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ACADEMIA

Introducere. Violenţa este un feno-
men social care ţine, din nefericire, să devină 
banal. Persoanele în etate, fiind o categorie 
vulnerabilă a populaţiei, nu puteau să nu de-
vină victime, una dintre cele mai ușoare ţinte 
ale abuzului în familie.

Astfel, o formă distinctă, aparte de 
violenţă în cadrul familiei o constituie cea 
îndreptată contra vârstnicilor, care constă în 
neglijarea, abuzul sau maltratarea din partea 
propriilor copii ori a rudelor apropiate. Ideea 
că cineva va escroca sau va jefui o persoană în 

etate este tulburătoare, dar aceea că un mem-
bru al familiei își va maltrata fizic un părinte 
în vârstă este de neconceput [7, p. 413 ].

Elementul principal al acestei pro-
vocări este preocuparea faţă de tipurile și 
modalităţile relelor tratamente aplicate per-
soanelor vârstnice, un subiect care continuă 
să fie minimalizat și trecut sub tăcere.

Materiale și metode aplicate. În pro-
cesul realizării studiului au fost utilizate ur-
mătoarele metode de cercetare știinţifică: 
analiza sistemică, analiza logică, analiza 

CZU 343.54
TIPURILE ȘI FORMELE VIOLENȚEI ASUPRA VÂRSTNICILOR 

Ștefan BELECCIU,
doctor în drept, conferențiar universitar, 

Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova
Ion COJOCARU,

doctor în drept, conferențiar universitar, avocat, Brașov, România

O formă distinctă a violenței în cadrul familiei o constituie cea îndreptată contra vârstnicilor, care constă în 
neglijarea, abuzul sau maltratarea din partea propriilor copii ori a rudelor apropiate. Elementul principal al acestui 
articol este preocuparea față de tipurile și modalitățile relelor tratamente aplicate persoanelor vârstnice, un subiect 
care continuă să fie minimalizat și trecut sub tăcere. În acest sens, în literatura de specialitate s-a încercat a defini 
,,bătrânețea”, limitele sale și tipurile violenței îndreptate contra vârstnicilor. Toate formele specifice de abuz contra 
vârstnicilor nu pot fi ușor investigate, atât din cauza caracterului lor „privat”, manifestat de cele mai multe ori, numai 
în cadrul familial, cât și din cauza conținutului vag, deschis oricăror interpretări, al noțiunilor menționate.

Cuvinte-cheie: violență în familie, bătrâni, bătrânețe, vulnerabil, neglijență, abuz, maltratare, model cultural, 
generație, caracter privat.

TYPES AND FORMS OF VIOLENCE AGAINST ELDERLY PEOPLE

Ștefan BELECCIU,
associate professor, PhD, 

Academy ,,Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Ion COJOCARU,

PhD, associate professor, lawyer, Brashov, Romania

A distinct form of domestic violence is the one directed against the elders, which consisted of neglect, abuse or 
maltreatment from their children or close relatives. The main element of this article is concern about the types and mo-
dalities maltreatment of the elders, a topic that continues to be minimized and hidden. In this regard, the literature was 
trying to define ,,old age”, its limits and types of violence against elders. All specific forms of abuse against elders can not 
be easily investigated, both due to their ,,private” manifested most, often only within the family, and because of vague 
content, open to any interpretations of the concepts mentioned.

Keywords: domestic violence, elderly, old, vulnerable, neglect, abuse, maltreatment, cultural model, generation, 
private.
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comparativă, sinteza și clasificarea. Materia-
lele folosite sunt: doctrina juridică naţională 
și internaţională, legislaţia naţională și 
internaţională și literatura de specialitate.

Rezultate obţinute și discuţii. Per-
soanele în etate reprezintă o categorie so-
cio-demografică distinctă în populaţia totală 
prin vârsta înaintată, aproximativ de 60 ani 
și peste, caracterizată prin modificări mor-
fofiziologice ireversibile ale organismului, 
nivelul scăzut de activitate, trebuinţe, inte-
rese, aspiraţii materiale și culturale specifice, 
care sunt în dependenţă totală sau parţială 
de copiii săi sau de alte persoane care sunt în 
relaţii de tutelă sau curatelă.

În acest context, diferiţi autori, pe plan 
mondial, au încercat să definească bătrâneţea 
și să-i stabilească limitele. Astfel, s-au con-
turat mai multe definiţii, mai mult sau mai 
puţin contestate.

Criteriul cronologic a fost poate prin-
tre primele criterii de definire, dar a fost in-
tens criticat datorită faptului că poate exista 
o îmbătrânire precoce și pot exista persoane 
în vârsta la care majoritatea funcţiilor sunt 
asemănătoare omului adult.

Noţiunea de ,,vârsta înaintată” se uti-
lizează pentru perioada din viaţa omului 
care urmează după maturitate și ţine până 
la sfârșitul existenţei sale. Această perioadă 
mai este numită și ,,vârsta a treia”, ,,perioa-
da de involuţie”, ,,perioada de bătrâneţe” sau 
,,senescenţă”.

Dicţionarul Lacrousse de psihiatrie 
[5, p. 96] definește bătrâneţea ca fiind ulti-
ma perioadă a vieţii corespunzând rezul-
tatului normal al senescenţei. Termenul se 
opune celui de ,,senilitate”, care ar fi aspec-
tul patologic, dar în același timp precizează 
ca bătrâneţea extremă nu se distinge prin 
nimic de senilitate. Tot dicţionarul Lacro-
usse [5, p. 96] definește îmbătrânirea ca fi-
ind ansamblul de transformări ce afectează 
ultima perioadă a vieţii și care constituie un 
proces de declin, semnele îmbătrânirii fiind, 

slăbirea ţesuturilor, atrofia musculară cu 
scăderea funcţiilor și performanţelor, toate 
acestea concurând la limitarea progresivă 
a capacităţii de adaptare. În acest sens, în 
dicţionar este precizat că îmbătrânirea oferă 
în mod vădit imaginea inversă a dezvoltării 
și a putut fi descrisă ca o inovaţie.

În concepţiile medico sociale franceze 
se vorbește de:

a) vârsta a treia: după 65 de ani, cores-
punzând vârstei pensionării;

b) vârsta a patra: după 80 de ani [9, p. 
122];

Cea mai uzuală formă de clasificare a 
bătrâneţii cuprinde:

a) stadiul de trecere spre bătrâneţe: de 
la 65-75 de ani;

b) stadiul bătrâneţii medii: 75-85 ani;
c) stadiul marii bătrâneţi: peste 85 de 

ani.
În literatura de specialitate americană 

persoanele de vârsta a treia se clasifică astfel:
a) bătrâni-tineri ,,old–young” cu vârsta 

cuprinsă între 65-75 ani;
b) bătrâni-bătrâni ,,old-old” cu vârsta 

mai mult de 75 de ani [11].
Dicţionarul Lacrousse [5, p. 96] pre-

zintă și stadiul de presenescenţă, ca fiind pe-
rioada care corespunde începuturilor îmbă-
trânirii, întinzându-se între 45-65 de ani și 
variind considerabil de la un individ la altul; 
ea este considerată o adevărată răspândire a 
îmbătrânirii, în care involuţia organelor nu 
joacă decât un rol minor.

Pe plan psihiatric s-a încercat indivi-
dualizarea unor stări nevrotice caracteristice 
menopauzei sau andropauzei, care nu are 
specificaţie, în schimb s-au dovedit depresii 
și melancolii de involuţie care au o oarecare 
specificitate și dau o undă pesimistă [10, p. 
132].

Referitor la violenţa faţă de persoanele 
în etate, menţionăm că, estimările făcute, de 
exemplu, în SUA, care se confruntă cu o rată 
extrem de ridicată a violenţei în familie, arată 
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că, în fiecare an, din 25 de bătrâni un bătrân 
devine victima violenţelor exercitate de că-
tre membrii familiei, ceea ce înseamnă că, în 
total, aproximativ un milion de bătrâni sunt 
abuzaţi anual.

Numărul de maltratări ale persoane-
lor vârstnice este aproape la fel de mare ca 
și cel al maltratărilor copiilor, dar nu toate 
cazurile ajung la cunoștinţa publicului sau 
a autorităţilor. Abuzul sau violenţa contra 
bătrânilor este, adeseori, parte componen-
tă a unui model cultural perpetuat de la o 
generaţie la alta [10, p. 14]. Cel mai adesea, 
abuzul contra copiilor sau împotriva soţiei, 
manifestat, mai cu seamă, în familiile de-
favorizate din punct de vedere economic, 
poate conduce și la abuz contra vârstnicilor. 
Acest abuz se situează, de fapt, în prelungirea 
celorlalte forme de violenţă în familie. 

Abuzul contra persoanelor vârstnice, 
este generat de către o rudă, membru al fa-
miliei, care locuiește împreună cu o persoană 
vârstnică sau de către persoane care nu au 
calitatea de rude, dar care fac parte din an-
turajul vârstnicului sau care vin întâmplător 
în contact cu acesta. La aceste două categorii 
se adăugă și categoria instituţiilor care nu ţin 
cont de condiţia de persoană umană defavo-
rizată a persoanei vârstnice. 

În acest context, legislaţia română ofe-
ră un șir de trăsături caracteristice persoanei 
în etate și anume portretul vârstnicului-victi-
mă a violenţei în familie care constă în:

 – persoană cu vârsta peste 65 de ani;
 – cel mai adesea este o femeie singură;
 – persoană fără roluri în societate, 

marginalizată și exclusă social, discriminată 
pe criteriul vârstei;

 – prezenţa afecţiunilor fizice, mintale 
și senzoriale, cronice sau acute; 

 – capacitatea de apărare diminuată;
 – mobilitate diminuată, pierderea 

autonomiei, incapacitatea de autoîngri-
jire, necesităţi de îngrijire care depășesc 
capacităţile îngrijitorului;

 – sociodependenţă [2].
Exista următoarele categorii de abuz 

asupra persoanelor vârstnice: atacul (violenţa 
fizică), alimentaţia insuficientă (privarea de 
hrană), administrarea necorespunzătoare 
a medicamentelor (neadministrarea celor 
prescrise), abuzul emoţional, psihic și ver-
bal, abuzul sexual, abuzul financiar, izolarea 
voluntară (sau ţinerea vârstnicului în capti-
vitate), neacordarea ajutorului în activităţile 
zilnice de îngrijire [6, p. 82].

