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SUMMARY

Th e purpose of the present scientifi c research is the 
concept defi ning of the family violence against the old 
persons, explanation of causes and conditions whi-
ch contribute to the commission of the violent acts 
against old family members, as well as performing of 
analysis of the selected judicial practice for the period 
of 2011-2014 concerning the cases where the victim 
became both of thee perpetrator’s parents or only one 
of them. As a conclusion, the author has demonstra-
ted that the inhuman treatment of the old persons in 
the realm of family doesn’t constitute a sporadic case, 
but is a model of the systemic behavior on the level of 
tradition in some dysfunctional families, and a great 
percentage of family violence acts against parents (ori-
gin families) is committed in the rural spaces where 
practice of mistreatment is persisting. 
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SUMAR

Scopul acestui mesaj știinţifi c este defi nitivarea concep-
tului de violenţă în familie asupra vârstnicilor, explicarea 
cauzelor și condiţiilor care contribuie la săvârșirea actelor 
violente împotriva membrilor de familie cu vârstă înainta-
tă, precum și efectuarea analizei practicii judiciare selectate 
pentru anii 2011-2014 în care victime au devenit ambii sau 
unul dintre părinţi ai agresorului. În urma studiului efectu-
at, autorul a demonstrat că maltratarea vârstnicilor în fami-
lie nu este un caz sporadic sau de ocazie, ci este un model 
de comportament sistematic, aproape la nivel de tradiţie în 
unele familii defavorizate social, iar marea majoritate a ac-
telor de violenţă în familie împotriva părinţilor (familie de 
origine) sunt săvârșite în localităţile rurale, unde persistă 
practici de acest gen acceptate.

Cuvintele-cheie: violenţă în familie, violenţă fi zică, violenţă 
psihică, membrul familiei, maltratarea vârstnicului, leziune 
corporală, în mod sistematic, stare de ebrietate, familie se-
cundară, familie de origine.

Iniţial, violenţa s-a manifestat ca act de apărare in-
dividuală, caracterizat prin utilizarea forţei brute. Senti-
mentul de conservare a integrităţii fi zice, precum și de 
satisfacere a nevoilor de bază, a determinat apariţia a 
două categorii de opozanţi: individ versus animal și indi-
vid versus individ.

Violenţa și frica de a fi  victimizat afectează, neîndo-
ielnic, calitatea vieţii oricărui individ, dar diferite grupuri 
– femeile, copiii și persoanele vârstnice – sunt, de obicei, 
considerate drept ţinte predilecte ale actelor de violenţă.

De obicei, în cazul violenţei în familie, copilul sau fe-
meia devin victimele, iar părintele (soţul) este agresorul, 
dar există situaţii în care rolurile se schimbă: părintele, 
ajuns la vârsta senectuţii, este abuzat de propriii săi copii 
– o realitate socială dură, tristă, care, de cele mai multe 
ori, este trecută sub tăcere și ascunsă de tabuuri sociale. 

Datele culese ne arată că foarte multe persoane 
vârstnice se confruntă zilnic cu cazuri de abuz asupra 
lor, iar cel mai adesea abuzatorii sunt din aceeași familie. 
Faţă de ele se manifestă neglijare, marginalizare socială, 
izolare, abuz fi nanciar, fi zic sau verbal… Principala difi -
cultate în rezolvarea acestor probleme este refuzul per-
soanei în vârstă de a denunţa agresorul (pentru a nu în-

răutăţi situaţia și a nu face rău celor dragi) și nedorinţa de 
a se adresa instituţiilor abilitate (invocând, printre altele, 
birocraţia și neîncrederea în aceste servicii).

În contextul evoluţiilor demografi ce, dar nu numai, 
nevoia de a se aborda problema violenţei în familie aplica-
tă persoanelor vârstnice devine din ce în ce mai stringen-
tă. Aceasta pentru că maltratarea vârstnicilor constituie 
o temă neglijată, încă minimalizată și trecută sub tăcere, 
deși realitatea reprezintă un cadru în care violenţa ia am-
ploare considerabilă. Un risc deosebit îl prezintă mai ales 
persoanele vârstnice dependente de îngrijire și cele care 
trăiesc izolat sau în centre de îngrijire și recuperare.

Într-o lume în care violenţa este un fenomen social, 
persoanele în etate devin una din cele mai vulnerabile ca-
tegorii ale populaţiei. Studiile sociologice privind condiţi-
ile în care se manifestă fenomenul agresivităţii relevă că 
căminul familial este cel mai violent dintre mediile sociale. 
În astfel de situaţii, de obicei, acţiunile violente sunt orien-
tate asupra celui mai slab subiect. Din el fac parte copiii și 
vârstnicii, care nu pot să opună rezistenţă agresorului. 

Diapazonul larg de manifestări agresive, varietatea 
concretă a acestora, dramatismul unora dintre situaţii 
sunt elementele principale care suscită un permanent 
interes nu numai din partea celor cu competenţe bine 
determinate în domeniul respectiv, ci și din partea so-
cietăţii. O atenţie deosebită în această privinţă necesită 
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formele camufl ate de acţiuni agresive folosite în anu-
mite situaţii, care, în mare măsură, complică elaborarea 
adecvată a concluziilor medico-legale și, prin urmare, 
aprecierea juridico-penală a faptei.

