
15MARTIE 2014

Introducere. Agresivitatea este 
o parte indisolubilă a naturii uma-
ne. Fiind înnăscută, ea are menirea 
de a asigura capacitatea omului de 
a se proteja de orice pericol din 
exterior, care ameninţă interesele 
vitale ale acestuia [1]. Atunci cînd 
agresivitatea este aplicată în mod 
inadecvat, ea devine distructivă 
pentru om. Una dintre aceste forme 
de manifestare a agresivităţii este 
violenţa domestică.

Violenţa în familie reprezin-
tă o problemă globală, cu care se 
confruntă atît Republica Moldova, 
cît şi celelalte ţări ale lumii, indi-
ferent de nivelul lor de dezvoltare. 
Violența domestică se manifestă 
asupra membrilor familiei fără a 
ține cont de religie, sex, statut so-
cial sau apartenenţă etnică. 

Prevenirea şi combaterea aces-
tui fenomen sunt mijloace de pro-
tecţie a familiei, iar asigurarea res-
pectării principiilor fundamentale 
ale familiei, precum şi realizarea 
dreptului uman la viaţă fără vio-
lenţă impun necesitatea interven-
ţiei juridice şi psihologice.

Rezultate obținute și discuții. 
În ultimii ani, fenomenul violenţei 
domestice a devenit o problemă 
care preocupă societatea contem-
porană în mod deosebit. Acest fapt 
se explică prin raportarea tot mai 
frecventă a cazurilor de violenţă 
domestică (graficul 1) [2]. 
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Reprezentînd o formă de mani-
festare a agresivităţii, violenţa do-
mestică este un fenomen distructiv 
atît pentru individ, cît şi pentru so-
cietate. Agresivitatea ca reacţie de 
apărare la orice ameninţare a vieţii 
este o parte necesară a naturii fi-
ecărui om, asigurînd supravieţui-
rea individului şi a întregii specii. 
Pe parcursul evoluţiei societăţii 
umane s-a dezvoltat o altă formă 
de agresivitate, care este caracte-
ristică doar omului. Această formă 
este rezultatul condiţiilor specifice 
de existenţă a societăţii umane şi 
se caracterizează prin lipsa unei 
necesităţi reale de aplicare şi prin 
caracterul său distructiv. Formele 
ei principale de manifestare sînt 

uciderea şi torturarea cu cruzime, 
scopul cărora este obţinerea satis-
facţiei [1]. În acest mod, agresivi-
tatea dată duce la distrugerea nu 
doar a victimei şi a agresorului ci 
şi, ca urmare, a întregii societăţi. 

Sarcina de a asigura existen-
ţa societăţii revine statului, care 
este obligat să reglementeze pro-
cesele sociale prin norme şi legi. 
Referitor la violenţa în familie, 
din istorie se cunoaşte că au fost 
perioade cînd statele nu doar nu 
curmau manifestările de violenţă 
în familie, ci chiar le susţineau. 
Spre exemplu, dreptul soţului de 
a bate soţia sau copiii, care reie-
şea din faptul că el este stăpînul 
familiei şi, prin urmare, stăpînul 

Graficul 1
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vieţilor membrilor acesteia. Ast-
fel, violenţa a devenit o normă de 
existenţă a societăţii, ceea ce i-a 
asigurat menţinerea în societate 
de-a lungul mai multor secole.

Un alt aspect al violenţei în 
familie, ce împiedică lupta cu ea, 
este dependenţa de agresor a vic-
timei. Relaţiile apropiate dintre 
victimă şi agresor face victima 
sensibilă faţă de ultimul. Victima, 
fiind ataşată emoţional de agresor, 
încearcă să justifice fiecare act de 
agresiune. După o perioadă scurtă 
de ameliorare a situaţiei, agreso-
rul aplică repetat violenţa. Astfel 
se formează un cerc vicios, din 

care victima nu poate să scape de 
sine stătător.

În majoritatea cazurilor, violen-
ţa în familie este aplicată asupra fe-
meilor. O altă categorie de victime 
ale violenţei în familie o constitu-
ie copiii şi bătrînii, cîteodată fiind 
întîlnite şi cazuri în care victimă a 
violenţei în familie este bărbatul. 

Societatea umană este sur-
sa acelor condiţii care înlesnesc 
apariția şi dezvoltarea fenomenu-
lui de violenţă în familie. În Repu-
blica Moldova sînt prezenți un şir 
de factori care, într-o anumită mă-
sură, determină violenţa domes-
tică. Aceşti factori sînt: statutul 

social şi cel economic al victimei, 
mediul de reşedinţă, nivelul de 
studii şi statutul ocupaţional. Este 
evident că toți acești factori con-
tribuie la victimizarea individului.