Legislaţia naţională nu descrie expres 
tipurile de violenţă faţă de vârstnici pe când 
legislaţia românească le descrie în mod de-
taliat prezentând o serie de aspecte specifice 
care trebuie luate în considerare:

 – dificultăţile economice: adeseori, cu-
plurile care au în îngrijire persoane vârstnice 
trebuie să se ocupe în paralel și de propriii 
copii, iar nevoile crescute (de exemplu, îngri-
jirile medicale) și solicitările persoanei vârst-
nice, uneori în mod revendicativ și stresant, 
contribuie la precipitarea actelor de violenţă 
împotriva ei. Asemenea acte apar, de cele mai 
multe ori, în familiile în care părinţii sunt 
complet dependenţi de propriii lor copii, în 
care nu există nici o posibilitate de a angaja 
persoane care să se ocupe de îngrijirea lor;

 – mentalitatea: persoanele vârstnice 
sunt privite în societatea actuală ca fiind per-
soane fără ajutor, ale căror probleme impun 
măsuri medicale și sociale distincte;

 – pierderea statusului de persoană ac-
tivă: prin pensionarea și neimplicarea în alte 
tipuri de activităţi;

 – transmiterea transgeneraţională a 
abuzului: studiile arată că o parte însemna-
tă dintre cei care își violentează părinţii au 
fost ei înșiși victime ale violenţei exercitate 
de aceștia;

 – determinarea persoanei vârstnice de 
a ceda bunuri, locuinţa, alte valori în schim-
bul promisiunii de a i se acorda îngrijire: unii 
dintre susţinători recurg la tot felul de acte 
de presiune și violenţă pentru a obţine bunu-
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rile chiar înainte de decesul proprietarului;
 – conflictul dintre generaţii și tendinţa 

vârstnicilor de a-și trata copiii adulţi ca și 
cum ar fi încă copii, contestându-le dreptul 
de a lua decizii, manifestând irascibilitate 
în diferite situaţii, motiv pentru care se in-
stalează un climat de tensiune. Acest climat 
este cu atât mai conflictual cu cât între copii 
și părinţi există incompatibilităţi în ceea ce 
privește valorile, atitudinile religioase, poli-
tice, morale și nu există preocuparea pentru 
achitarea reciprocă a unor obligaţii financi-
are;

 – tipul de personalitate a vârstnicu-
lui: poate influenţa, în cea mai mare măsură, 
reacţiile anturajului familial, determinând, 
în cazul tipului pasiv-dependent și al celui 
indiferent, tendinţe frecvente de violenţă, 
agresivitate sau abuz;

 – internarea fără acordul vârstnicului 
într-un spital, azil, ospiciu reprezintă o altă 
formă de violenţă [5].

Legislaţia naţională [1, art. 2] ne oferă 
o clasificare generală a violenţei în familie al 
cărei subiect poate fi și persoana în etate dacă 
este membru de familie în conformitate cu 
prevederile legale[1, art.3]. În sensul regle-
mentărilor naţionale violenţa în familie este 
clasificată în:

 – violenţă fizică–vătămare intenţionată 
a integrităţii corporale ori a sănătăţii prin 
lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, 
înţepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare, 
în orice formă și de orice intensitate, prin 
otrăvire, intoxicare, alte acţiuni cu efect si-
milar;

 – violenţă sexuală–orice violenţă cu 
caracter sexual sau orice conduită sexuală 
ilegală în cadrul familiei sau în alte relaţii in-
terpersonale, cum ar fi violul conjugal, inter-
zicerea folosirii metodelor de contracepţie, 
hărţuirea sexuală; orice conduită sexua-
lă nedorită, impusă; obligarea practicării 
prostituţiei; orice comportament sexual ile-
gal în raport cu un membru de familie mi-

nor, inclusiv prin mângâieri, sărutări, pozare 
a copilului și prin alte atingeri nedorite cu 
tentă sexuală; alte acţiuni cu efect similar; 

 – violenţă psihologică–impunere a 
voinţei sau a controlului personal, provocare 
a stărilor de tensiune și de suferinţă psihică 
prin ofense, luare în derâdere, înjurare, in-
sultare, poreclire, șantajare, distrugere de-
monstrativă a obiectelor, prin ameninţări 
verbale, prin afișare ostentativă a armelor 
sau prin lovire a animalelor domestice; ne-
glijare; implicare în viaţa personală; acte de 
gelozie; impunere a izolării prin detenţie, in-
clusiv în locuinţa familială; izolare de familie, 
de comunitate, de prieteni; interzicere a rea-
lizării profesionale, interzicere a frecventării 
instituţiei de învăţământ; deposedare de acte 
de identitate; privare intenţionată de acces la 
informaţie; alte acţiuni cu efect similar; 

 – violenţă spirituală – subestima-
re sau diminuare a importanţei satisfacerii 
necesităţilor moral-spirituale prin inter-
zicere, limitare, ridiculizare, penalizare a 
aspiraţiilor membrilor de familie, prin inter-
zicere, limitare, luare în derâdere sau pedep-
sire a accesului la valorile culturale, etnice, 
lingvistice sau religioase; impunere a unui 
sistem de valori personal inacceptabile; alte 
acţiuni cu efect similar sau cu repercusiuni 
similare;

 – violenţă economică–privare de mij-
loace economice, inclusiv lipsire de mijloace 
de existenţă primară, cum ar fi hrană, me-
dicamente, obiecte de primă necesitate; abuz 
de variate situaţii de superioritate pentru a 
sustrage bunurile persoanei; interzicere a 
dreptului de a poseda, folosi și dispune de 
bunurile comune; control inechitabil asupra 
bunurilor și resurselor comune; refuz de a 
susţine familia; impunere la munci grele și 
nocive în detrimentul sănătăţii, inclusiv a 
unui membru de familie minor; alte acţiuni 
cu efect similar; 

 – reacţiile de agresivitate contra bătrâ-
nilor cuprind o multitudine de forme, de la 
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neglijarea trebuinţelor lor materiale și spi-
rituale, la administrarea unor calmante sau 
alcool pentru a-i face mai ușor de manevrat, 
adeseori, pentru semnarea unor acte avan-
tajoase pentru ,,susţinătorii” legali și până la 
violenţa fizică propriu-zisă. Asemenea forme 
de abuz sunt extrem de dificil de estimat sau 
de prevenit, deoarece sunt ascunse, în majo-
ritatea cazurilor, opiniei publice și asistenţei 
sociale de specialitate.

Luând în considerare varietatea acte-
lor de violenţă și agresiune contra vârstni-
cilor din familie, cercetătorii T. Hickey și L. 
Douglas Richard [8, p. 171-176] au clasificat 
violenţa împotriva acestora astfel:

 – neglijare pasivă–constând în igno-
rarea, pur și simplu, a vârstnicilor de către 
proprii copii, fără a le acorda nici cel mai mic 
ajutor material sau sprijin afectiv, fără a-i vi-
zita sau a se interesa de ei, în cazul în care 
locuinţele părinţilor sunt separate de acelea 
ale copiilor;

 – abuz verbal sau emoţional–constând 
în insulte, jigniri, supunerea la umilinţe, tra-
tarea lor ca fiinţe infantile, care nu au nici un 
drept la demnitate personală;

 – neglijare activă–implicând izolarea 
deliberată a vârstnicilor, refuzul premeditat 
de a le mai da alimentele sau medicamentele 
necesare, internarea lor forţată în aziluri sau 
case pentru bătrâni;

 – abuz fizic–constând în maltratarea 
propriu-zisă, manifestată prin bătăi și loviri, 
adeseori extrem de grave, cu consecinţe fa-
tale chiar.

La rândul lor, Stanley D. Eitzen și Ma-
xine Baca Zinn clasificau formele de abuz 
împotriva vârstnicilor în felul următor [4, p. 
289]:

 – abuz fizic–loviri, pălmuiri, folosirea 
unor restricţii fizice în domeniul hranei și 
asistenţei medicale;

 – abuz cu caracter psihic–atacuri ver-
bale, ameninţări, folosirea ca mijloace de 
agresiune a fricii și izolării;

 – abuz în ceea ce privește medicamen-
tele–stimularea, de către medici și membrii 
familiei, a vârstnicilor pentru a lua medica-
mente cu efecte tranchilizante, în scopul de 
a-i manipula mai ușor;

 – abuz material–furtul de bani și alte 
bunuri materiale de la vârstnici, dobândirea 
de bani sau proprietăţi de la aceștia pe căi fra-
uduloase, cel mai frecvent, prin înșelăciune și 
abuz de încredere, impunerea forţată a vân-
zării unor bunuri proprii, obligarea bătrâni-
lor de a-și schimba testamentul în favoarea 
agresorilor sau a altor rude apropiate etc.;

 – violarea unor drepturi–forţarea bă-
trânilor de a se interna într-un așezământ 
pentru persoane vârstnice.

Concluzii. Toate aceste forme specifi-
ce de abuz contra vârstnicilor nu pot fi ușor 
investigate, atât din cauza caracterului lor 
„privat”, manifestat, de cele mai multe ori, 
numai în cadrul familial, cât și din cauza 
conţinutului vag, deschis oricăror interpre-
tări, al noţiunilor menţionate. Astfel, ceea 
ce pentru un vârstnic reprezintă o jignire 
sau o atitudine umilitoare, abuzul verbal sau 
emoţional, pentru alţi vârstnici constituie 
o normalitate, o obișnuinţă [3, p. 306]. Mai 
ales, în familiile stereotipizate, cu handicap 
moral și economic, aceste forme de agresivi-
tate sunt deosebit de frecvente, ca reacţie la 
dificultăţile cu care se confruntă aceste fami-
lii și ca produs al unui mod de viaţă caracte-
rizat de relaţii tensionate între membri.
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Introducere. Cercetarea conţinutului 
constitutiv al unei infracţiuni se realizea-
ză prin examinarea semnului principal al 
acesteia, şi anume: fapta prejudiciabilă, act 
material de conduită interzis de legea pena-
lă. Pentru o mai bună înţelegere a materiei, 
dezvăluim că, în concret, fapta prejudiciabilă 
constă dintr-o manifestare exterioară a rezo-
luţiei infracţionale, iar sub aspect abstract, 
aceasta reprezintă o activitate fizică prevăzu-
tă de textul normei care descrie infracţiunea, 
activitate desemnată de legiuitor fie printr-
un cuvânt sau o anumită expresie.