Violenţa în familie înregistrează cea mai mare cotă 
de victimizare a persoanelor cu vârstă înaintată. Am-
ploarea ei constituie una dintre cele mai grave probleme 
sociale cu care se confruntă societăţile contemporane. 
Antrenând o multitudine de forme de agresiune, aceasta 
contribuie la generalizarea unui climat social dominat de 
teamă, anxietate și confl ict. 

Infracţiunile faţă de bătrâni au fost încadrate în două 
categorii: 

− crime de stradă (furt, tâlhărie) și 
− maltratarea de către persoane cunoscute. 
Victimizarea, sub orice formă, a persoanelor de 

vârsta a treia în zilele noastre poate fi  considerată 
drept un fenomen de anomie socială. Abuzul sau vio-
lenţa contra bătrânilor este deseori parte componen-
tă a unui model perpetuat de la o generaţie la alta1. 
Este dovedit că difi cultăţile de adaptare a vârstnicilor la 
noi condiţii de existenţă, mai cu seamă după retragerea 
din viaţa profesională, au evidente repercusiuni asupra 
proceselor biologice și psihice ale loc, ca indivizi. 

Procesul de victimizare poate să apară în cadrul mediu-
lui familial, agresori fi ind rudele sau persoanele care îngri-
jesc bătrânii, sau, în afara acestuia, agresori fi ind infractorii. 
Aceștia din urmă, profi tând de capacitatea redusă a bătrâ-
nilor de a se apăra și de unele caracteristici psihocomporta-
mentale specifi ce (credulitate, neglijenţă, uitare, confuzie), 
pot comite acte infracţionale grave mult mai usor. Situaţia 
este mult facilitată atunci când victima trăiește singură.

Însăși bătrâneţea este marcată de diminuarea potenţi-
alului energetic, a capacităţilor vitale și adaptive ale omului. 
Procesul respectiv se manifestă prin scăderea capacităţii de 
efort fi zic, de rezistenţă la diverse suprasolicitări din mediul 
extern, prin scăderea labilităţii funcţionale al organelor de 
simţ și reducerea mobilităţii locomotorii. Toate acestea în 
ansamblu, cu siguranţă, infl uenţează comportamentul so-
cial și relaţiile interpersonale, mărește gradul de dependen-
ţă și micșorează capacităţile de apărare. 

Persoana vârstnică se consideră a fi  vulnerabilă dacă 
se afl ă într-una din următoarele situaţii: 

− nu are familie sau nu se afl ă la întreţinerea unei 
persoane;

− nu are locuinţă și nici posibilitatea de a-și asigura 
condiţiile de locuit prin resursele fi nanciare proprii; 

− nu realizează venituri proprii sau acestea sunt in-
sufi ciente;

− nu se poate gospodări singură sau necesită îngriji-
re specializată; 

− se afl ă în imposibilitate de a-și asigura nevoile so-
ciomedicale, din cauza bolii ori a stării fi zice sau 
psihice2.

În literatura de specialitate se subliniază că bătrânii 
reprezintă un contingent de oameni cu mult risc de abu-
zuri și victimizare, atât în cadrul familiei cât și în afara ei. 
Aceste fenomene specifi ce ţin de orice formă de maltra-
tare a unei persoane de vârsta a treia de către membrii 
societăţii, din cadrul familiei, cunoscuţilor, însoţitorilor 
plătiţi etc.3

A fost supus analizei un lot din 370 de persoane cu 
vârsta peste 60 ani, care au solicitat asistenţă specializa-
tă medico-legală la ambulatorul Centrului de Medicină 
Legală din R. Moldova în anii 2011-2012. S-a constatat că 
persoanele de vârsta a treia au constituit 2,9% din numă-
rul total de adresări în perioada respectivă. Numărul de 
femei agresate (53,0%) îl depășește nu cu mult pe cel al 
bărbaţilor (47,0%), iar indicii respectivi descresc la ambele 
sexe odată cu mărirea vârstei persoanelor victimizate. Cea 
mai vulnerabilă vârstă a fost constatată în grupul persoa-
nelor de 61-65 ani. Cel mai frecvent, victimizarea bătrâni-
lor a avut loc la domiciliu (peste 50%), ceva mai rar – pe 
străzile localităţilor (31,0%), precum și în preajma caselor 
unde locuiau (15 %). În majoritatea cazurilor (91,7%), la 
persoanele agresate s-au constatat leziuni corporale neîn-
semnate, precum și vătămări corporale ușoare4.

Din cauza stării fi zice sau funcţionale precare, unii bă-
trâni devin în totală dependenţă social-economică, afecti-
vă, existenţională și medicală, din care motiv la ei se dez-
voltă sentimentul unei inutilităţi familiale și sociale5.

