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Centrul pentru Drepturile 
Omului din Moldova

Ghid juridic pentru victimele 
violenţei în familie

Chişinău 2013



Acest ghid se adresează 
victimelor violenţei 
domestice, precum şi celor  
care cunosc persoane abuzate 
în familie.
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În cazul în care aţi aflat din întîm-
plare sau cunoaşteţi persoane care 
sunt victime ale violenţei domesti-
ce, oferiţi-le acest ghid. 

Prezentul ghid are drept scop sen-
sibilizarea opiniei publice privind 
gravitatea problemei violenţei do-
mestice şi combaterea violenţei în 
familie, informarea despre formele 
de apărare de violenţa domestică.

Nu fiţi indiferenţi faţă de aceste 
persoane, încercaţi să le acordaţi 
ajutor, chiar dacă ele vor nega 
aplicarea actelor de violenţă do-
mestică în privinţa lor.

Explicaţi-le că nu sunt singure şi că 
îşi pot schimba viaţa.
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Ce este violenţa în familie sau 
violenţa domestică? 

Potrivit Recomandării Comitetului 
de Miniştri al Consiliului Europei nr. 
R(85) cu privire la violenţa în fami-
lie, adoptată la 26 martie 1985, sub 
noţiunea de violenţă în familie tre-
buie de înţeles „orice act sau omisi-
une comisă în interiorul familiei de 
către unul dintre membrii acesteia 
şi care aduce atingere vieţii, inte-
grităţii corporale sau psihologice 
sau libertăţii altui membru al ace-
lei familii, şi vatămă în mod serios 
dezvoltarea personalităţii lui/ei”.

Rezoluţia 48/104/20.12.1993 a 
Adunării Generale a ONU, art.2, 
arată că violenţa îndreptată asupra 
femeii „include următoarele acţiuni: 
violenţa fizică, sexuală şi psihologi-
că care se produce în cadrul famili-
ei, inclusiv maltratări, abuzul sexual 
al copiilor din cadrul căminului 
conjugal, violenţa relaţionată cu 
ştirbirea dreptului patrimonial, mu-
tilare genitală şi alte practici tradiţi-
onale, nocive pentru femeie, actele 
de violenţă produse de alţi membri 
ai familiei precum şi violenţa legată 
de exploatare.” Această enumerare 
nu este una exhaustivă.
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Cea de-a patra Conferinţă mon-
dială privind problemele femei-
lor, desfăşurată în 1995 la Beijing, 
descrie violenţa îndreptată asu-
pra femeii ca orice act de violenţă 
fundamentat pe diferenţa de gen, 
care rezultă sau care poate rezulta 
într-o vătămare sau suferinţă fizică, 
sexuală sau psihologică a femeilor, 
inclusiv ameninţările cu asemenea 
acte, coerciţia sau privarea arbitra-
ră de libertăţi, indiferent dacă aces-
tea apar în viaţa publică sau priva-
tă. În consecinţă, violenţa împotriva 
femeilor cuprinde următoarele for-
me, fără a fi limitată la acestea:
a) Violenţa fizică, sexuală şi psiho-
logică ce are loc în familie, inclusiv 
bătăile, abuzul sexual al copiilor de 
sex feminin, violenţa legată de zes-
tre, violul marital, mutilarea orga-
nelor genitale ale femeilor, violenţa 
extramaritală şi violenţa referitoare 
la exploatare;
b) Violenţa fizică, sexuală şi psiho-
logică ce există în societate, inclu-
siv violul, abuzul sexual, hărţuirea 
sexuală şi intimidarea la locul de 
muncă, în instituţiile educaţionale 
şi alte instituţii, traficul cu femei şi 
prostituţia (forţată);
c) Violenţa fizică, sexuală şi psiholo-
gică comisă sau trecută cu vederea 
de către stat, oriunde aceasta apare.
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Codul Penal al Republicii Moldova 
(art.2011) defineşte violenţa în fa-
milie drept acţiunea sau inacţiunea 
intenţionată, manifestată fizic sau 
verbal, comisă de un membru al 
familiei asupra unui alt membru al 
familiei, care a provocat suferinţă 
fizică, soldată cu vătămarea uşoară 
a integrităţii corporale sau a sănă-
tăţii, suferinţă psihică ori prejudiciu 
material sau moral.

Potrivit  Legii cu privire la prevenirea 
şi combaterea violenţei în familie 
nr.45 din 01.03.2007, noţiunea de 
violenţă în familie semnifică orice 
acţiune sau inacţiune intenţionată, 
cu excepţia acţiunilor de autoapă-
rare a unor alte persoane, manifes-
tată fizic sau verbal, prin abuz fizic, 
sexual, psihologic, spiritual sau 
economic ori prin cauzare de pre-
judiciu material sau moral, comisă 
de un membru de familie contra 
unor alţi membri de familie, inclu-
siv contra copiilor, precum şi contra 
proprietăţii comune sau personale. 
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Abuzul fizic 
Mai frecvent  violenţa domestică este 
percepută de societate drept un abuz 
fizic al unui soţ sau al partenerului in-
tim. Partenerul (soţul/soţia) încearcă 
să-şi manifeste autoritatea şi controlul 
printr-un comportament agresiv, prin 
violenţă şi maltratarea victimei, pro-
ducîndu-i răni, leziuni sau chiar moar-
tea acestuia. 