Necesitatea clarificării semnificaţiei 
acestor expresii este dictată în primul rând 
de faptul că terminologia utilizată atât în 
legea penală, cât şi în cea contravenţională, 

legi care sunt îmbibate cu dispoziţii de blan-
chetă, – nu întotdeauna coincide cu cea din 
actele normative la care fac trimitere acestea. 
În al doilea rând, exigenţele statului de drept 
şi necesitatea respectării drepturilor omului 
reclamă legi de calitate, în care noţiunile să 
fie precise şi cu acelaşi conţinut în toate legile 
care fac parte dintr-un anumit domeniu de 
reglementare.

Atât jurisprudenţa Curţii Constituţi-
onale a Republicii Moldova, care, de fapt, a 
conchis că o lege de calitate are menirea de 
a exclude posibilitatea incriminării şi defi-
nirii infracţiunilor într-o formulă ambiguă 
şi incertă, cât şi CtEDO, de nenumărate ori 
au statuat faptul că legiuitorul are obligaţia 
de a asigura definirea clară a oricărei infrac-
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ţiuni prin lege în virtutea art.7 din CEDO, 
şi că persoana este în drept să cunoască, în 
termeni foarte clari, ce acte şi omisiuni sunt 
de natură să-i angajeze responsabilitatea pe-
nală (cauza Kokkinakis vs. Grecia din 25 mai 
1993) [6].

Principiile unanim recunoscute cum ar 
fi cel al legalităţii, al calităţii legii penale şi 
cel al securităţii juridice impun legiuitorului 
obligaţia de a asigura calitatea legii penale şi 
reclamă caracterul accesibil şi predictibil al 
normelor juridico-penale.

După cum conchide pe bună dreptate 
autorul Giurgiu N., însuşi principiul legalită-
ţii incriminării pretinde legiuitorului adop-
tarea unor texte cât mai complete pentru 
a acoperi toate ipotezele de bază ale incri-
minării şi cât mai precise pentru a servi la 
stabilirea comodă şi exactă a sensului unor 
termeni sau expresii şi la determinarea faptei 
fără echivoc a limitelor reale ale câmpului in-
criminării [5, p. 27].

Este indubitabil că de corectitudinea 
formulării noţiunilor în cadrul actului nor-
mativ depinde eficacitatea influenţării juridi-
ce, precum şi realizarea scopurilor urmărite 
de către legiuitor, aceasta datorându-se fap-
tului că specificul definiţiilor constă în aceea 
că ele reprezintă temelia, pivotul actelor nor-
mative [2, p. 4].

Cât priveşte textul legislativ, acesta nu 
trebuie să lase un spaţiu de percepţie atât de 
larg. În cadrul unui text legislativ, dimensi-
unile informaţiei trebuie să fie precise, cu li-
mite riguros trasate: ori de câte ori ar fi citit 
un astfel de text, el trebuie perceput în acelaşi 
mod. În vederea asigurării preciziei textu-
lui legislativ, este necesară, înainte de toate, 
acordarea unei atenţii cuvenite următoare-
lor exigenţe privind terminologia: claritatea; 
univocitatea; aprobarea practică; autoexpli-
cabilitatea; economia exprimării; neutrali-
tatea expresivă; lipsa încărcăturii semantice 
suplimentare a termenului, datorată unor 
factori socioculturali; respectarea regulii „o 
singură noţiune – un singur termen”; unita-
tea terminologiei aplicate pe parcursul între-
gii legislaţii sau al principalelor ei domenii; 

constanţa terminologiei [2, p. 5].
În prezent, în legislaţia în vigoare care 

asigură protecţia juridică a siguranţei traficu-
lui rutier, precum şi în cea care prevede răs-
punderea juridică penală sau contravenţio-
nală pentru încălcarea regulilor de siguranţă 
a traficului rutier şi pentru vătămarea sănă-
tăţii sau provocarea decesului persoanei din 
imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor 
de siguranţă a traficului rutier, nu se utilizea-
ză o noţiune unică cu referire la regulile care 
periclitează siguranţa traficului rutier.

Suportul metodologic şi teoretico-
ştiinţific al cercetării de faţă îl constituie 
un complex de metode general-ştiinţifice, 
bazate pe cunoştinţe juridico-penale, care 
au asigurat unitatea analizei gnoseologice 
a subiectului supus investigării în întreaga 
complexitate a sa. Dintre procedeele logice şi 
metodele aplicate am evidenţia analiza şi sin-
teza, abstractizarea şi generalizarea, inducţia 
şi deducţia, metoda sistemică, comparativă, 
s-a apelat la un şir de principii filosofice ge-
nerale, ca: obiectivitatea, legătura dintre teo-
rie şi practică.

Rezultate obţinute şi discuţii. De al-
tfel, utilizarea unor noţiuni diferite cu refe-
rire la unele şi aceleaşi reguli de siguranţă 
a traficului rutier în diferite acte legislative, 
denaturează şi esenţa juridică a faptei de în-
călcare a acestor reguli, iar prin aceasta, se 
ştirbeşte din caracterul precis, univoc şi clar 
al legii care interzice asemenea fapte sub 
ameninţarea aplicării unei sancţiuni cores-
punzătoare gravităţii acestora.

În această ordine de idei, considerăm 
că în parcursul nostru ştiinţific asupra su-
biectului supus investigării, clarificarea şi 
statuarea conceptului de regulă de siguranţă 
a traficului rutier va contribui în mod direct 
şi la determinarea esenţei şi naturii juridice a 
faptei de încălcare a acestor reguli, – concept 
pe care îl considerăm ca fiind reuşit atât din 
punctul de vedere al simplificării practicii de 
transpunere în viaţă a normelor de drept, 
cât şi din perspectiva asigurării unei doze de 
exactitate, simplitate şi concizie a normelor 
în lege.
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Susţinem că doza de claritate care o 
vom aduce prin stabilirea conceptului de re-
gulă de siguranţă a traficului rutier va con-
tribui esenţial la minimalizarea activităţii 
legislative spontane şi nesistemice ulterioare, 
precum şi va spori nivelul de coerenţă şi cali-
tate a legislaţiei în vigoare, iar utilizarea lui în 
activitatea de legiferare va conduce la elabo-
rarea unor legi eficiente ca formă şi perfecte 
ca conţinut.

Conform Dicţionarului juridic penal 
[1, p. 260], siguranţa circulaţiei reprezintă 
asigurarea bunei funcţionări a mijloacelor de 
transport şi a traficului pe căile de transport 
pentru a preveni producerea de prejudicii 
persoanelor şi bunurilor, siguranţa circulaţi-
ei pe drumurile publice făcând parte din si-
guranţa circulaţiei tuturor tipurilor de trans-
porturi.

În conformitate cu prevederile Legii cu 
privire la siguranţa traficului rutier [8], trafi-
cul rutier reprezintă un sistem dinamic com-
plex, constituit din pietoni şi vehicule care, 
în procesul deplasării pe drumurile publice 
în condiţii stabilite, generează un ansamblu 
de relaţii juridico-sociale. Acest sistem com-
plex aflat într-o permanentă dinamică nu 
poate fi static după natura sa, ci se desfăşoară 
în anumite condiţii stabilite, reglementate, 
bine determinate şi nicidecum nu haotic, sau 
anarhic. Doar respectarea cu stricteţe a aces-
tor condiţii prestabilite va asigura traficului 
rutier doza de siguranţă necesară.

Aceeaşi lege defineşte siguranţa trafi-
cului rutier ca fiind o stare de lucruri în tra-
ficul rutier care reflectă gradul de protecţie a 
participanţilor la trafic împotriva accidente-
lor şi consecinţelor acestora. Această stare de 
lucruri la fel nu are un caracter static, datori-
tă faptului că zilnic se săvârşesc abateri de la 
condiţiile prestabilite care asigură siguranţa 
traficului rutier prin diferite încălcări ale re-
gulilor de comportament fie al participanţi-
lor la traficul rutier, fie al altor subiecţi în a 
căror atribuţii intră asigurarea securităţii tra-
ficului rutier.

Este de menţionat că aceste reguli de 
comportament în traficul rutier în diferite 

acte normative sunt denumite cu noţiuni di-
ferite, iar esenţa acestora şi expansiunea lor 
juridică nu întotdeauna este înţeleasă de că-
tre destinatarii legii.

Astfel, Legea privind siguranţa traficu-
lui rutier [8] numeşte aceste reguli cu urmă-
toarele noţiuni: „reguli din domeniul sigu-
ranţei traficului rutier”, „reguli de circulaţie 
pe drumurile publice”, „reguli privind sigu-
ranţa traficului rutier şi protecţia mediului”, 
„reguli privind circulaţia vehiculelor”.

Regulamentul circulaţiei rutiere [7] 
numeşte regulile de comportament în tra-
ficul rutier cu următoarele noţiuni: „reguli 
de circulaţie”, „reguli ce asigură circulaţia 
rutieră”, „reguli de conducere preventivă”, 
„reguli pentru circulaţia vehiculelor”, „reguli 
privind circulaţia vehiculelor”, „reguli ce de-
termină circulaţia”, „standarde ce ţin de si-
guranţa traficului rutier”, „norme tehnice de 
exploatare”.

Totodată, faptele prejudiciabile care 
atentează la siguranţa traficului rutier pre-
cum şi la viaţa şi sănătatea persoanei săvârşite 
ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă 
a traficului rutier îşi găsesc sediul de incri-
minare la momentul actual în cadrul Capi-
tolului XII al Părţii Speciale a C.pen. al RM 
intitulat generic „Infracţiuni în domeniul 
transporturilor”, şi anume în grupul infracţi-
unilor contra siguranţei traficului rutier din 
care fac parte infracţiunile contra siguranţei 
traficului rutier care atentează la valorile şi 
relaţiile sociale condiţionate de respectarea 
regulilor de siguranţă a traficului rutier de 
către conducătorul de vehicul şi infracţiu-
nile contra siguranţei traficului rutier care 
atentează la valorile şi relaţiile sociale deter-
minate de respectarea obligaţiilor în vederea 
asigurării siguranţei traficului rutier de către 
persoanele responsabile în acest sens, altele 
decât conducătorul de vehicul.