În majoritatea absolută (97,8%) victime agresiunii fi zi-
ce au devenit bătrânii care dispuneau de locuinţe de trai6. 
În majoritatea de cazuri (91,7%) în cadrul examinărilor me-
dico-legale s-au depistat leziuni tegumentare (echimoze, 
excoriaţii, mai rar – plăgi), care au fost apreciate ca vătă-
mări corporale neînsemnate sau de grad ușor. Doar la un 
mic număr de persoane agresate (2,1%) s-au diagnosticat 
fracturi ale coastelor sau la oasele tubulare ale mâinii, ca-
lifi cate ca vătămări corporale de grad mediu. Doar într-un 
singur caz s-au depistat leziuni corporale grave a victimei 
cu traumă cranio-cerebrală, care de sinestătător s-a depla-
sat în ambulatoriul medico-legal din mun. Chișinău7.

Totodată, în cadrul acestui mesaj știinţifi c ne-am pro-
pus să facem nu doar analiza doctrinei în domeniul vio-
lenţei în familie a persoanelor vârstnice, dar și efectuarea 
analizei proprii a unor cazuri din practica judiciară a Repu-
blicii Moldova. Astfel, am supus examinării 21 de cazuri de 
violenţă în familie săvârșite împotriva vârstnicilor. Drept 
bază au servit sentinţe emise pe cauze penale în anii 2011-
2013 de către instanţele de fond (Judecătoria Bălţi, Jude-
cătoria Sângerei, Judecătoria sec. Centru, mun. Chișinău). 

Victime ale unor astfel de atentate criminale au de-
venit:

• Mama – 12 cazuri: Dosarul nr.1-014/2011 (Sen-
tinţa Jud. Sângerei din 14 iunie 2011); Dosarul 
nr.1-85/2011 (Sentinţa Jud. Sângerei din 5 august 
2011); Dosarul nr.1-127/2011 (Sentinţa Jud. Sân-
gerei din 18 august 2011); Dosarul nr.1-123/2011 
(Sentinţa Jud. Sângerei din 20 septembrie 2011); 
Dosarul nr.1-708/2011 (Sentinţa Jud. Bălţi din 27 
octombrie 2011); Dosarul nr.1-97/2012 (Sentinţa 
Jud. Sângerei din 28 iunie 2012); Dosarul nr.1-
197/2012 (Sentinţa Jud. Sângerei din 25 octom-
brie 2012); Dosarul nr.1-178/2013 (Sentinţa Jud. 
Sângerei din 7 noiembrie 2013); Dosarul nr.1-
251/2013 (Sentinţa Jud.Sângerei din 9 decem-
brie 2013); Dosarul nr.1-682/2013 (Sentinţa Jud. 
Bălţi din 27 iunie 2013); Dosarul nr.1-252/2014 
(Sentinţa Jud. Bălţi din 31 ianuarie 2014); Dosarul 
nr.1-491/2014 (Sentinţa Jud. sec. Centru, mun.
Chișinău, din 29 mai 2014)); 
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• Tata – 6 cazuri: Dosarul nr.1-64/2011 (Sentinţa 
Jud. Sângerei din 15 iunie 2011); Dosarul nr.1-
34/2013 (Sentinţa din 12 aprilie 2013); Dosarul 
nr.1-584/2012 (Sentinţa Jud. Bălţi din 27 noiem-
brie 2012); Dosarul nr.1-63/2011 (Sentinţa Jud. 
Bălţi din 21 aprilie 2011); Dosarul nr.1-80/2011 
(Sentinţa Jud. Sângerei din 17 mai 2011); Dosa-
rul nr.1-146/2011 (Sentinţa Jud. Sângerei din 15 
noiembrie 2011);

• Ambii părinţi – 2 cazuri: Dosarul nr.1-682/2011 
(Sentinţa Jud. Bălţi din 23 decembrie 2011); Do-
sarul nr.1-693/2011 (Sentinţa Jud. Bălţi din 28 
decembrie 2011);

• Bunica – 1 caz: Dosarul nr.1-117/2013. Sentinţa 
Jud. Sângerei din 04 iunie 2013). 

În linii generale, putem conchide că portretul vârst-
nicului-victimă a violenţei în familie în Republica Mol-
dova cuprinde următoarele trăsături-cheie: persoană 
cu peste 55 de ani; cel mai des femeie (mama, bunica), 
mai rar ambii părinţi; persoană fără roluri în societate, 
marginalizată și exclusă social, discriminată pe criterii de 
vârstă; cu capacitatea de apărare diminuată, mobilitate 
diminuată, incapacitate de autoîngrijire, cu necesităţi de 
îngrijire care depășesc capacităţile îngrijitorului; socio-
dependentă.

Dimensiunea fenomenului violenţei în familie asu-
pra persoanelor vârstnice este într-o creștere subesti-
mată, chiar ignorată și este explicată de mutaţii proprii 
societăţii contemporane, precum: creșterea numerică a 
persoanelor vârstnice („feminizarea îmbătrânirii” – creș-
terea numărului de femei în grupul de persoane vârst-
nice și „îmbătrânirea bătrânilor” – creșterea accentuată 
a numărului de persoane foarte vârstnice), mutaţiile în 
structura și relaţiile psiho-afective intrafamiliale, urba-
nizarea, restrângerea condiţiilor de locuit, inegalitatea 
socială, migrarea rural-urbană.