Un caz de violenţă domesti-
că poate fi provocat de mai mulţi 
factori, de aceea ei nu se exclud 
reciproc. Spre exemplu, persoane-
le care locuiesc în mediul rural în 
majoritatea cazurilor nu au studii 
superioare sau chiar medii şi nu 
sînt angajaţi în cîmpul muncii. 
Această situaţie poate duce la apa-
riţia violenţei, deoarece victima 
nu are resursele necesare pentru 
autoprotejare (graficul 2) [3]. 

Graficul 2
Rata totală de prevalenţă a violenţei (psihologică, fizică sau sexuală)

În acest context, o importanţă 
deosebită se acordă reglementări-
lor legale cu caracter naţional şi 
internaţional, la care vom face tri-
mitere în continuare.

 Astfel, Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului [2] din 10 
decembrie 1948, în art. 1, pre-

vede că ”Toate fiinţele umane se 
nasc libere şi egale în demnitate 
şi în drepturi. Ele sînt înzestrate 
cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie 
să se comporte unele faţă de altele 
în spiritul fraternităţii”. Iar în art. 
3 prevede că “Orice fiinţă umană 
are dreptul la viaţă, la libertate şi 

la securitatea persoanei sale“.
La fel, la 18 decembrie 1979, 

a fost adoptată Convenţia asupra 
eliminării tuturor formelor de dis-
criminare faţă de femei [3], care 
este principalul instrument inter-
naţional al drepturilor femeilor. 
Convenţia, alături de alte instru-
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mente legale, determină drepturile 
femeilor la o viaţă fără violenţă.

Au fost adoptate acte interna-
ţionale care prevăd măsuri referi-
toare la drepturile şi libertăţile nu 
doar ale persoanelor adulte, ci şi 
ale copiilor minori. Deosebim, în 
acest sens, Convenţia cu privire la 
drepturile copilului, adoptată de 
Adunarea Generală a ONU la 20 
noiembrie 1989 [4]. Art. 19 din 
Convenţie dispune că statele-părţi 
vor lua toate măsurile legislative, 
administrative, sociale şi educati-
ve corespunzătoare pentru prote-
jarea copilului împotriva oricăror 
forme de violenţă, vătămare sau 
de abuz fizic sau mental, de aban-
don sau neglijenţă, de rele trata-
mente sau de exploatare, inclusiv 
violenţa sexuală, în timpul cît se 
află în îngrijirea părinţilor sau a 
unuia dintre ei, a reprezentantului 
sau reprezentanţilor săi legali sau 
a oricărei persoane căreia i-a fost 
încredinţat.

Aceste măsuri de protecţie vor 
cuprinde, după cum se va con-
veni, proceduri eficiente pentru 
stabilirea de programe sociale vi-
zînd acordarea de sprijin necesar 
copilului şi celor cărora le-a fost 
încredinţat, precum şi pentru alte 
forme de prevenire, pentru iden-
tificarea, raportarea, retrimiterea, 
anchetarea, tratarea şi urmărirea 
penală pentru cazurile de rele tra-
tamente – descrise mai sus –apli-
cate copilului şi vor cuprinde, de 
asemenea, după cum se va stabili, 
proceduri de intervenţie judiciară 
[4, alin. (2)].

Luînd în consideraţie actele in-
ternaţionale în care se condamnă 
violenţa în familie şi impunerea 
unui şir de obligaţii statelor-mem-
bre în vederea protecţiei femeilor 
împotriva violenţei, Republica 
Moldova a ţinut să respecte aceste 
dispoziţii şi să-şi asume respon-

sabilitatea să protejeze drepturile 
omului şi ale tuturor persoanelor 
care locuiesc în interiorul ţării şi 
în afara acesteia.

Astfel, în martie 2007, a fost 
adoptată Legea cu privire la pre-
venirea și combaterea violenţei 
în familie, intrată în vigoare din 
18 septembrie 2008, care preve-
de că “prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie face parte din 
politica naţională de ocrotire şi 
sprijinire a familiei şi reprezintă o 
chestiune importantă de sănătate 
publică” [5].

Mai mult ca atît, violenţa în 
familie în art. 2 este definită ca 
“orice acţiune sau inacţiune in-
tenţionată fizică sau verbală, cu 
excepţia acţiunilor întreprinse în 
scop de autoapărare sau de apărare 
a altor persoane, manifestată fizic 
sau verbal, prin abuz fizic, sexual, 
psihologic, spiritual sau econo-
mic ori prin cauzare de prejudiciu 
material sau moral, comisă de un 
membru de familie contra unor alţi 
membri de familie, inclusiv contra 
copiilor, precum şi contra proprie-
tăţii comune sau personale“. 