La categoria acestor infracţiuni legiui-
torul a atribuit următoarele infracţiuni: „În-
călcarea regulilor de securitate a circulaţiei 
sau de exploatare a mijloacelor de transport 
de către persoana care conduce mijlocul de 
transport” – art.264 C.pen. al RM, „Condu-
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cerea mijlocului de transport de către o per-
soană care se află în stare de ebrietate alcoo-
lică cu grad avansat sau în stare de ebrietate 
produsă de droguri şi/sau de alte substanţe 
cu efecte similare” – alin.(1) art.2641 C.pen. 
al RM; „Predarea cu bună ştiinţă a conduce-
rii mijlocului de transport către o persoană 
care se află în stare de ebrietate, dacă aceas-
tă acţiune a provocat urmările indicate la 
art.264 – alin.(2) art.2641 C.pen. al RM, „Re-
fuzul, împotrivirea sau eschivarea conducă-
torului mijlocului de transport de la testarea 
alcoolscopică, de la examenul medical în ve-
derea stabilirii stării de ebrietate şi a natu-
rii ei sau de la recoltarea probelor biologice 
în cadrul acestui examen medical – alin.(3) 
art.2641 C.pen. al RM, „Punerea în exploa-
tare a mijloacelor de transport cu defecte 
tehnice vădite” – art.265 C.pen. al RM, „Pă-
răsirea locului accidentului rutier” – art.266 
C.pen. al RM, „Încălcarea regulilor privind 
menţinerea ordinii şi securitatea circulaţie” 
– art.269 C.pen. al RM, „Falsificarea ele-
mentelor de identificare a autovehiculelor” 
– art.276 C.pen. al RM.

De asemenea, C.contr. al RM în Capi-
tolul XIII intitulat generic „Contravenţii în 
domeniul circulaţiei rutiere” prevede răs-
punderea contravenţională pentru un şir de 
contravenţii care atentează la siguranţa trafi-
cului rutier.

Astfel, C.contr. al RM [3] numeşte re-
gulile de comportament al participanţilor la 
traficul rutier cu următoarele noţiuni: „reguli 
de exploatare a vehiculelor”, „reguli de înma-
triculare sau de înregistrare de stat, de revizie 
tehnică a vehiculelor”, „reguli de amplasare a 
numărului de înmatriculare”, „reguli privind 
permisul de conducere”, „reguli de folosire a 
centurii de siguranţă, a căştii de protecţie, a 
vestei de protecţie-avertizare fluorescent-re-
flectorizantă, a sistemului de reţinere pentru 
copii”, „reguli privind convorbirile radio-
telefonice”, „reguli de traversare a liniei de 
cale ferată”, „reguli de oprire şi de acordare 
de prioritate pietonilor şi altor participanţi la 
traficul rutier”, „reguli de circulaţie în zone-
le rezidenţiale”, „reguli de circulaţie rutieră”, 

„norme de conducere preventivă”, „reguli 
de circulaţie”, iar C.pen. al RM [4] numeşte 
regulile de comportament al participanţilor 
la traficul rutier cu următoarele noţiuni: „re-
guli de securitate a circulaţiei mijloacelor de 
transport”, reguli de exploatare a mijloacelor 
de transport”, „reguli de exploatare a mijloa-
celor de transport ce asigură securitatea cir-
culaţiei”, „reguli privind menţinerea ordinii 
şi securitatea circulaţiei”.

Constatăm că aceste noţiuni nu sunt 
identice nici după conţinut, nici după întin-
derea domeniului de reglementare pe care îl 
cuprind. De aceea, făcând o analiză a acesto-
ra, am dedus patru noţiuni esenţiale a căror 
conţinut ne interesează într-un mod princi-
pial, şi anume:

 – regulă de circulaţie în traficul rutier;
 – regulă de exploatare a vehiculelor;
 – regulă de siguranţă a circulaţiei în 

traficul rutier;
 – regulă de siguranţă a traficului rutier.

Menţionăm din start că elucidarea 
acestor noţiuni o vom face doar cu referire 
la traficul rutier, exceptând domeniul circu-
laţiei transporturilor feroviar, naval, aerian şi 
prin conducte.

Astfel, regula de circulaţie în traficul 
rutier este o regulă de comportament al par-
ticipantului la traficul rutier care stabileşte 
drepturi, dar şi îndatoriri, obligaţii pentru 
participanţii la traficul rutier, care sunt ex-
pres prevăzute de RCR, şi a căror respectare 
este impusă tuturor celor care participă la 
traficul rutier. În procesul său dinamic, tra-
ficul rutier este condiţionat de respectarea 
acestor reguli pentru a se desfăşura în depli-
nă siguranţă.

Drept exemplu de încălcare a unei re-
guli de circulaţie în traficul rutier ne poate 
servi următorul caz din practica judiciară: 
„La 23 decembrie 2016, aproximativ la ora 
18.20, inculpatul T. V. I. conducea autoturis-
mul de model „Mitsubishi Colt”, cu n. î. xxx, 
şi se deplasa pe str. Munceşti, din direcţia str. 
Băcioii Noi, în direcţia str. Aeroportul Vechi, 
mun. Chişinău. În timpul deplasării, ajun-
gând pe un sector de drum fără iluminare, în 
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preajma imobilului nr.728, inculpatul T. V. I. 
n-a manifestat prudenţă sporită la trafic, n-a 
ţinut permanent seama de totalitatea factori-
lor ce caracterizau condiţiile rutiere, intensita-
tea şi nivelul de organizare a traficului rutier, 
de care trebuie să ţină cont fiecare conducător 
la determinarea vitezei necesare deplasării în 
siguranţă, n-a apreciat corect situaţia rutieră, 
în care se afla autovehiculul la momentul re-
spectiv, nu a adaptat o viteză corespunzătoare 
condiţiilor de drum, care i-ar garanta securi-
tatea circulaţiei, prin ce a încălcat prevederile 
pct.45 subpunctul 1) Regulamentul circulaţiei 
rutiere, potrivit căruia „conducătorul trebuie 
să conducă vehiculul în conformitate cu limita 
de viteză stabilită, ţinând permanent seama 
de următorii factori: a) starea psihofiziologică 
ce influenţează atenţia sau reacţia; b) dexte-
ritatea în conducere care i-ar permite să pre-
vadă situaţiile periculoase; c) starea tehnică a 
vehiculului şi particularităţile încărcăturii d) 
condiţiile rutiere; e) situaţia rutieră” şi sub-
punctul 2) acelaşi punct, potrivit căruia „în 
cazul în care în limita vizibilităţii apar ob-
stacole care pot fi observate de conducător, el 
trebuie să reducă viteza sau chiar să oprească 
pentru a nu pune în pericol siguranţa traficu-
lui”, pct. 3 acelaşi Regulament, potrivit căruia 
„participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte 
regulile de circulaţie, semnificaţia mijloacelor 
de semnalizare rutieră, semnalele şi indicaţiile 
agentului de circulaţie, condiţiile tehnice ale 
prezentului Regulament şi prin acţiunile lor 
să nu cauzeze prejudicii altor participanţi la 
trafic, să nu-i expună pericolului, precum şi 
să nu creeze neîntemeiat obstacole circulaţiei 
care ar depăşi pe acele care sunt provocate de 
circumstanţe iminente” şi a încălcat cerinţele 
art. 22 alin.(4) Legea privind siguranţa trafi-
cului rutier, nr. 131-XVI din 07 iunie 2007, 
conform căruia „participanţii la trafic sunt 
obligaţi să manifeste un comportament care 
să asigure fluenţa şi siguranţa traficului, să nu 
pericliteze siguranţa unor alţi participanţi la 
trafic”, iar ca urmare a comis tamponarea pi-
etonului B. A. V., care traversa carosabilul de 
la stânga la dreapta relativ deplasării unităţii 
de transport, cauzându-i ultimului, conform 

Raportului de expertiză judiciară, nr. 26/D 
din 26 ianuarie 2017, fractura liniară a bazei 
odontoidului fără deplasare; subluxarea ar-
ticulaţiei atlanto-axială, care au fost cauzate 
în urma hiperflexiei sau extensiei articulaţiei 
vertebrelor cervicale; traumă cranio-cerebrală 
închisă manifestată prin contuzie cerebrală 
medie; fractură bimaleolară gambei drepte cu 
dereglarea fragmentelor; fractura epimetafizei 
proximale gleznei drepte, care se califică ca vă-
tămare gravă.” [10].

Astfel, regulile încălcate de către făptu-
itorul din speţa dată reprezintă reguli de cir-
culaţie în traficul rutier şi nu reprezintă, de 
exemplu, reguli de exploatare a vehiculelor.

Regula de exploatare a vehiculelor este 
regula impusă participantului la trafic în 
persoana conducătorului de vehicul, de a ex-
ploata vehiculul în cadrul procesului de tra-
fic rutier în deplină siguranţă fără abatere de 
la normele ce asigură exploatarea acestuia, şi 
în conformitate cu care vehiculul este admis 
în traficul rutier. Regulamentul circulaţiei 
rutiere [7] obligă conducătorul de vehicul ca 
înainte de plecare să verifice starea tehnică a 
vehiculului şi să o supravegheze pe parcurs, 
în special funcţionarea sistemelor de direc-
ţie, de frânare, dispozitivelor de iluminare şi 
semnalizare, iar în timpul deplasării să poar-
te centura de siguranţă şi să se asigure că şi 
pasagerii au cuplat centurile, dacă autovehi-
culul este echipat cu acestea.