Violenţa în familie, așa cum este ea defi nită de speci-
aliști, nu pune în discuţie statutul legal al partenerilor, ci 
se bazează pe defi niţia funcţională a familiei.

Abuzul asupra persoanelor vârstnice constituie un act 
singular sau repetat, sau lipsa unei acţiuni adecvate, ca 
în cazul oricărei relaţii unde există încredere și grijă, care 
cauzează daune sau stres unei persoane în vârstă. 

Prin tratamentul inuman aplicat persoanelor vârstnice 
se înţelege orice acţiune singulară sau repetată, sau orice 
inacţiune atunci când acţiunea era necesară, care poate 
produce prejudicii fi zice, psihice sau materiale unei per-
soane vârstnice, îi pune în pericol viaţa sau sănătatea.

Printre cauzele determinante ale actelor de agresiune 
asupra vârstnicilor se înscriu următoarele: difi cultăţile eco-
nomice din cadrul cuplurilor care au în îngrijire persoane 
în vârstă; mentalitatea comunităţii din care aceștia fac par-
te; trecerea de la statutul de persoană activă la cel de per-
soană susţinută fi nanciar; moștenirea genetică a abuzului; 
comportamentul afi șat faţă de cei în vârstă; personalitatea 
vârstnicilor; problemele proprii ale agresorilor8.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii înglobează în aces-
te defi niţii caracteristica de intenţionalitate a actului de 
violenţă, indiferent de consecinţele acestuia și exclude 
aspectele legate incidental-accidental. Includerea în de-
fi niţie a termenului de „putere” pe lângă expresia „utili-

zarea forţei fi zice” lărgește natura actelor de violenţă și a 
defi niţiei convenţionale „la acte rezultate prin exercitarea 
unei relaţii de putere”, cuprinzând de asemenea actele 
de ameninţare și intimidare. Utilizarea termenului „pu-
tere” permite, în plus, includerea neglijenţei și a actelor 
de omitere pe lângă actele evidente de violenţă foarte 
importante în studierea fenomenului violenţei asupra 
persoanelor vârstnice9. 

Astfel, Organizaţia Mondială a Sănătăţii include în 
defi niţia violenţei: 

− neglijenţa;
− toate tipurile de violenţă fi zică, psihică și sexuală;
− violenţa auto-aplicată;
− sinuciderea. 
Dat fi ind faptul că bătrâneţea prezintă o serie de ca-

racteristici specifi ce (diminuarea potenţialului energetic 
și a capacităţii vitale; accentuarea fenomenelor de sclero-
zare; scăderea labilităţii funcţionale a organelor de simţ 
și a sistemului nervos, a mobilităţii etc.), abuzul asupra 
persoanelor vârstnice poate fi  manifestat în următoarele 
forme: 

− atacul (violenţa fi zică); 
− alimentaţia insufi cientă (privarea de hrană); 
− administrarea necorespunzătoare a medica-

mentelor (neadministrarea celor prescrise); 
− abuzul emoţional, psihic și verbal; 
− abuzul sexual; 
− abuzul fi nanciar; 
− izolarea voluntară (sau ţinerea vârstnicului în 

captivitate); 
− neacordarea ajutorului în activităţile zilnice de 

îngrijire10.
Actele de violenţă aplicate persoanelor vârstnice afl a-

te în îngrijire sunt înţelese ca o problemă specifi că geron-
tologiei și nu cuprind numai relele tratamente corporale 
aplicate persoanelor care necesită îngrijire, ci și toate ac-
ţiunile și inacţiunile care au efecte negative grave asupra 
situaţiei de viaţă și a confortului persoanelor vârstnice.

Forme ale acestor acte violente pot fi : 
− violenţa corporală directă (lovituri, zgâlţâituri, 

ciupituri, aplicarea de sancţiuni corporale, imo-
bilizarea mecanică, privarea acestora de apara-
tele ajutătoare etc.); 

− violenţa corporală indirectă (administrarea nejus-
tifi cată de medicamente, de exemplu – sedative 
etc.); 

− abuzul sexual (nerespectarea limitelor pudorii 
individuale, contacte intime neconsimţite etc.); 

− violenţa emoţională sau psihică (agresiune ver-
bală, dispreţ sau indiferenţă, răceală emoţiona-
lă, izolare socială, ameninţarea cu violenţă cor-
porală sau alt tip de violenţă sau alte represiuni, 
înjurături, umilinţe etc.); 

− exploatarea fi nanciară sau materială (utilizarea 
neautorizată a averii, vânzarea neconsimţită a 
bunurilor imobiliare, convingerea sau silirea la 
a face cadouri bănești, deturnarea de bani și 
obiecte de valoare până la obţinerea de avanta-
je bănești etc.); 

− neglijenţa (ignorarea serviciilor cotidiene de în-
grijire, a asistenţei pentru igienă și a asistenţei în 
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general, îndeosebi privarea de alimente și surse 
de hidratare, apariţia de escare și decubit cauza-
te de îngrijirea defi citară a persoanelor imobili-
zate la pat); 

− ameninţarea cu abandonul sau cu plasarea într-
un cămin; abuzul prin cooptarea în serii de experi-
mente fără acordul sau împotriva voinţei persoa-
nei vârstnice11.

