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PROCEDURA DE EXAMINARE A CERERII DE APLICARE A
MĂSURII DE PROTECŢIE ÎN CAZURILE DE VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE
Igor COBAN
Universitatea de Stat din Moldova
Legislaţia naţională a prevăzut un cadru legislativ adecvat, ba chiar a instituit şi un fel special al procedurii civile în
vederea examinării cererii de aplicare a măsurii de protecţie în cazurile de violenţă în familie. Această stare de fapt, ba
chiar şi de drept, nu pare a fi una de partea victimei; or, atitudinea autorităţilor publice se dovedeşte a fi deseori ineficientă.
Subiectul violenţei în familie pare a fi o provocare nu doar pentru societate, dar şi pentru sistemul judecătoresc, idee
ce se impune în rezultatul condamnărilor Republicii Moldova la CtEDO în materie.
Motiv din care prin prezentul studiu urmărim cercetarea naturii juridice a instituţiei citate ca fel de sine stătător al
procedurii civile şi elucidarea particularităţilor procedurale de examinare a cererii de aplicare a măsurii de protecţie în
cazurile de violenţă în familie.
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THE EXAMINATION PROCEDURE OF THE APPLICATION OF THE MEASURE
OF PROTECTION IN CASES OF DOMESTIC VIOLENCE
National legislation provided an appropriate legislative framework, and even established a special way of civil
proceedings in order to examine the application of the measure of protection in cases of domestic violence. This fact
and even of law seems to be one of the victim or the attitude of public authorities often prove to be ineffective.
The subject of family violence seems to be a challenge not only for society but also for the judicial system, an idea
that is required as a result of convictions in the ECHR.
The reason that research in this study follow the legal nature of the institution cited as independently as elucidation
of the specific procedural rules of civil procedure for examining the application of the measure of protection in cases of
domestic violence.
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