Drept exemplu de încălcare a unei re-
guli de exploatare a vehiculului ne poate servi 
următorul caz din practica judiciară: „D.C., 
la 01 aprilie 2017, aproximativ la ora 13 şi 50 
min., în timp ce se afla la volanul automobi-
lului de model „Dacia Logan”, cu n/î xxx, în 
calitate de conducător auto la „xxx” taxi xxx, 
se deplasa pe str. 31 August 1989, mun. Chi-
şinău, din direcţia str. Petru Movilă spre str. 
S. Lazo, mun. Chişinău, ajungând în preajma 
imobilului nr.141 de pe str.31 August 1989, a 
oprit pentru îmbarcarea pasagerilor, iar după 
ce pe bancheta din faţă dreapta s-a aşezat cet. 
xxx, iar pe uşa spate dreapta a urcat cet. xxx, 
urmând să se urce şi cet. xxx, conducătorul 
auto manifestând neatenţie la trafic, a igno-
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rat cerinţele „Regulamentului Circulaţiei Ru-
tiere”, Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului 
nr. 357 din 13.05.2009 şi anume, prevederile 
pct.14.) în conformitate cu care conducăto-
rului de vehicul îi este interzis: să deschidă 
portierele vehiculului în timpul mersului sau 
să pornească de pe loc cu portierele deschise; 
repunând automobilul în mişcare, moment în 
care cet. xxx abia urca prin uşa spate dreapta, 
aceasta şi-a pierdut echilibrul şi a căzut jos. În 
consecinţă, cet. xxx i-au fost cauzate conform 
raportului de expertiză judiciară nr.xxx din 
xxx, fractura metaepifizei proximale a hume-
rusului drept cu echimoză la acest nivel, frac-
tura maleolei laterale gleznei drepte cu edem 
al ţesuturilor moi la acest nivel, excoriaţii ale 
ţesuturilor moi la nivelul plantei drepte, vătă-
mări care condiţionează dereglarea sănătăţii 
de lungă durată şi în baza acestui criteriu se 
califică ca vătămare medie” [9].

Astfel, repunerea în mişcare a vehicu-
lului fără luarea măsurilor necesare de pre-
cauţie pentru a evita accidentul în traficul 
rutier manifestată prin pornirea acestuia cu 
portierele deschise constituie încălcarea unei 
reguli de exploatare a vehiculului.

De fapt, regulile de exploatare a ve-
hiculelor sunt cuprinse în Secţiunea a 18-a 
„Condiţii tehnice pentru admiterea în cir-
culaţie a autovehiculelor şi remorcilor” din 
RCR, unde sunt nominalizate devierile de la 
normativele tehnice, în ale căror cazuri este 
interzisă exploatarea vehiculelor şi un vehi-
cul care nu corespunde acestor normative 
tehnice nu trebuie admis în traficul rutier, iar 
circulaţia cu un asemenea vehicul constituie 
o încălcare a regulilor de exploatare a aces-
tuia. Spre deosebire de regulile de circulaţie 
în traficul rutier care pot fi încălcate doar în 
timpul circulaţiei vehiculului, fie în timpul 
participării la traficul rutier în calitate de 
pieton, pasager, sau alt participant la trafic, 
regula de exploatare a vehiculului poate fi în-
călcată şi în timpul staţionării vehiculului şi 
anume, de exemplu, prin neluarea măsurilor 
adecvate care vor exclude pornirea de la sine 
a vehiculului sau utilizarea lui în lipsa con-
ducătorului, înainte de părăsirea vehiculului 

de către conducător (regulă fixată la alin.(1) 
pct.71 RCR).

Faptul că regulile de circulaţie în trafi-
cul rutier pot fi încălcate doar de către parti-
cipanţii nemijlociţi la traficul rutier în calita-
te de conducător de vehicul, pasager, pieton 
sau alt participant la trafic, iar în contextul 
infracţiunii prevăzute de art.264 C.pen. al 
RM şi al contravenţiei prevăzute de art. 242 
C.contr. al RM doar de către conducătorul 
de vehicul, nu trezeşte anumite dubii. Însă 
încălcarea regulilor de exploatare a vehicu-
lelor este o abatere care poate fi săvârşită atât 
de conducătorul de vehicul ca fiind de ne-
conceput, decât în legătură cu conducerea 
de către acesta a vehiculului, cât şi de o altă 
persoană responsabilă pentru starea tehnică 
sau pentru exploatarea corespunzătoare a 
vehiculelor, care pune în exploatare un vehi-
cul cu defecte tehnice vădite sau altfel încal-
că grav regulile de exploatare a vehiculului 
ce asigură securitatea circulaţiei, însă nu în 
legătură cu conducerea nemijlocită a vehi-
culului de către această persoană. Din atare 
considerente, este imperativ de a delimita in-
fracţiunea prevăzută la art.264 C.pen. al RM 
de cea de la art.265 C.pen. al RM.

Astfel, constatăm că regulile de cir-
culaţiei în traficul rutier şi regulile de ex-
ploatare a vehiculelor sunt stabilite în mod 
obligatoriu în cadrul unor acte normative, 
precum RCR, aprobat prin Hotărârea Gu-
vernului nr.357 din 13.05.2009, Legea pri-
vind siguranţa traficului rutier nr.131-XVI 
din 07.06.2007, acestea fiind principalele acte 
de referinţă pentru art.264 C.pen. al RM şi 
art.242 C.contr. al RM, acestea fiind norme 
cu dispoziţii de blanchetă care fac trimitere 
la aceste acte normative. Însă RCR şi Legea 
privind siguranţa traficului rutier cuprind 
în sine atât regulile de circulaţiei în traficul 
rutier şi regulile de exploatare a vehiculelor, 
cât şi alte reguli de siguranţă a circulaţiei în 
traficul rutier care nu neapărat vor fi de se-
curitate a circulaţiei rutiere sau de exploatare 
a vehiculelor.

Deci, după întinderea sa, regula de si-
guranţă a circulaţiei în traficul rutier este o 
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regula mai cuprinzătoare decât regula de cir-
culaţie în traficul rutier sau regula de exploa-
tare a vehiculelor. Arealul mai larg al acesteia 
se datorează faptului că securitatea circulaţiei 
în traficul rutier este asigurată nu doar prin 
respectarea regulilor de circulaţie în traficul 
rutier sau regulilor de exploatare a vehicule-
lor, ci şi de respectarea altor reguli, obligaţii, 
îndatoriri, care nu sunt opozabile doar parti-
cipanţilor la traficul rutier în calitate de con-
ducător de vehicul, pieton, pasager, sau alt 
participant la traficul rutier, ci unui cerc mai 
larg de subiecţi cum ar fi:

 – persoana responsabilă de exploata-
rea şi starea tehnică a vehiculelor;

 – persoana cu funcţie de răspundere 
ori persoana care gestionează o organizaţie 
comercială, obştească sau o altă organizaţie 
nestatală responsabilă de regimul de lucru al 
şoferilor sau mecanizatorilor;

 – persoana responsabilă pentru starea 
tehnică a căilor de comunicaţie, a instalaţi-
ilor de pe ele, a mijloacelor de telecomuni-
caţii sau de semnalizare ori a mijloacelor de 
transport;

 – persoana responsabilă de menţine-
rea ordinii şi securitatea circulaţiei;

 – lucrătorul din transportul auto;
 – persoane responsabile de amenaja-

rea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor 
publice, trecerilor la nivel cu calea ferată şi 
altor construcţii rutiere;

 – persoane responsabile de executarea 
lucrărilor pe drum;

 – persoana responsabilă de organiza-
rea traficului rutier prin măsuri juridico-or-
ganizatorice şi inginereşti de sistematizare, 
reglementare şi dirijare a traficului rutier ş.a..

În această ordine de idei, în demersul 
de a determina natura juridică distinctă a 
faptei de încălcare a regulilor de siguranţă 
a traficului rutier şi a faptelor de vătămare 
a sănătăţii şi de provocare a decesului per-
soanei din imprudenţă ca rezultat al încălcă-
rii regulilor de siguranţă a traficului rutier, 
fundamentăm un concept nou, şi anume 
conceptul de regulă de siguranţă a traficului 
rutier.

Propunem propria noţiune a regulii de 
siguranţă a traficului rutier, prin care trebuie 
să înţelegem totalitatea regulilor de circula-
ţie în traficul rutier, a regulilor de exploata-
re a vehiculelor precum şi a altor reguli de 
siguranţă a circulaţiei în traficul rutier care 
sunt expres stabilite de actele normative care 
reglementează şi asigură protecţia juridică a 
siguranţei traficului rutier, şi sunt destinate 
să asigure desfăşurarea în deplină siguranţă a 
traficului rutier.

Susţinem că anume această noţiune 
va cuprinde absolut toate regulile existente 
în domeniul siguranţei traficului rutier, iar 
fapta de încălcare a regulilor de siguranţă a 
traficului rutier, precum şi faptele de vătă-
mare a sănătăţii sau de provocare a decesului 
persoanei din imprudenţă ca rezultat al în-
călcării regulilor de siguranţă a traficului ru-
tier, necesită o apreciere juridică distinctă, o 
legiferare separată şi un tratament sancţiona-
tor separat ca contravenţii contra siguranţei 
traficului rutier precum şi ca contravenţii/in-
fracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei.

Regulile de siguranţă a traficului ru-
tier sunt cuprinse în RCR şi în Legea pri-
vind siguranţa traficului rutier. Prezentul şi 
în vigoare Regulament al circulaţiei rutiere 
este cel aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.357 din 13.05.2009 [7], care de la apro-
barea lui a suferit numeroase modificări, 
ultima fiind datată la 24.07.2017, intervenţii 
datorate dezvoltării vertiginoase a societăţii 
precum şi a relaţiilor sociale şi a diversităţii 
situaţiilor ce necesită o reglementare strictă. 
Siguranţa traficului rutier apare ca o valoa-
re care necesită a fi protejată prin instituirea 
de reguli, obligaţii, interdicţii, drepturi ale 
tuturor participanţilor la traficul rutier, iar 
asigurarea protecţiei acesteia va contribui şi 
la protejarea vieţii şi sănătăţii persoanelor, a 
proprietăţii acestora precum şi a mediului.

Ţinând cont de conceptul propus, şi 
anume de a utiliza o noţiune unică de regulă 
de siguranţă a traficului rutier, susţinem că 
fapta de încălcare a regulilor de siguranţă a 
traficului rutier îşi conturează în acest con-
text adevărata esenţă şi natură juridică.
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Concluzii. Instituirea unei răspunderi 
determinate pentru fapta de încălcare a regu-
lilor de siguranţă a traficului rutier distincte 
de răspunderea penală se impune ca fiind 
imperativă. Acest fapt se datorează în primul 
rând logicii precum că aceste abateri consti-
tuie încălcări ale unei ordini administrative 
de organizare şi de desfăşurare în deplină si-
guranţă a traficului rutier, iar admiterea lor 
trebuie să atragă după sine şi răspunderea 
administrativă (contravenţională) cuvenită 
şi nu cea penală. Suntem de acord ca une-
le încălcări ale regulilor de siguranţă a tra-
ficului rutier să fie catalogate şi sancţionate 
penal ca infracţiuni contra siguranţei circu-
laţiei transporturilor şi anume ca infracţi-
uni contra siguranţei traficului rutier, însă 
doar în varianta componenţelor formale de 
infracţiune cum este art.2641 C.pen. al RM 
„conducerea mijlocului de transport de către 
o persoană care se află în stare de ebrietate 
alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebri-
etate produsă de droguri şi/sau de alte sub-
stanţe cu efecte similare”.