Adesea, abuzul contra persoanelor vârstnice este ge-
nerat de către o rudă (membru al familiei) care locuiește 
împreună cu o persoană vârstnică sau de către persoane 
care nu au calitatea de rude, dar care fac parte din antu-
rajul vârstnicului sau care vin în contact cu acesta. 

Abuzul emoţional, psihic și verbal se caracterizează 
prin nerespectarea demnităţii persoanei vârstnice, mar-
ginalizare și excludere socială, ignorarea drepturilor și 
libertăţilor sale, discriminare pe motiv de vârstă. Abuzul 
moral se regăsește în toate celelalte tipuri de abuzuri. 
Este un tip de abuz frecvent întâlnit, el măcinând lent re-
zistenţa (și așa slabă) a vârstnicului, îl intimidează, deter-
minându-l să se lase dominat în interesul abuzatorului. 
Abuzul psihologic este ca o distrugere lentă fără urme 
și se manifestă sub forma lipsei de răbdare în a-l ascul-
ta pe bătrân, intoleranţa faţă de notele negative proprii 
procesului de îmbătrânire, lipsa comunicării, injuriile, vi-
olenţele verbale, teroarea psihologică. Pentru confi rma-
rea celor expuse, vom aduce câteva cazuri din practica 
judiciară Bălţi12:
− Dosarul nr.1-682/2013. Sentinţa Jud. Bălţi din 27 

iunie 2013. Din materialele cauzei am reţinut ur-
mătoarele: S.V., afl at la evidenţa medicului-narcolog 
(alcoolism cronic de gradul II), sistematic, pe parcursul 
ultimilor doi ani, își agresa fi zic și psihic părinţii săi cu 
care locuia împreună, manifesta lipsă de respect și o 
brutalitate extremă faţă de mama (a.n.1951) și faţă de 
tata (a.n.1943), profi tând de vârsta înaintată și nepu-
tinţa lor faţă de el, S.V. a impus o frică continuă și ame-
ninţare permanentă.

− Dosarul nr.1-682/2011. Sentinţa Jud. Bălţi din 23 
decembrie 2011. Din materialele cauzei am reţi-
nut următoarele: B.S., la domiciliul unde locuiește cu 
mama sa pe parcursul unei îndelungate perioade de 
timp, sistematic făcând abuz de alcool, provoca con-
fl icte cu mama, o ameninţa cu răfuială fi zică și o im-
punea să părăsească domiciliul, i-a provocat suferinţe 
psihice.

− Dosarul nr.1-252/2013. Sentinţa Jud. Bălţi din 
31 ianuarie 2013. Din materialele cauzei am reţi-
nut următoarele: S.I., locuind împreună cu mama sa 
(a.n.1950), profi tând de starea ei de neputinţă, mani-
festând lipsă totală de respect, umilindu-i permanent 
onoarea și demnitatea cu cuvinte necenzurate, fi ind 
preîntâmpinat de colaboratorii de poliţie privind în-
cetarea acţiunilor ilegale de violenţă psihologică și 
emoţională, a continuat să o umilească psihologic și la 
15.09.2013, aproximativ la ora 13.00, fi ind în stare de 
ebrietate alcoolică la domiciliu, în timpul confl ictului 
cu ama, a insultat-o cu cuvinte necenzurate și a ame-
ninţat-o să o lovească cu o furculiţă în cap. Astfel, prin 
acţiunile sale, i-a cauzat mamei puternice suferinţe psi-
hice.

Neglijenţa (abuz disimulat) este un abuz greu evi-
denţiabil, ignorat în dimensiunile sale reale și cu grave 
repercursiuni asupra existenţei vârstnicului. Abuzul prin 
neglijenţă poate fi : involuntar (vârstnicul poate fi  lăsat 
singur, izolat, uitat fără ajutor); intenţionat (vârstnicul 
este privat, cu intenţie, de alimentaţie, hidratare, îngriji-
re, igienă corporală și de spaţiul locativ).

Abuzul fi zic devine din ce în ce mai frecvent și apare 
sub forme variate, cum ar fi : îmbrânciri, loviri, bătăi etc. 
Este frecvent în sânul familiei, abuzatorii fi ind rudele 
apropiate (copiii, nepoţii, ginerii, nurorile etc.), urmate 
de celelalte rude mai îndepărtate și persoane din afara 
familiei. Pentru confi rmarea celor expuse, vom aduce 
câteva cazuri cu titlu de exemplu din practica judiciară 
Sângerei13 și sec. Centru, mun. Chișinău14:
− Dosarul nr.1-127/2011. Sentinţa Jud. Sângerei din 

18 august 2011. Din materialele cauzei am reţinut 
următoarele: G.F., la 18 aprilie 2011, ora 22.00, fi ind în 
stare de ebrietate alcoolică, locuind cu mama G.E. și 
afl ându-se la domiciliu, insultând-o cu cuvinte necen-
zurate, i-a aplicat mamei multiple lovituri cu catarama 
de metal de la curea, peste mână stângă, cauzându-i 
astfel leziuni corporale de gravitate medie.