În conformitate cu Legea Repu-
blicii Moldova pentru modificarea 
şi completarea unor acte legisla-
tive, adoptată de Parlamentul Re-
publicii Moldova la 09.07.2010, 
Codul penal al R. Moldova a fost 
completat cu art. 2011 ”Violenţa în 
familie”. Completarea reprezin-
tă o prevedere importantă, care a 
fost făcută pentru a incrimina fap-
tele săvîrşite în interiorul familiei, 
indicînd calitatea specială a su-
biectului infracţiunii de membru 
al familiei în raport cu victima in-
fracţiunii. Totodată, victimă a in-
fracţiunii respective poate fi orice 
membru al familiei făptuitorului. 
Noţiunea de membru de familie 
este prevăzută la articolul 1331 din 
Codul penal al Republicii Moldo-

va, care prevede două accepţiuni 
diferite, în funcţie de lipsa sau 
prezenţa conlocuirii făptuitorului 
şi victimei. În sensul conlocuirii 
se prevăd persoanele aflate în că-
sătorie, în relaţii de concubinaj, 
persoanele divorţate, persoanele 
aflate în relaţii de tutelă şi curate-
lă, rudele lor pe linie dreaptă sau 
colaterală, soţii rudelor. În condi-
ţia locuirii separate sînt prevăzute 
peroanele aflate în căsătorie, co-
piii lor, inclusiv cei adoptaţi, cei 
născuţi în afara căsătoriei şi cei 
aflaţi sub curatelă [6]. 

În acest context, putem afirma 
că calitatea de membru de familie 
trebuie să existe în momentul să-
vîrşirii faptei, în caz contrar făp-
tuitorului nu-i va putea fi aplicată 
răspunderea în temeiul articolu-
lui 2011 Cod penal al Republicii 
Moldova, însă va putea fi tras la 
răspundere în baza unor fapte pre-
văzute la articolele 145, 150, 151, 
152, 155 sau altele din Codul pe-
nal al R. Moldova, ori la articolul 
78 al Codului Contravenţional al 
R. Moldova. 

Deşi cadrul legal al Republicii 
Moldova de protecţie a victimi-
lor şi de tragere la răspundere a 
agresorilor violenţei în familie a 
suportat schimbări esenţiale, apli-
carea legislaţiei în acest domeniu 
se foloseşte încă în mod limitat. În 
acest sens, legea incriminează toa-
te formele de violenţă în familie, 
inclusiv actele care se soldează cu 
leziuni uşoare, însă de cele mai 
dese ori cazurile violenţei domes-
tice rămîn a fi percepute drept con-
travenţii administrative. Aceasta 
rezultă în faptul că agresorii evită 
tragerea la răspundere penală, iar 
victimele violenţei domestice ră-
mîn în continuare vulnerabile, ne-
fiind protejate.

Din cele expuse mai sus reiese 
că violenţa în familie este un re-
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zultat al sărăciei care s-a creat în 
urma politicii economice devafo-
rabile a conducerii statului, mani-
festîndu-se prin creşterea număru-
lui de şomeri, limitarea numărului 
de oameni care au acces la studii, 
neasigurarea existenţei păturilor 
social vulnerabile. Făcînd referire 
la legislația în vigoare, am ținut să 
reflectăm cele mai importante pre-
vederi legate vizînd violența do-
mestică, procedura de soluționare 
a acestei probleme fiind cu mult 
mai complexă. Rămîne doar ca 
statul, prin organele sale abilitate, 
să monitorizeze, să identifice și să 
înregistreze raportarea cazurilor 
de violență, pentru a oferi victime-
lor o protecție nu doar la nivel de-
clarativ, ci și la nivel de aplicare.

Concluzii. Fiind un produs al 
existenţei societăţii umane, violen-
ţa în familie poate fi eliminată doar 
de om, deoarece este un produs al 
acţiunilor acestuia. În această or-
dine de idei, are posibilitatea de a 
stopa acest fenomen atît agresorul, 
care trebuie să-şi confrunte latura 
negativă a naturii sale, cît şi victi-
ma, care deseori tinde să provoace 
agresorul la aplicarea acţiunilor 
violente împotriva sa. 

În aceste condiţii, statul are 
menirea de a ţine sub control şi de 
a coordona activitatea organelor 
de urmărire penală, ca acestea să 
aplice corect sancţiunile prevăzute 
de legislaţia în vigoare referitoare 
la cazurile de violenţă domestică.

În scopul asigurării respectării 
drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului, şi anume con-
tra actelor violente, este necesar 
de a introduce un mecanism bine 
elaborat de soluţionare a proble-
melor ce rezultă din violenţa în fa-
milie, cu instructaj corespunzător 
al cadrelor responsabile. 

Soluţionarea laturii psihologi-
ce a problemei violenţei domesti-
ce cere pregătirea unor specialişti 
calificaţi în domeniul respectiv, 
care ar putea acorda ajutor psiho-
logic atît victimei, cît şi agresoru-
lui; deschiderea mai multor centre 
de asistenţă psihologică şi socială 
a acestora în mun. Chişinău şi în 
raioanele republicii. 

Deoarece rădăcinile acestei 
probleme sînt profund ancorate în 
însăşi conştiinţa omului, schimba-
rea acesteia necesită mult timp şi 
efort continuu. 
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