Faptelor de încălcare a regulilor de si-
guranţă a traficului rutier care necesită a fi 
incriminate ca infracţiuni trebuie să le fie 
determinată natura juridică infracţională nu 
prin prisma consecinţelor prejudiciabile ne-
gative cauzate, ci prin prisma însăşi a peri-
colului social al acestora prin săvârşirea lor, 
fără a aştepta încă producerea de consecinţe 
sub forma vătămărilor sănătăţii fie decesul 
persoanei. Siguranţa traficului rutier repre-
zintă o valoare care are menirea de a proteja 
viaţa, sănătatea persoanei, mediul, patrimo-
niul şi alte valori şi relaţii sociale importante 
în cadrul unei comunităţi, iar cele mai peri-
culoase fapte care atentează la siguranţa tra-
ficului rutier necesită a fi incriminate la nivel 
de infracţiune de pericol, nu de infracţiune-
rezultat.

Prea importante sunt valorile şi rela-
ţiile sociale prejudiciate în urma încălcări-
lor regulilor de siguranţă a traficului rutier 
ca pentru sancţionarea penală a acestora să 
aşteptăm producerea de consecinţe negative. 
Acestea trebuie prevenite, combătute, sancţi-

onate fără nici o întârziere.
În al doilea rând, determinarea naturii 

juridice a faptei încălcare a regulilor de sigu-
ranţă a traficului rutier ca contravenţie sau 
ca infracţiune nu trebuie făcută prin prisma 
urmărilor prejudiciabile cauzate şi din con-
siderentul că atunci când acestea survin din 
imprudenţă, ca rezultat al încălcării intenţio-
nate sau din imprudenţă a regulilor de sigu-
ranţă a traficului rutier, făptuitorul nu este 
în stare de a le controla. Aceasta presupune 
că în situaţia admiterii încălcării regulilor 
de siguranţă a traficului rutier, făptuitorul 
în persoana conducătorului de vehicul, de 
exemplu, scapă de sub control vehiculul care 
în virtutea legilor fizicii, inerţiei, vitezei, gre-
utăţii etc. nu mai poate fi stăpânit, şi respec-
tiv toate distrugerile şi vătămările pe care le 
va produce nu vor putea fi într-un oarecare 
mod controlate de făptuitor, nici sub forma 
lor, nici sub numărul sau nivelul de gravi-
tate. Făptuitorul în atare situaţie nu poate 
prevedea caracterul vătămărilor sănătăţii, 
spre exemplu, ca să îşi poată ordona com-
portamentul în vederea neadmiterii cauză-
rii vătămării sănătăţii de un anumit grad fie 
decesul persoanei, în vederea săvârşirii unei 
infracţiuni sau contravenţii. Vehiculul scă-
pat de sub control poate trece într-o etapă 
când nu mai poate fi recuperat, aceasta fiind 
deja conform legităţilor fizicii peste putinţele 
unui om. Practica judiciară cunoaşte cazuri 
când urmările prejudiciabile survenite, s-au 
datorat însăşi faptei de încălcare a regulilor 
de siguranţă a traficului rutier de către însăşi 
victimă atunci când, de exemplu, aceasta cir-
culând cu un ciclomotor fără a avea montată 
casca de protecţie a fost accidentată de un 
automobil, fiindu-i cauzate vătămări grave 
ale sănătăţii care nu aveau să survină dacă 
aceasta avea montată casca de protecţie.

În al treilea rând, determinarea natu-
rii juridice a faptei de încălcare a regulilor de 
siguranţă a traficului rutier nu implică doar 
aprecierea acesteia ca fiind contravenţie sau 
infracţiune, ci necesită şi o distingere a aces-
teia de faptele de vătămare a sănătăţii şi de 
provocare a decesului persoanei din impru-
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denţă ca rezultat al încălcării regulilor de si-
guranţă a traficului rutier. Această clarificare 
se impune datorită faptului că în prezent, 
în practica judiciară se tolerează aprecierea 
naturii şi esenţei juridice a faptei în funcţie 
de atitudinea psihică a făptuitorului faţă de 
vătămările sănătăţii sau faţă de decesul per-
soanei ca urmări prejudiciabile ale faptei de 
încălcare a regulilor de siguranţă a traficului 
rutier, fără a determina natura juridică însăşi 
a faptelor de vătămare a sănătăţii sau de pro-
vocare a decesului persoanei din imprudenţă 
ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă 
a traficului rutier.

Ideea precum că dacă vătămările sănă-
tăţii sau decesul persoanei au fost cauzate din 
intenţie, fapta urmează a fi calificată ca in-
fracţiune contra vieţii şi sănătăţii persoanei, 
iar dacă acestea au fost cauzate din impru-
denţă, fapta se califică ca infracţiune în do-
meniul transportului nu poate fi tolerată. În 
legătură cu această idee, am formulat un şir 
de întrebări pe care le adresăm deschis, însă 
vom propune şi răspunsurile pe care le con-
siderăm adevărate şi adecvate necesităţilor şi 
imperativelor unui stat de drept:

1. Se schimbă oare natura faptei preju-
diciabile din cauza unei alte atitudini psihice 
a făptuitorului faţă de urmările prejudiciabi-
le a căror survenire acesta măcar nici nu o 
poate controla?

2. Se schimbă oare natura faptei de în-
călcare a regulilor de siguranţă a traficului 
rutier soldată cu vătămarea medie sau gravă 
a sănătăţii fie cu decesul persoanei în fapta 
de vătămare intenţionată medie sau gravă a 
sănătăţii sau în omor intenţionat din cauza 
unei alte atitudini psihice a făptuitorului faţă 
de urmările prejudiciabile?

3. Se schimbă oare obiectul de atenta-
re al faptei prejudiciabile din cauza unei alte 
atitudini psihice a făptuitorului faţă de ur-
mările prejudiciabile?

4. Dacă din cauza unei alte atitudini 
psihice a făptuitorului faţă de urmările pre-
judiciabile, vătămarea intenţionată medie 
sau gravă a sănătăţii sau omorul intenţionat 
se califică ca infracţiuni contra vieţii şi sănă-

tăţii persoanei, atunci pentru fapta intenţio-
nată de încălcare a regulilor de siguranţă a 
traficului rutier făptuitorul nu răspunde pe-
nal (sau contravenţional)?

5. Atitudinea psihică intenţionată a 
făptuitorului faţă de urmările prejudiciabile 
sub forma vătămării medii sau grave a sănă-
tăţii sau decesul persoanei face oare ca rela-
ţiile sociale cu privire la siguranţa traficului 
rutier să nu mai fie importante şi atentarea 
asupra acestora să rămână nesancţionată?

Nu suntem de acord cu această regulă 
stabilită axiomatic din considerentul că for-
ma de vinovăţie diferită manifestată prin ati-
tudinea psihică a făptuitorului faţă de urmă-
rile prejudiciabile nu poate schimba obiectul 
de atentare al unei anumite fapte prejudici-
abile, şi nicidecum nu poate schimba natu-
ra juridică a faptei. Forma de vinovăţie nu 
poate transforma o faptă infracţională în altă 
faptă infracţională atâta timp cât ea se rapor-
tează la consecinţele infracţionale. Forma de 
vinovăţie nu poate transforma o urmare pre-
judiciabilă în faptă infracţională sau o faptă 
infracţională în metodă de comitere a in-
fracţiunii. Indiferent de forma de vinovăţie a 
făptuitorului faţă de urmările prejudiciabile, 
acesta trebuie să poarte răspundere şi pentru 
fapta de încălcare a regulilor de siguranţă a 
traficului rutier.

Situaţia existentă în momentul de faţă 
în practica judiciară şi în tratările doctrina-
re cu privire la aplicarea răspunderii pena-
le pentru încălcarea regulilor de siguranţă a 
traficului rutier care a cauzat vătămarea să-
nătăţii sau decesul persoanei din imprudenţă 
este departe de a corespunde cu principiile 
generale şi speciale ale dreptului precum şi 
cu realitatea juridică imperfectă şi plină de 
ambiguităţi care duc la încălcarea flagran-
tă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului care, nu de puţine ori, conduc la 
condamnarea statului Republica Moldova de 
către CtEDO.
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Introducere. În ultima perioadă de 
timp, comunitatea internaţională se confrun-
tă cu ameninţări grave la adresa securităţii şi 
ordinii mondiale, ce se exprimă prin noi for-
me de manifestare a criminalităţii, mai ales 
sub aspectul său organizat [5] şi terorist. 

Activitatea teroristă instituie regula1 
conform căreia succesul este garantat de pla-

1 Notă: desigur, de la această regulă se pot despinde şi excep-
ţii precum a fost atacul terorist din Norvegia din 22.11.2011, 
care a fost planificat, organizat şi realizat de către o singură 
persoană, şi anume de Anders B. Breivik [6].

nificarea, cooperarea şi organizarea prealabilă 
a grupului de persoane, indiferent de forma 
preluată: grup criminal organizat, organizaţie 
(asociaţie) criminală, organizaţie teroristă etc. 
Mai mult decât atât, activitatea teroristă poate 
consta doar din constituirea unei formaţiuni 
armate ilegale, a unei comunităţi (organizaţii) 
criminale, a unei grupe organizate în scopul 
săvârşirii unui act terorist [10], fără atacuri, 
explozii, incendii, ameninţări sau alte mani-
festări ale acestei activităţi.    

Legătura strânsă dintre infracţiunile cu 
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caracter terorist şi formele complexe de or-
ganizare a activităţii criminale se accentuea-
ză într-un mod indubitabil.  