− Dosarul nr.1-491/2014. Sentinţa Jud. sec. Centru, 
mun. Chișinău din 29 mai 2014. Din materialele cau-
zei am reţinut următoarele: C.D. la 5 octombrie 2013, în 
jurul orei 11.20, afl ându-se în scara blocului locativ, având 
un comportament agresiv faţă de mama sa E.N., a aplicat 
acesteia mai multe lovituri peste corp, cauzându-i vătă-
mări corporale de gravitate medie sub formă de fractura 
claviculei pe dreapta, echimoze în regiunea omoplatului 
drept și regiunea infraclaviculară din dreapta.

− Dosarul nr.1-123/2011. Sentinţa Jud. Sângerei din 
20 septembrie 2011. Din materialele cauzei am reţi-
nut următoarele: B.A., pe parcursul anilor 2010 și 2011, 
locuind împreună cu mama, manifesta la domiciliu un 
comportament agresiv. Astfel, la 13.05.2011, aproxi-
mativ la ora 19.00, fi ind în stare de ebrietate alcoolică, 
la domiciliu, în timpul unui confl ict, a maltratat-o pe 
mama, prin ce i-a cauzat plagă contuză parieto-occipi-
tală dreapta, ceea ce se califi că drept leziuni corporale 
neînsemnate, fără cauzarea prejudiciului sănătăţii.
Abuzul sexual este din ce în ce mai frecvent în cazul 

persoanelor de sex feminin vârstnice, supuse violului de 
către barbaţii tineri sau adulţi, cu tulburări de compor-
tament sexual, complexaţi, perverși, în asociere cu alte 
infracţiuni, de regulă – contra proprietăţii.

Confl ictul dintre generaţii și tendinţa vârstnicilor de 
a-și trata copiii adulţi ca și cum ar fi  încă copii, contestân-
du-le dreptul de a lua decizii, manifestând irascibilitate 
în diferite situaţii – este motivul care instalează un climat 
de tensiune. Acest climat este cu atât mai confl ictual cu 
cât între copii și părinţi există incompatibilităţi în ceea ce 
privește valorile, atitudinile religioase, politice, morale și 
nu există preocuparea pentru achitarea reciprocă a unor 
obligaţii fi nanciare.

Totodată, am observat că, în marea majoritate a cazu-
rilor, abuzul fi zic sau psihic manifestat asupra vârstnicilor 
era comis în mod sistematic. Cazuri sistematice de violen-
ţă în familie sunt confi rmate de mai multe sentinţe penale 
emise, însă ne-au atras atenţia trei sentinţe de condamna-
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re emise de către Judecătoria Sângerei pe parcursul anu-
lui 2011 faţă de unul și același inculpat. Astfel, inculpatul 
V.R. a fost condamnat de trei ori pentru săvârșirea actelor 
de violenţă în familie împotriva tatălui15:
− Dosarul nr.1-63/2011. Sentinţa Jud. Sângerei din 

21 aprilie 2011. Din materialele cauzei am reţinut 
următoarele: La 05.02.2011, aproximativ la orele 18.00, 
fi ind în stare de ebrietate, la domiciliul părinţilor, în tim-
pul unui confl ict cu aceștia, V.R. l-a ofensat verbal pe 
tata V.G., apoi i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii 
și picioarele peste diferite părţi ale corpului, cauzându-i 
suferinţe fi zice. Tot el, la 08.02.2011, aproximativ la ora 
19.00, fi ind în stare de ebrietate, la domiciliul părinţilor, 
fără niciun motiv, l-a ofensat verbal pe tatăl său V.G., 
apoi a aruncat în faţa ultimului un borcan de 3 litri cu 
roșii, cauzându-i vătămări corporale medii sub forma de 
fractura coastei 9 pe dreapta și excoriaţie pe faţă.

− Dosarul nr.1-80/2011. Sentinţa Jud. Sângerei din 17 
mai 2011. Din materialele cauzei, am sesizat urmă-
toarele: La 03.03.2011, aproximativ la orele 18.00, V.R. 
fi ind în stare de ebrietate, la domiciliul părinţilor, în tim-
pul unui confl ict cu tata, l-a ofensat verbal, iar apoi i-a 
aplicat lovituri cu pumnii și picioarele peste diferite părţi 
ale corpului, cauzându-i suferinţe fi zice și psihice, după 
ce l-a îmbrâncit la pământ, dezbrăcându-l de pantaloni 
și ameninţându-l cu vătămari corporale grave.

