruri noi dacă ele mi se par 
prea dificile.

3. Când încerc ceva nou şi nu am succes, mai degrabă 
renunţ.

4. Când îmi fac planuri, sunt sigur că le pot realiza.

5. Dacă din prima încercare nu reuşesc să îndeplinesc 
sarcina, încerc până îmi reuşeşte. 

6. Când trebuie să fac ceva neplăcut, dar important pentru 
mine, nu renunţ până nu duc până la capăt.

7. Când iau o decizie de a face ceva, imediat trec la 
realizarea ei. 

8. Insuccesul nu mă face decât să încerc mai mult.

9. Când îmi propun scopuri importante, rareori le 
realizez.

10. Nu mă văd capabil de a rezolva majoritatea 
problemelor care intervin în viaţa mea.

11. Când apar probleme neprevăzute,, nu mă isprăvesc cu 
ele prea repede. 

12. Mă simt nesigur în privinţa abilităţii mele de a face 
ceva.
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2.a. Eşantion
Variabila Număr %

Vârsta

18-24 ani 7 14,0
25-30 ani 9 18,0
31-35 ani 12 24,0
36-40 ani 11 22,0
41-50 ani 11 22,0

Mediul de reşedinţă 
urban 12 24,0
rural 38 76,0

Studii

studii medii 23 46,0
studii liceale 1 2,0
colegiu/şcoală profesională 11 22,0
studii superioare/postuniversitare 8 16,0
gimnaziale 7 14,0

Stare civilă

căsătorită 29 58,0
divorţată 2 4,0
celibatară 5 10,0
concubinaj 14 28,0

Număr de copii

0 3 6,0
1 5 10,0
2 29 58,0
3 13 26,0

TOTAL 50 100,0

Anexa 2.b. Rezultatele generale ale analizei Testelor de autoeficacitate generală (nr. 
de respondente-50)

acord 
total

acord 
parţial

dezacord 
parţial

dezacord 
total

1. Dacă ceva mi se pare prea complicat, nici nu mă voi strădui 
să încerc 38,0% 54,0% 4,0% 4,0%

2. Evit să încerc să învăţ lucruri noi dacă ele mi se par prea 
dificile 48,0% 38,0% 4,0% 10,0%

3. Când încerc ceva nou şi nu am succes, mai degrabă renunţ 48,0% 36,0% 12,0% 4,0%
4. Când îmi fac planuri, sunt sigură că le pot realiza 10,0% 46,0% 22,0% 22,0%

 
Scurtă descriere: 
 
Scalele identifică capacitatea de: 

1. Iniţiativă; 
2. Efort social; 
3. Persistenţă. 

Testul măsoară nivelul autoeficacităţii generale, astfel spus, al simţului uman combinat cu competenţă şi încredere pentru realizarea unei sarcini 
date într-un domeniu dat pentru atingerea scopului propus.  
Este compus din 12 itemi care sunt componenţi ai 3 factori: 
Iniţiativă, efort, persistenţă. 
Astfel, punctajul maxim posibil de acumulat este de 48 de puncte. Segmentele de punctaj corespunzătoare nivelelor de autoeficacitate sunt:  
1-16 -- nivel scăzut; 
17-32 -- nivel mediu; 
33-48 --nivel înalt 
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5. Dacă din prima încercare nu reuşesc să îndeplinesc sarcina, 
încerc până îmi reuşeşte 18,0% 42,0% 26,0% 14,0%

6. Când trebuie să fac ceva neplăcut, dar important pentru mine, 
nu renunţ până nu duc până la capăt 20,0% 26,0% 48,0% 6,0%

7. Când iau o decizie de a face ceva, imediat trec la realizarea ei 18,0% 38,0% 24,0% 20,0%
8. Insuccesul nu mă face decât să încerc mai mult 20,0% 22,0% 42,0% 16,0%
9. Când îmi propun scopuri importante, rareori le realizez 48,0% 36,0% 12,0% 4,0%
10. Nu mă văd capabilă de a rezolva majoritatea problemelor 
care intervin în viaţa mea 52,0% 36,0% 6,0% 6,0%

11. Când apar probleme neprevăzute, nu mă isprăvesc cu ele 
prea repede 60,0% 30,0% 6,0% 4,0%

12. Mă simt nesigură în privinţa abilităţii mele de a face ceva 62,0% 24,0% 10,0% 4,0%

Anexa 2c. Distribuţia variantelor de răspuns la afirmaţia „Când îmi fac planuri, 
sunt sigură că le pot realiza” (nr. respondentelor-50)