Scopurile consituirii organizaţiilor cri-
minale conturează o tendinţă pronunţată de 
separare şi subminare a puterii de stat, fapt 
ce determină o concurenţă vădită între aceş-
ti doi rivali. Instrumentariul adversarilor, pe 
de o parte, constă în norme de drept şi or-
ganele competente să le aplice, iar pe de altă 
parte, în acţiuni ce se încadrează perfect în 
noţiunea generalizată de „terorism”.

În practica judiciară cazurile de gru-
pare a forţelor omeneşti la comiterea infrac-
ţiunilor semnalizează o tendinţă accentuată 
de separare de stat, atât în ceea ce priveşte 
sorgintele înclinaţiilor criminale, cât şi situa-
ţia post factum a infracţiunii. Reamintim aici 
atacul armat din 30.06.2014 din preajma CC 
„Metro-2”, la comiterea căruia au fost folosi-
te arme aduse din Transnistria2, iar membrii 
grupării criminale erau persoane cu experi-
enţă militară, care intenţionau să participe la 
conflictul din Ucraina, liderul grupării parti-
cipând deja la conflictele militare din Caucaz 
şi Ucraina3.

Răspunderea penală pentru orişice gen 
de organizaţie criminală cu orientare tero-
ristă este prevăzută sub o formă sau alta în 
legislaţiile penale ale tuturor statelor lumii, 
iar discrepanţele existente între aceste forme 
stârnesc multiple întrebări, răspunsul la care 
ar spori eficient gradul de protecţie antitero-
ristă. 

Metode şi materiale aplicate. În ca-
drul studiului a fost folosită, în mod prio-
ritar, metoda comparatistă de examinare a 
legislaţiilor penale ale altor state. Totodată, a 
fost aplicată pe scară largă, pe lângă metoda 

2 Crima de la Metro: Doi dintre suspecţi sunt foști încasatori 
http://www.jurnal.md/ro/import/2014/7/7/crima-de-la-
metro-doi-dintre-suspec-i-sunt-fo-ti-incasatori-1172826/ 
(accesat la 10.03.2017)
3 Crima de la Metro a fost planificată jumătate de an: Doi 
foşti încasatori ar fi implicaţi http://www.timpul.md/arti-
col/crima-de-la-metro-a-fost-planificata-jumatate-de-an-
doi-fosti-incasatori-ar-fi-implicati-61038.html (accesat la 
10.03.2017)

analizei logice şi studiului de caz, şi metoda 
prospectivă de studiere a dreptului cu refe-
rinţă la tendinţele actuale de evoluţie a unor 
norme juridico-penale. 

Conţinut de bază. Republica Moldova, 
asumându-şi o serie de responsabilităţi prin 
aderarea la actele normative de vocaţie inter-
naţională [8; 9], şi-a orientat o parte substan-
ţială din forţe în direcţia prevenirii şi comba-
terii fenomenului criminalităţii organizate, 
folosind în acest sens toate mijloacele posibi-
le, inclusiv instrumentele de drept penal. 

În acord cu legislaţia penală în vigoa-
re, crearea sau conducerea unei organizaţii 
criminale este o faptă infracţională cu un 
grad de pericol social sporit, fapt pentru care 
răspunderea pentru comiterea acesteia este 
prevăzută la art. 284 C. pen. Orientarea tero-
ristă a organizaţiei criminale sau a grupului 
criminal organizat condiţionează agravarea 
răspunderii penale conform art. 284, alin. (2) 
C. pen. [2].

Doar scopul de a comite una sau mai 
multe infracţiuni cu caracter terorist atribu-
ie norma de la art. 284, alin. (2) C. pen. la 
infracţiunile cu caracter terorist, lista exha-
ustivă a cărora este prevăzută de art. 13411 
C. pen. Tot scopul circumstanţiază existenţa 
unei infracţiuni consumate în cazul creării 
sau conducerii unui grup criminal organizat. 
În celelalte cazuri, spre deosebire de organi-
zaţia criminală a cărei creare şi conducere 
se pedepseşte indiferent de scop, existenţa 
grupului criminal organizat este susceptibi-
lă de sancţionare, la constatarea unor semne 
suplimentare, doar conform pregătirii de in-
fracţiune pentru realizarea căreia s-au reunit 
persoanele. 

Merită de atenţionat faptul că simplul 
scop de a comite una sau mai multe infrac-
ţiuni cu caracter terorist nu determină exis-
tenţa obligatorie a unui concurs de infracţi-
uni dintre art. 284, alin. (2) C. pen. şi a uneia 
sau a mai multor infracţiuni atribuite de le-
giutor la categoria infracţiunilor cu caracter 
terorist. În acest caz, pentru existenţa com-
ponenţei de infracţiune este suficientă doar 
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constatarea urmăririi respectivului scop de 
către făptuitor (făptuitori).

În aceeaşi ordine de idei, regula dată se 
păstrează şi în cazul formelor neconsumate – 
pregătire sau tentativă – ale infracţiunilor cu 
caracter terorist. Spre exemplu, înţelegerea 
prealabilă de a săvârşi o infracţiune cu carac-
ter terorist, dacă aceasta, din cauze indepen-
dente de voinţa făptuitorului, nu şi-a produs 
efectul, poate fi încadrată juridic şi ca pregă-
tire de infracţiune şi, în cazul în care această 
înţelegere prealabilă preia o formă organiza-
tă – grup criminal organizat sau organizaţie 
criminală, ca infracţiune consumată prevă-
zută la art. 284, alin. (2) C. pen. Or, în cazul 
dat nu pot opera regulile concursului ideal de 
infracţiuni, căci norma instituită la art. 284, 
alin. (2) C. pen. dispune de o componenţă 
formal-redusă şi se consideră consumată din 
momentul constituirii sau conducerii gru-
pului. În esenţă se săvârşeşte o pregătire de 
infracţiune, care în acest caz preia forma de 
infracţiune consumată.

Altă situaţie se atestă în cazul în care 
scopul infracţiunii îşi găseşte o realizare efec-
tivă, adica mai întâi se creează grupul crimi-
nal organizat sau organizaţia criminală, iar 
ulterior se pregăteşte, se atentează sau se co-
mite o altă infracţiune. În cazul dat ne aflăm 
în prezenţa unui concurs real de infracţiuni. 
În speţă, cet. L.C. a creat o organizaţie cri-
minală şi în cadrul căreia, împreună cu cet. 
V.M., l-au ameniţat pe cet. A.B. cu răfuială 
fizică întru comiterea omorului cet. N.S. Ul-
terior, A.B. a refuzat să ducă până la capăt 
realizarea planului criminal al condamnaţi-
lor V.M. şi L.C., fapt pentru care, la data de 
05.11.2010, a fost maltratat de către ultimul. 
Acţiunile inculpatului L.C. au fost încadrate 
conform prevederilor art. 284  alin. (1) şi art. 
26, 42 alin. (4), 145 alin. (2) lit. i), p) C. pen. 
[4]. 

Este remarcabil faptul că în dispoziţia 
normei de la art. 284 alin. (1) C. pen. este 
oferită o explicaţie concisă a celor două ac-
ţiuni prin care se realizează fapta prejudici-
abilă a infracţiunii. Astfel, drept modalităţi 

faptice prin care se materializează acţiunile 
de creare sau conducere a organizaţiei crimi-
nale sunt: 

 – întemeierea unei astfel de organizaţii; 
 – organizarea activităţii ei;
 – căutarea şi angajarea de membri în 

organizaţia criminală,
 – ţinerea de adunări ale membrilor ei;
 – crearea de fonduri băneşti şi de altă 

natură pentru susţinerea lor financiară şi a 
activităţii criminale a organizaţiei;

 – înzestrarea organizaţiei criminale cu 
arme şi instrumente pentru săvârşirea de in-
fracţiuni;

 – organizarea culegerii de informaţii 
despre potenţialele victime şi despre activita-
tea organelor de drept;

 – coordonarea planurilor şi acţiunilor 
criminale cu alte organizaţii şi grupuri cri-
minale sau infractori aparte din ţară şi din 
străinătate.

Lista acestor modalităţi de săvârşire a 
infracţiunii este una exhaustivă şi nu poate fi 
lărgită, fapt ce rezultă din prevederile direc-
te ale principiului legalităţii  dreptului penal 
stipulate la art. 3, alin. (2) C. pen.: „inter-
pretarea extensivă defavorabilă şi aplicarea 
prin analogie a legii penale sunt interzise”. 
Astfel de acţiuni cum sunt: oferirea spaţiilor 
locative sau încăperilor de serviciu, prestarea 
seriviilor juridice, medicale şi de altă natură 
membrilor organizaţiei criminale, precum şi 
alte activităţi ce nu sunt incluse în lista de la 
art. 284 alin. (1) C. pen. nu sunt suficiente 
pentru constatarea existenţei componenţei 
de infracţiune, respectiv, conform principiu-
lui nullum crimen sine lege nu pot fi sancţio-
nate penal.

Lipsa coerenţei dintre prevederile alin. 
(1) şi alin. (2) a art. 284 C. pen. se demon-
strează şi prin imposibilitatea determinării 
concrete a conţinutului faptei de creare sau 
conducere a unei organizaţii criminale sau 
a unui grup criminal organizat cu scopul de 
a comite una sau mai multe infracţiuni cu 
caracter terorist. Aşadar, art. 284 alin. (2) 
C. pen. nu oferă nici o explicaţie cu privire 
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la formele de manifestare a creării sau con-
ducerii organizaţiei crimianle şi a grupului 
criminal organizat, fapt ce duce la o inter-
pretare confuză a prevederilor acestuia. Tot-
odată, aplicarea prin analogie a legii penale, 
cu referire la prevederile de la alin. (1) al ace-
luiaşi articol este interzisă. În această situaţie 
intervenim cu propunerea de a suplini textul 
legii, astfel încât art. 284 alin. (2) C. pen. să 
conţină o referinţă la prevederile alin. (1), şi 
anume să preia următoarea formă: „crearea 
sau conducerea unei organizaţii criminale sau 
a unui grup criminal organizat prin modalită-
ţile stiupulate la art. 284 alin. (1) cu scopul de 
a comite una sau mai multe infracţiuni cu ca-
racter terorist se pedepseşte cu închisoare de 
la 15 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă”.