− Dosarul nr.1-146/2011. Sentinţa Jud. Sângerei din 
15 noiembrie 2011. Din materialele cauzei, am sesizat 
următoarele: La 25.06.2011, aproximativ la ora 19.30, la 
domiciliul părinţilor, în timpul confl ictului, V.R., fi ind în 
stare de ebrietate alcoolică, i-a aplicat tatălui V.G. mai 
multe lovituri cu mâinile și picioarele peste tot corpul, 
cauzându-i vătămări corporale neînsemnate sub formă 
de excoriaţii, echimoză pe faţă și torace.
Confi rmarea caracterului sistematic al abuzului asu-

pra persoanelor vârstnice în familie pot servi încă două 
cazuri din practica judiciară Sângerei16:
− Dosarul nr.1-64/2011. Sentinţa Jud. Sângerei din 

15 iunie 2011. Din materialele cauzei am sesizat ur-
mătoarele: B.V., locuind împreuna cu tata B.F., afl ân-
du-se la domiciliu, pe parcursul anului 2010, sistematic 
avea un comportament agresiv și violent, manifestat 
în mod verbal și fi zic asupra tatălui. La 26.02.2011, 
aproximativ la ora 20.00, fi ind în stare de ebrietate al-
coolică, la domiciliu, din motivul că tata nu i-a pregătit 
mâncare, l-a insultat cu cuvinte necenzurate, apoi i-a 
aplicat mai multe lovituri cu pumnii în regiunea piep-
tului, cauzându-i dureri fi zice.

− Dosarul nr.1-34/2013. Sentinţa Jud. Sângerei din 
15 iunie 2011. Din materialele cauzei, am sesizat ur-
mătoarele: B.V., la 3.07.2013, la ora 23.00, afl ându-se 
la domiciliu, fi ind în stare ebrietate, din motivul că tata 
nu i-a pregătit mâncare, l-a insultat pe B.F. cu cuvintele 
necenzurate și de mai multe ori i-a aplicat lovituri cu 
pumnii și picioarele peste diferite părţi ale corpului, 
căuzându-i leziuni corporale ușoare sub formă de con-
tuzie a rinichiului stâng, pielonifrită acută posttrauma-
tică, pneumonie posttraumatică și comoţie cerebrală.
Trăsătura comună a acestor cauze cu cele expuse 

supra a constat în faptul că au avut de suferit taţii incul-
paţilor.

Abuzul fi nanciar presupune deturnarea bunurilor 
persoanelor vârstnice, întrucât vârstnicii sunt consideraţi 
ţinte ușoare pentru infractori, în raport cu posibilităţile 
lor reduse de a se apăra fi zic și posibilităţile lor de a se-
siza intenţiile ascunse ale abuzatorului, falsifi carea unor 
acte, reţinerea pensiei sub pretextul efectuării cumpără-
turilor etc.

De reţinut că determinarea persoanei vârstnice de a 
ceda bunuri, locuinţa, alte valori în schimbul promisiunii 
de a i se acorda îngrijire constituie unul din cele mai răs-
pândite metode de a executa puterea familială asupra 
bătrânului neputincios. Unii dintre susţinători recurg la 
tot felul de acte de presiune și violenţă pentru a obţine 
bunurile chiar înainte de decesul proprietarului. Pentru 
confi rmarea celor expuse, aducem un caz din practica ju-
diciară Sângerei (Dosarul nr.1-117/2013). Așadar, P.E., la 
29.11.2012, aproximativ la orele 13.00, afl ându-se la domi-
ciliul bunicii sale M.E., fi ind în stare de ebrietate alcoolică, 
din motivul că bătrâna nu dorea să-i dea 700 lei, s-a înfuriat 
și a deteriorat mai multe bunuri din casă, a insultat-o cu cu-
vinte necenzurate, după ce i-a aplicat o lovitură cu palma 
peste faţă și o lovitură cu piciorul în abdomen, cauzându-i 
victimei dureri fi zice și prejudiciu moral.

Într-un alt caz (Dosarul nr.1-197/2012, sentinţa Jud. 
Sângerei din 25 octombrie 2012), B.V., locuind împreună 
cu mama, sistematic aplica violenţa fi zică și psihică, mani-
festată rpin aplicarea loviturilor și ameninţarea ei cu răfu-
ială fi zică. Astfel, la 07.07.2012, aproximativ la ora 21.30, 
în casa mamei sale, a cerut de la ea bani pentru alcool și 
ţigări, după ce, fi ind refuzat, folosindu-se de neputinţa ma-
mei de a se apăra, deoarece ea este invalid de gradul II, a 
ameninţat-o cu răfuială fi zică, a lovit-o de mai multe ori cu 
palma peste faţă, a apucat-o de haine și nu-i permitea să 
iasă din casă, cauzându-i dureri fi zice. Tot el, la 9.07.2012, 
aproximativ la ora 20.00, afl ându-se la domiciliu, i-a cerut 
din nou bani, ameninţând-o cu răsfuială fi zică.

Efectuând analiza a celor 21 de cazuri selectate, am 
evidenţiat că în 20 de cazuri făptuitorul era de genul 
masculin (fecior) și doar într-un singur caz fi ica și-a agre-
sat mama (Dosarul nr.1-014/2011. Sentinţa Jud. Sângerei 
din 14 iulie 2011).