Când îmi fac planuri, sunt sigură că le pot realiza
 acord total acord parţial dezacord parţial dezacord total
Vârsta 18-24 ani 14,0% 43,0% 29,0% 14,0%
 25-30 ani  44,0% 22,0% 33,0%
 31-35 ani 17,0% 50,0% 8,0% 25,0%
 35-40 ani  55,0% 27,0% 18,0%
 41-50 ani 18,0% 36,0% 28,0% 18,0%
Reşedinţa urban 17,0% 25,0% 50,0% 8,0%
 rural 8,0% 53,0% 13,0% 26,0%
Număr de copii 0 34,0% 33,0% 33,0%  
 1 20,0% 40,0% 40,0%  
 2 7,0% 45,0% 21,0% 27,0%
 3 8,0% 54,0% 15,0% 23,0%
Stare civilă căsătorită 3,0% 59,0% 21,0% 17,0%
 divorţată   50,0% 50,0%
 celibatară 40,0% 40,0% 20,0%  
 concubinaj 14,0% 29,0% 21,0% 36,0%

Anexa 2d. Distribuţia variantelor de răspuns la afirmaţia „Dacă din prima încercare 
nu reuşesc să îndeplinesc sarcina, încerc până îmi reuşeşte” (nr. respondentelor-50)

Dacă din prima încercare nu reuşesc să îndeplinesc sarcina, încerc până 
îmi reuşeste

 acord total acord parţial dezacord partţal dezacord total
Vârsta 18-24 ani 43,0% 57,0%   
 25-30 ani 22,0% 11,0% 33,0% 33,0%
 31-35 ani 17,0% 42,0% 33,0% 8,0%
 35-40 ani 18,0% 55,0% 18,0% 9,0%
 41-50 ani  46,0% 36,0% 18,0%
Reşedinţa urban 17,0% 50,0% 25,0% 8,0%
 rural 18,0% 40,0% 26,0% 16,0%
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Număr de copii 0 100,0%    
 1  60,0% 40,0%  
 2 14,0% 48,0% 17,0% 21,0%
 3 15,0% 31,0% 46,0% 8,0%
Stare civilă căsătorită 14,0% 52,0% 24,0% 10,0%
 divorţată   50,0% 50,0%
 celibatară 80,0% 20,0%   
 concubinaj 7,0% 36,0% 36,0% 21,0%

Anexa 2e. Distribuţia variantelor de răspuns la afirmaţia „Când iau o decizie de a 
face ceva, imediat trec la realizarea ei” (nr. de respondentelor-50)

Când iau o decizie de a face ceva, imediat trec la realizarea ei
 acord total acord parţial dezacord parţial dezacord total
Vârsta 18-24 ani 43,0% 57,0%   
 25-30 ani 11,0% 44,0% 11,0% 34,0%
 31-35 ani 25,0% 42,0% 33,0%  
 35-40 ani 9,0% 27,0% 36,0% 27,0%
 41-50 ani 9,0% 27,0% 28,0% 36,0%
Reşedinţa urban 25,0% 25,0% 42,0% 8,0%
 rural 16,0% 42,0% 18,0% 24,0%
Număr de copii 0 67,0% 33,0%   
 1 20,0% 60,0%  20,0%
 2 14,0% 35,0% 31,0% 20,0%
 3 15,0% 39,0% 23,0% 23,0%
Stare civilă căsătorită 10,0% 38,0% 31,0% 21,0%
 divorţată    100,0%
 celibatară 80,0% 20,0%   
 concubinaj 14,0% 50,0% 21,0% 15,0%

Anexa 2f. Distribuţia variantelor de răspuns la afirmaţia „Insuccesul nu mă face 
decât să încerc mai mult” (nr. respondentelor-50)