Tipurile violenţei 
domestice



Abuzul emoţional (psihologic) - 
este adesea trecut cu vederea sau 
minimalizat chiar de către persoa-
na abuzată. Lipsa unor răni sau 
leziuni corporale nu înseamnă că 
persoana nu este abuzată. Scopul 
abuzului emoţional este de a dis-
truge respectul de sine şi senti-
mentul de independenţă şi include 
în sine abuzul verbal (ţipătul, injuri-
ile, blamarea, jignirea etc.). Izolarea 
victimei de societate, intimitatea şi 
comportamentul autoritar sunt ca-
racteristice acestui tip de abuz. 
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Abuzul economic sau financiar - 
este o formă subtilă de abuz emo-
ţional. Scopul unui agresor, în acest 
caz, este să obţină controlul asupra 
victimei şi să se folosească de ea 
în mod frecvent. Abuzul econo-
minc include în sine controlul de 
către agresor al finanţelor victi-
mei; reţinerea cărţilor de credit 
sau utilizarea banilor fără acordul 
victimei; restricţionarea accesului 
la bunuri şi servicii; implicarea 
agresorului în sarcinile de serviciu 
sau alegerea carierei victimei; furtul 
banilor. 
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Semne generale de avertizare 
ale abuzului domestic 
 
Persoana abuzată :   

• manifesta frică şi îngrijorare 
pentru partenerul (soţul/soţie) 
agresor în desfăşurarea diferi-
tor activităţi cotidiene; 

• execută orice acţiune la cererea 
partenerului (soţul/soţia) agre-
sor; 

• îi raportează  partenerului (so-
ţul/soţia) agresiv despre orice 
acţiune desfăşurată de ea; 

• este frecvent hărţuită de către 
partenerul (soţul/soţia) agresor 
prin intermediul convorbirilor 
telefonice repetate; 

• comunică rudelor, prietenilor 
despre comportamentul agre-
siv, gelos sau posesiv al parte-
nerului (soţului) agresor. 

Cum identificăm 
victimele violenţei 
domestice?
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Semne ale violenţei fizice
Persoana abuzată fizic poate: 
• avea frecvent leziuni corporale 

pentru care îşi va cere scuze, cu 
explicaţia  că acestea sunt acci-
dentate; 

• lipsi deseori de la locul de 
muncă, şcoală sau de la anu-
mite evenimente din comuni-
tate fără nici o explicaţie; 

• purta îmbrăcăminte care as-
cunde cicatricile şi echimozele 
de pe corp. 

Semne de avertizare ale izolării
Persoana izolată de agresor poate:
• să nu îşi viziteze sau contacte-

ze perioade îndelungate fami-
lia şi prietenii; 

• merge rareori în public fără 
partenerul(soţul/soţia) agresor. 

Semne de avertizare a abuzului 
psihologic
Persoana abuzată psihologic poa-
te: 
• avea  stima de sine scăzută, 

chiar dacă pare să fie încreză-
toare; 

• avea modificări de personalita-
te (de exemplu, pot deveni mai 
retrase); 

• fi depresivă, neliniştită şi pre-
dispusă la acte de suicid.
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Cui ne adresăm 
pentru ajutor ?

Autorităţile şi instituţiile abili-
tate cu funcţii  de prevenire şi 
de combatere a violenţei în fa-
milie sunt:
• Secţiile/direcţiile de asistenţă 

socială şi de protecţie a familiei 
care au rolul de a: 

 - oferi protecţie şi asisten-
ţă persoanelor în situaţie de 
criză, în special victimelor vi-
olenţei în familie şi copiilor 
acestora;
 - plasează, după caz, victima 
în centrul de reabilitare, ofe-
rindu-i asistenţa corespun-
zătoare;
 - desfăşoară activitate de 
consiliere psihosocială a vic-
timelor, în vederea lichidării 
consecinţelor actelor de vio-
lenţă în familie, prin mijloace 
proprii sau redirecţionînd ca-
zul către specialişti din cen-
trele de reabilitare;
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 - apără drepturile şi intere-
sele legitime ale victimelor, 
inclusiv ale victimelor mino-
re;
 - monitorizează cazurile vic-
timelor şi le acordă asistenţă 
după ce au părăsit centrele 
de reabilitare.