Mai mult, în 20 de cazuri de violenţă în familie vino-
văţia agresorilor familiali a fost demonstrată, aceștia fi ind 
condamnaţi la diferite pedepse penale (munca neremu-
nerată, închisoare). Totodată, într-un singur caz (Dosarul 
nr.1-97/2012. Sentinţa Jud. Sângerei din 28 iunie 2012) 
făptuitorul a fost recunoscut iresponsabil și, ca urmare, 
faţă de acesta au fost aplicate măsuri de constrângere 
cu caracter medical. Vom prezenta în mod succint fabula 
cauzei:

„M.I., fi ind în stare de iresponsabilitate, a săvârșit fap-
ta prejudiciabilă de violenţă în familie. Astfel, începând cu 
luna ianuarie 2010, locuind împreună cu mama (a.n.1933), 
făcând abuz de băuturi alcoolice, deseori avea un com-
portament agresiv. În special, arunca peste corpul mamei 
sau în direcţia acesteia diferite obiecte: scaune, veselă, alte 
obiecte de uz casnic; a deteriorat lacătele de la uși, sustră-
gea bunuri din casă. La 04.12.2011, ora 14.00, fi ind în stare 
de ebrietate alcoolică, afl ându-se la domiciliu, a insultat-o 
pe mama cu cuvunte necenzurate, a ameninţat-o cu răfuia-
lă fi zică și cu omorul, dacă aceasta se va adresa la poliţie”. 
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Pe parcursul urmăririi penale, în baza raportului de 
expertiză medico-legală psihiatrică ambulatorie nr.477a-
2011 din 27.12.2011, s-a constatat că M.I. nu suferă de 
maladii psihice, dar prezintă diagnosticul: „Epilepsie de 
origine organică cu demenţă, stări crepusculare, disforii 
frecvente agravate de alcoolismul cronic, gradul II, mixt, 
incontinuu”, care îl lipsesc de capacitatea de prevedere 
și deliberare a acţiunilor sale. În timpul săvârșirii infracţi-
unii care i se incriminează, după cum reiese din materi-
alele cauzei penale și examenul psihic prezent, el se afl a 
în starea psihică descrisă supra și nu avea capacitatea de 
prevedere și deliberare a acţiunilor sale și, deci, urmează 
a fi  recunoscut iresponsabil. Luând în consideraţie sta-
rea psihică prezentă, M.I. urmează a fi  supus măsurilor 
de constrângere cu caracter medical sub formă de trata-
ment forţat într-un spital de psihiatrie cu regim riguros. 

Totodată, s-a stabilit că la locul de trai M.I. se carac-
teriza negativ, se afl a la evidenţa medicului-psihiatru cu 
diagnoza „Epilepsie cu schimbări de personalitate”, iar la 
medicul-narcolog – la evidenţă din anul 2009 cu dia-
gnosticul „Epilepsie cu demenţă, crize convulsive generali-
zate de frecvenţă medie cu disforii dese și stări crepusculare 
agravate de alcoolizare. A suportat sindrom de sevraj”. An-
terior, în perioada anului 2011, M.I. a fost atras la răspun-
dere contravenţională de mai multe ori.

Reieșind din cele expuse, am formulat următoarele 
concluzii:

− După cum arată analiza noastră, marea majo-
ritate a actelor de violenţă în familie împotriva 
părinţilor (familie de origine) este săvârșită în lo-
calităţi rurale. În localitatea urbană copiii (adul-
ţii) nu-și agresează părinţii, iar cazurile depistate 
sunt unice, însă în unele localităţi rurale predo-
mină maltratarea sistematică, umilirea și degra-
darea copiilor în familie, care face ca maltratarea 
părinţilor în familie de origine de către propriii 
copii să devină o continuitate logică a valorilor 
de educaţie care se învaţă de către ultimii. O ati-
tudine dispreţuitoare și degradantă se formează 
pe parcursul educaţiei, în unele cazuri persis-
tând chiar practici acceptate de acest gen.

− Portretul celui care agresează vârstnicul: un băr-
bat cu vârstă medie (33-40 ani); locuiește împre-
ună cu mama sau cu ambii părinţi; face abuz de 
alcool; nu are familie secundară (căsătorie ofi cia-
lă, concubinaj); nu lucrează; anterior a suferit un 
eșec social; duce un mod de viaţă parazitar; ma-
nifestă un comportament agresiv faţă de mama, 
tata sau ambii părinţi; pe când era copil a fost 
agresat fi zic de părinţi.

− Maltratarea vârstnicilor în familie nu este un caz 
sporadic sau de ocazie, ci este un model de com-
portament sistematic, aproape la nivel de tradi-
ţie în unele familii defavorizate social. Plângerile 
în organele de drept parvin extrem de rar, doar 
în două cazuri: 1) victima nu mai poate rezista 
comportamentului inuman și degradant al făp-
tuitorului; 2) vătămările cauzate necesită îngrijiri 
medicale și deja lucrătorii medicali sesizează or-
ganele de drept.
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