Insuccesul nu mă face decât să încerc mai mult
 acord total acord parţial dezacord parţial dezacord total
Vârsta 18-24 ani 57,0% 43,0%   
 25-30 ani 22,0% 33,0% 11,0% 33,0%
 31-35 ani 17,0% 8,0% 58,0% 17,0%
 35-40 ani 18,0%  73,0% 9,0%
 41-50 ani  36,0% 46,0% 18,0%
Reşedinţa urban 17,0% 25,0% 50,0% 8,0%
 rural 21,0% 21,0% 40,0% 18,0%
Număr de copii 0 67,0% 33,0%   
 1 40,0% 20,0% 40,0%  
 2 14,0% 17,0% 45,0% 24,0%
 3 15,0% 31,0% 46,0% 8,0%
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Stare civilă căsătorită 10,0% 28,0% 41,0% 21,0%
 divorţată   100,0%  
 celibatară 80,0% 20,0%   
 concubinaj 21,0% 14,0% 50,0% 15,0%

Anexa 2g. Distribuţia variantelor de răspuns la afirmaţia „Nu mă văd capabilă de a 
rezolva majoritatea problemelor care intervin în viaţa mea” (nr. respondentelor-50)

Nu mă văd capabilă de a rezolva majoritatea problemelor care intervin 
în viaţa mea

 acord total acord parţial dezacord parţial dezacord total
Vârsta 18-24 ani 29,0% 29,0% 14,0% 28,0%
 25-30 ani 67,0% 33,0%   
 31-35 ani 58,0% 25,0% 8,0% 7,0%
 35-40 ani 44,0% 45,0% 9,0%  
 41-50 ani 55,0% 45,0%   
Reşedinţa urban 50,0% 33,0% 8,0% 8,0%
 rural 53,0% 37,0% 5,0% 5,0%
Număr de copii 0 33,0% 33,0%  33,0%
 1 20,0% 40,0% 20,0% 20,0%
 2 59,0% 38,0% 3,0%  
 3 54,0% 31,0% 8,0% 7,0%
Stare civilă căsătorită 55,0% 45,0%   
 divorţată 50,0% 50,0%   
 celibatară 20,0% 20,0% 20,0% 40,0%
 concubinaj 58,0% 21,0% 14,0% 7,0%

Anexa 2h. Distribuţia variantelor de răspuns la afirmaţia „Când apar probleme 
neprevăzute, nu mă isprăvesc cu ele prea repede” (nr. respondentelor-50)

Când apar probleme neprevăzute, nu mă isprăvesc cu ele prea repede
 acord total acord parţial dezacord parţial dezacord total
Vârsta 18-24 ani 14,0% 57,0% 29,0%  
 25-30 ani 89,0%  11,0%  
 31-35 ani 67,0% 17,0%  17,0%
 35-40 ani 55,0% 45,0%   
 41-50 ani 64,0% 36,0%   
Reşedinţa urban 59,0% 25,0% 8,0% 8,0%
 rural 60,0% 32,0% 5,0% 3,0%
Număr de 
copii 0  67,0% 33,0%  

 1 40,0% 40,0% 20,0%  
 2 69,0% 28,0% 3,0%  
 3 62,0% 23,0%  15,0%
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Stare civilă căsătorită 66,0% 31,0% 3,0%  
 divorţată 100,0%    
 celibatară  40,0% 40,0% 20,0%
 concubinaj 64,0% 29,0%  7,0%

Anexa 2i. Distribuţia variantelor de răspuns la afirmaţia „Mă simt nesigură în 
privinţa abilităţii mele de a face ceva” (nr. respondentelor-50)

Mă simt nesigură în privinţa abilităţii mele de a face ceva
 acord total acord parţial dezacord parţial dezacord total
Vârsta 18-24 ani 43,0%  29,0% 28,0%
 25-30 ani 78,0% 22,0%   
 31-35 ani 59,0% 33,0% 8,0%  
 35-40 ani 55,0% 27,0% 18,0%  
 41-50 ani 73,0% 27,0%   
Reşedinţa urban 75,0% 17,0% 8,0%  
 rural 58,0% 26,0% 11,0% 5,0%
Număr de copii 0 34,0%  33,0% 33,3%
 1 80,0%  20,0%  
 2 69,0% 21,0% 7,0% 3,0%
 3 46,0% 46,0% 8,0%  
Stare civilă căsătorită 59,0% 31,0% 10,0%  
 divorţată 100,0%    
 celibatară 20,0% 20,0% 40,0% 20,0%
 concubinaj 79,0% 14,0%  7,0%

Anexa 2j. Date privind nivelul de autoeficacitate a VVF (nr. de respondentelor-50)

Nivel de autoeficacitate

 Frecvenţă Procentaj Procentaj valid Procentaj cumulativ

Valid Nivel mediu 50 100,0 100,0 100,0