• Instituţiile medicale care asi-
gură persoanei  identificate 
drept victimă în familie acor-
dă:
 - asistenţă medicală;
 - sprijin emoţional;
 - documentare minuţioasă;
 - poate informa victimele    
despre alte servicii.
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• Organele afacerilor interne  
care au rolul de a:

 - identifica, înregistra şi 
raporta cazurile de violenţă 
în familie;
 - examina cererile şi sesi-
zările parvenite din partea 
cetăţenilor cu privire la con-
flictele familiale;
 - vizita familiile ai  căror 
membri sunt luaţi la eviden-
ţă, efectuează lucrul de pre-
venire a comiterii repetate a 
actelor de violenţă în familie;
 - efectua, în situaţii de criză, 
reţinerea administrativă a 
agresorlui, în funcţie de gra-
vitatea cazului;
 - se adresa către autorităţile 
judecătoreşti pentru obţine-
rea ordonanţei de protecţie 
în situaţie de criză în baza 
cererii depusă de victimă 
sau a sesizării de caz şi de a 
asigura executarea ordonan-
ţei;
 - asigura agresorilor accesul 
la serviciul de reabilitare.
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• Centrele/serviciile de rea-
bilitare a victimelor şi agresori-
lor, care oferă:

 - cazare, hrană, asistenţă 
juridică, socială, psihologi-
că şi medicală de urgenţă, 
pază şi protecţie, precum şi 
asistenţă pentru contactarea 
rudelor.

• alte organizaţii cu activităţi 
specializate în domeniu:

 - Asociaţia Obştească „Re-
fugiu – Casa Mărioarei”, 
oferă adăpost, consiliere 
psihologică şi asistenţă ju-
ridică. Aceasta dispune şi  
de o linie fierbinte. (mun. 
Chişinău, şos. Hînceşti 4,  
Tel/fax.: 022 72 58 61)

 - Asociaţia Familiilor Mo-
noParentale. Centrul de 
informare şi consiliere 
pentru victimele violen-
ţei (or.Cahul, str. Republi-
cii nr. 35, bir.6, tel.: 2 09 84/ 
079191203);
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 - Asociaţia Psihologilor 
„Tighina” din Căuşeni 
(or. Căuşeni, str. Ana si Alexan-
dru nr. 18, Tel.: (0243) 2 68 35 );

 - Asociaţia Obştească „AR-
TEMIDA”  din Drochia, care 
are drept obiective: preveni-
rea violenţei în familie şi acor-
darea asistenţei specializate 
victimelor; organizarea unor 
servicii de urgenţă în situaţia 
femeilor abuzate în cadrul fa-
miliei, precum şi organizarea 
serviciilor de consiliere pentru 
agresorii familiali;
(Tel.: (0252) 2 10 32, 2 10 33,   
0 798 24900)

 - Centrul de Asistenţă şi 
Protecţie a Victimelor Vio-
lenţei Domestice din  Bălţi 
(or. Bălţi, Str. 31 August nr.63, 
tel.: (231) 2 63 57);
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Centrul internaţional pentru 
Protecţia şi Promovarea Drep-
turilor Femeii “La Strada”- ser-
viciu naţional care dispune de 
un telefon de încredere pentru 
femei - 0 8008 8008. Centrul 
oferiră consiliere psihologică, 
asistenţă juridică şi prestează 
servicii de mediere pentru per-
soanele care suferă de violenţă 
în familie.
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Persoanele care pot depune ce-
rere despre comiterea actelor de 
violenţă în familie sunt:
• victima;
•  în situaţie de criză, mem-
brii de familie; 
• persoanele cu funcţie de 
răspundere şi profesioniştii care 
vin în contact cu familia;
• autoritatea tutelară;
• alte persoane care deţin 
informaţii despre pericolul imi-
nent de săvîrşire a unor acte de 
violenţă sau despre săvîrşirea 
lor.

Cererea despre comiterea actelor 
de violenţă în familie se depune:

• la organul afacerilor interne
•  în instanţă de judecată;
• la organul de asistenţă so-
cială şi de protecţie a familiei şi 
copilului;
• la autoritatea administraţiei 
publice locale.

Cui ne adresăm 
pentru ajutor ?
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Cererea despre comiterea actelor 
de violenţă în familie se depune:

• la organul afacerilor interne
• în instanţă de judecată;
• la organul de asistenţă so-
cială şi de protecţie a familiei şi 
copilului;
• la autoritatea administraţiei 
publice locale.
    
Cererea se depune la locul:

  • de domiciliu al victimei; 
• temporar de reşedinţă a 
victimei, dacă aceasta a părăsit 
domiciliul pentru a evita conti-
nuarea violenţei directe;
• de reşedinţă a agresorului;
• în care victima a căutat 
asistenţă; 
• în care a avut loc actul de 
violenţă.
     
Pentru depunerea în instanţă 
de judecată a cererii despre 
comiterea actelor de violenţă 
în familie nu se achită taxă de 
stat.



Pentru informaţii suplimentare puteţi apela la
Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova 

(CpDOM)
Mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării, 16, 

tel.: 022 23 48 00, tel/fax: 022 22 54 42,
e-mail: cpdom@mdl.net; avocat_copil@yahoo.com

pagina web: www.ombudsman.md
Serviciul Linia fierbinte în caz de violenţă domestică : 

022 234 800


