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REPUBLICA MOLDOVA 
 

Cerere : 3564/11 
Hotărîre definitivă la 28/08/2013 

GRUPUL EREMIA  Procedura avansată : probleme complexe 

Texte de referință : 
 

Descrierea cauzelor : Aceste cauze privesc "încălcarea obligațiilor pozitive în temeiul articolului 3 din cauza 
modului în care autoritățile și instanțele de judecată au tratat plîngerile reclamantelor despre violența în familie, 
provocate de foștii soți. Curtea a constatat, printre altele, următoarele deficiențe:  
- faptul că autoritățile știau că reclamantele riscau să sufere în continuare violențe în familie; lipsa unor măsuri 
eficiente și sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Eremia) ;  
- încălcarea de către instanțelor naționale a obligației de a echilibra în mod adecvat drepturile concurente 
(dreptul de a nu fi supus la rele tratamente și dreptul de a utiliza un apartament) (B.) ;  
- întîrzierile lungi și inexplicabile în punerea în aplicare a ordonanțelor de protecție emise de instanțele de 
judecată și pentru supunerea agresorilor la tratament medical obligatoriu (Mudric). 
 
În cauzele Eremia și B., Curtea a constatat, de asemenea, nerespectarea din partea autorităților a obligațiilor 
pozitive în temeiul articolului 8, în special pentru că acestea din urmă nu au luat măsuri adecvate pentru a 
preveni ca fetele minore să devină martori ai violenței din partea tatălui lor, împotriva mamei lor, pentru a le 
proteja de efectele unui astfel de comportament și pentru a preveni un astfel de comportament (a doua și a treia 
reclamantă din Eremia). De asemenea, Curtea a constatat că autoritățile nu au balansat drepturile conflictuale în 
cauză, impunînd în realitate reclamanta să continue să fie amenințată de violență sau de a părăsi domiciliul 
(prima reclamantă în B.) 
 
Mai mult decît atît, în Eremia și Mudric, Curtea a constatat o încălcare a articolului 14 coroborat cu articolul 3, în 
special pentru că acțiunile autorităților nu au fost simple omisiuni sau o reacție întîrziată la violența împotriva 
reclamanților, dar că ele echivalau cu faptul că "închideau ochii în mod repetat, în raport cu astfel de violențe și 
că au reflectat o atitudine discriminatorie față de femei. 

Starea de executare : Avînd în vedere caracterul urgent al problemei măsurilor individuale, autoritățile 
moldovenești au furnizat următoarele informații Secretariatului (se așteaptă ca autoritățile să includă această 
informație în planul de acțiune care este în prezent așteptat): 
 
În toate cazurile, nici o plîngere similară n-a fost depusă de către reclamante, după ce hotărîrile Curții au devenit 
definitive. Autoritățile moldovenești au indicat că ele verificau situația individuală a fiecărei reclamante, inclusiv 
prin mediere și negociere. 
 
În plus, în ceea ce privește cauza B., autoritățile moldovenești au indicat faptul că fostul soț al reclamantei nu 
mai locuiește în același apartament cu reclamanta. 
 
În ceea ce privește cauza Mudric, după tratamentul medical impus fostului soț al reclamantei într-o instituție de 
psihiatrie specială, el a fost înregistrat ca "agresor în familie" în conformitate cu articolul 8 alineatul (6) lit. b) din 
Legea nr. 45 privind prevenirea și combaterea violenței în familie din 1 martie 2007 ("Legea cu privire la violența 
în familie din 2007"). În plus, autoritățile au remarcat că reprezentantul poliției locale efectuează vizite periodice 
la reclamantă în scopul de a preveni situațiile de violență și că un plan de monitorizare continuă a fost stabilit în 
această cauză în cadrul comitetului local de asistență socială și protecție a familiei. 

 
Cererea Cauza Hotărîrea din Definitivă la 

3564/11 EREMIA 28/05/2013 28/08/2013 

61382/09 B. 16/07/2013 16/10/2013 

74839/10 MUDRIC 16/07/2013 16/10/2013 

 

Reuniunea 1193 - Note:  
 
Măsuri individuale : Deși se observă că nici o nouă plîngere n-a fost depusă de reclamante, după ce hotărîrile 
Curții au devenit definitive, sunt necesare clarificări cu privire la întrebarea dacă foștii soți ai reclamantelor nu 
mai reprezintă, în fapt, amenințări la adresa lor. În acest context, se observă cu interes că, în cazul Mudric, 
autoritățile locale, inclusiv, în special, serviciile sociale și de poliție au fost pro-active efectuînd vizite periodice la 
domiciliu reclamantei și creînd un plan de monitorizare pentru siguranța ei. Măsuri similare ar putea fi explorate 
și pentru celelalte două cazuri. 
 
Măsuri generale : Se remarcă faptul că Curtea a constatat că autoritățile moldovenești au creat un cadru 
legislativ care să le permită să ia măsuri împotriva persoanelor acuzate de violență în familie (a se vedea de 
exemplu, §57 din cauza Eremia). Cu toate acestea, apar întrebări cu privire la problema punerii sale în aplicare 
efective în practică, în special a legii privind violența în familie din 2007, în măsura în care constatările Curții, în 
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aceste cazuri relevă un număr de deficiențe în ceea ce privește felul n care autoritățile au tratat plîngerile de 
violență în familie depuse de reclamante. Ca urmare, sunt necesare informații cu privire la măsurile adoptate și / 
sau propuse cu privire la modul de examinare a cazurilor de acest fel de către poliție și de către anchetatori și 
procurori, precum și de jurisdicțiile interne și serviciile sociale. 
 
Decizii 
 
Delegații 
 
1. notează că, în acest grup de cauze, Curtea a constatat încălcări ale Convenției, în special, din cauza 
încălcării de către autoritățile moldovenești a obligației lor de a proteja reclamantele de rele tratamente aplicate 
de către (foștii) soți și atitudinea discriminatorie afișată de către autorități împotriva victimelor pe temeiul că sunt 
femei; 
 
2. notează cu interes atitudinea pro-activă afișată de către autoritățile locale cu privire la reclamantă în 
cazul Mudric în vederea asigurării protecției sale și încurajează autoritățile Republicii Moldova să exploreze 
modalitățile similare adecvate cu privire la reclamantele din cauzele Eremia și B. în scopul de a asigura, dacă 
este necesar, securitatea reclamantelor; 
 
3.  în ceea ce privește măsurile generale, iau act de constatările Curții în aceste cazuri conform cărora 
autoritățile moldovenești au creat un cadru legislativ care să le permită să ia măsuri împotriva persoanelor 
acuzate de violență în familie, în special Legea cu privire la violența în familie din 2007; 
 
4. invită autoritățile moldovenești să furnizeze informații cu privire la măsurile adoptate și/sau propuse 
pentru a asigura în practică punerea în aplicare efectivă a legislației existente de către toate organele 
competente ale statului. 