Construcţia legislativă specifică a nor-
mei juridico-penale de la art. 284 alin. (2) 
C. pen, exprimată prin lipsa descrierii mo-
dalităţilor normative de realizare a creării 
sau conducerii organizaţiei criminale sau a 
grupului criminal organizat, scopul concret 
de comitere a unei sau a mai multor infrac-
ţiuni cu caracter terorist, atribuirea separată 
a normei la categoria infracţiunilor cu ca-
racter terorist – indică nu doar discrepanţa 
dintre prevederile alin. (1) şi alin. (2) art. 284 
C. pen., ci şi esenţa infracţională distinctă a 
normelor menţionate. 

Întru justificarea reunirii acestor două 
norme atât de diverse în cadrul unui singur 
articol, găsim rezonabil de a efectua, aleato-
riu, analiza comparativă cu legislaţiile penale 
ale altor state, preferenţial cu cele vecine. 

Astfel, conform C. pen. al Federaţiei 
Ruse [13], răspunderea penală pentru orga-
nizarea unei comunităţi (organizaţii) crimi-
nale sau participarea la ea este cuprinsă de 
prevederile art. 210, în cadrul căruia nu se 
face nici o referinţă la scopul specific de co-
mitere a unei sau a mai multor infracţiuni 
cu caracter terorist şi nici nu există vreo di-
ferenţă în regimul sancţionator în raport cu 
acest scop. 

În cazul legislaţiei penale a Federaţiei 
Ruse răspunderea penală pentru organizarea 

comunităţii teroriste şi participarea la ea se 
instituie printr-o normă prohibitivă statua-
tă la art. 205.4 C. pen. Conform conţinutului 
acestui articol: 

„1. Crearea comunităţii teroriste, adică 
a unui grup stabil de persoane, care s-au reunit 
în prealabil în scopul desfăşurării activităţii 
teroriste sau pentru pregătirea sau comiterea 
uneia sau mai multor infracţiuni prevăzute la 
articolele 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 
277, 278, 279 , 360 şi 361 din prezentul cod, 
sau a altor infracţiuni în scop de propagandă, 
justificare şi sprijinire a terorismul, precum şi 
conducerea unei astfel de comunităţi teroriste, 
a unei părţi a acesteia sau a unităţilor structu-
rale ce intră într-o astfel de comunitate –

se pedepseşte cu închisoare pe nu 
termen de la 15 la 20 de ani, cu (sau fără) 
amendă de până la un milion de ruble sau în 
mărimea salariului ori altor venituri pentru 
o perioadă de până la 5 ani, şi cu o limitare 
a libertăţii pentru o perioadă de la 1 la 2 ani, 
sau detenţiune pe viaţă.

2. Particiaprea la comunitatea teroristă 
–

se pedepseşte cu închisoare pe nu ter-
men de la 5 la 10 de ani, cu (sau fără) amendă 
de până la 500 000 de ruble sau în mărimea 
salariului ori altor venituri ale condamnatu-
lui pentru o perioadă de până la 3 ani. 

   Notă. 1. Persoana care a încetat be-
nevol particiaprea la comunitatea teroristă şi 
care a informat despre existenţa acesteia se li-
berează de răspundere penală, dacă acţiunile 
acesteia nu conţin semnele unei alte compo-
nenţe de infracţiune. Nu poate fi considerată 
încetare benevolă a participării la comuni-
tatea teroristă dacă este făcută în momentul 
reţinerii sau în momentul de după reţinere a 
persoanei ori după începerea urmăririi penale 
în privinţa acesteia sau în cazul desfăşurării 
acţiunilor de urmărire penală sau a celor spe-
ciale de investigaţie dacă persoana cunoştea 
acest fapt.

3. Prin sprijinirea terorismului [...] se 
înţelege prestarea de servicii, de ajutor materi-
al, financiar sau de altă natură care facilitea-
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ză activitatea teroristă [13]”. 
Cercetarea minuţioasă a normei de la 

art. 205.4 C. pen. al Federaţiei Ruse permite 
de a trage următoarele constatări cu valenţă 
juridică, raportate la prevederile legislative 
din C. pen. al Republicii Moldova: 

 – pentru organizaţiile/ asociaţiile/ co-
munităţile criminale orientate spre comite-
rea infracţiunilor teroriste se apelează la o 
nouă formă de participaţie penală – organi-
zaţia teroristă. Conform art. 24 al Legii fe-
derale nr. 35-FZ din 06.03.2006 cu privire la 
combaterea terorismului [15], organizaţia 
este recunoscută ca teroristă şi urmează a fi 
supusă lichidării în cazul în care în numele 
sau în interesul acesteia se realizează organi-
zarea, pregătirea şi comiterea infracţiunilor 
prevăzute la art. 205-206, 208, 211, 220, 221, 
277-280, 282.1-282.3, 360 şi 361 din Codul 
penal al Federaţiei Ruse, precum şi în cazul 
în care aceste acţiuni sunt efectuate de către 
persoana care realizează controlul drepturi-
lor şi obligaţiilor organizaţiei. În legislaţia R. 
Moldova termenului de „organizaţie teroris-
tă” i se atribuie înţelesul de organizaţie creată 
în scopul desfăşurării activităţii teroriste sau 
organizaţie care admite recurgerea la tero-
rism în activitatea sa. Organizaţia se consi-
deră teroristă dacă măcar una din subdivi-
ziunile sale structurale desfăşoară activitate 
teroristă [10]; 

 – norma ce incriminează organizarea 
unei comunităţi criminale este distinctă de 
ceea ce instituie răspundere penală pentru 
organizarea unei comunităţi (organizaţii) 
criminale, acestea din urmă fiind prevăzute 
la articole diferite din C. pen.;

 – este supusă răspunderii şi pedepsei 
penale atât organizarea comunităţii (orga-
nizaţiei) criminale sau comunităţii teroriste, 
cât şi participarea la o asemenea formă de or-
ganizare a activităţii infracţionale. Conform 
legislaţiei penale a R. Moldova, nu se preve-
de răspundere penală pentru simplul fapt de 
participare la organizaţia crimnală;

 – participantul la o comunitate (orga-
nizaţie) criminală sau la o organizaţie tero-

ristă este liberat de răspundere penală doar 
dacă acţiunile sale nu conţin semnele unei 
alte componenţe de infracţiune. Reamintim, 
în conformitate cu art. 47, alin. (6) C. pen. al 
Republicii Moldova: „Membrul organizaţiei 
criminale poate fi liberat de răspundere pena-
lă în cazul în care a declarat benevol despre 
existenţa organizaţiei criminale şi a ajutat la 
descoperirea infracţiunilor săvârşite de ea ori 
a contribuit la demascarea organizatorilor, a 
conducătorilor sau a membrilor organizaţiei 
respective”, repsectiv, nu este nici o referinţă 
la imposibilitatea liberării depline de răspun-
dere penală în cazul constatării în acţiunile 
membrului organizaţiei criminale a semne-
lor altor componenţe de infracţiune;

 – dacă, pentru legislaţia penală a R. 
Moldova, lista infracţiunilor cu caracter te-
rorist este una exhaustivă şi scopul de comi-
tere a unei infracţiuni cu caracter terorist im-
plică o limitare vădită la un număr concret 
de infracţiuni, atunci construcţia legislativă a 
art. 205.4 C. pen. al Federaţiei Ruse nu pre-
supune o limită în ceea ce priveşte infracţi-
unile pentru care se constituie comunitatea 
teroristă. Scopul creării comunităţii teroriste 
înglobează nu doar comiterea infracţiunilor 
cu caracter terorist, ci şi a celor de propagan-
dă, justificare şi sprijinire a terorismului. Or, 
conform art. 63 alin. (1), lit. p) C. pen. al Fe-
deraţiei Ruse, comiterea infracţiunii în scop 
de propagandă, justificare şi sprijinire a te-
rorismului este prevăzută drept circumstan-
ţă agravantă legală. Respectiv, spre exemplu, 
crearea unui grup criminal organizat pentru 
realizarea unui furt în scop de contribuire 
la activitatea teroristă, conform legislaţiei în 
vigoare a R. Moldova, urmează a fi calificat 
strict în conformitate cu art. 26, 186 alin. 
(3) lit. b) C. pen., fără antrenarea răspunde-
rii penale conform art. 284 alin. (2) C. pen. 
Aceeaşi situaţie se va atesta şi în cazul altor 
infracţiuni neincluse în lista de la art. 13411 
C. pen., chiar dacă sunt conexe terorismu-
lui (spre exemplu, infracţiunii de finanţare a 
terorismului nu i se atribuie un caracter te-
rorist).
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Este remarcabil şi faptul că pentru or-
ganizarea activităţii unei organizaţii teroriste 
şi participarea la activitatea unei asemenea 
organizaţii legiutorul rus a prevăzut răspun-
dere penală separată conform art. 205.5 C. 
pen. al Federaţiei Ruse. Reiese în mod logic 
că organizarea comunităţii teroriste nu ab-
soarbe şi organizarea activităţii unei organi-
zaţii teroriste. Dacă distincţia dintre terme-
nele de comunitate (teroristă) şi organizaţie 
(teroristă) este de natură sintactică4, atunci 
diferenţă dintre organizare şi organizare a 
activităţii este vădită, fapt demonstrat şi de 
regimul sancţionator mai sever în cazul par-
ticipării la activitatea organizaţiei  teroriste 
comparativ cu simpla participare la organi-
zaţia teroristă. 

Codul penal al Ucrainei [14] diferenţi-
ază răspunderea penală dintre Crearea unei 
organizaţii criminale (art. 255 C. pen.) şi Cre-
area unui grup terorist sau a unei organizaţii 
teroriste (art. 258-3 C. pen.). 

Cu toate că scopul creării unei organi-
zaţii criminale nu se intersectează cu cel al 
comiterii infracţiunilor cu caracter terorist, 
totuşi la art. 255 C. pen. al Ucrainei scopul 
este scos în evidenţă prin specialitatea sa: 
răspunderea penală pentru crearea organiza-
ţiei criminale survine doar în cazul prezenţei 
scopului de comitere a unei infracţiuni grave 
sau deosebit de grave. Merită de atenţionat 
şi prezenţa posbilităţii tragerii la răspundere 
penală şi pentru activitatea de participare la 
organizaţia criminală sau la infracţiunile co-
mise de o astfel de organizaţie, fapt ce nu este 
caracteristic legislaţiei penale autohtone. 

Conform art. 258-3 C. pen. al Ucrainei: 
„1. Crearea grupului terorist sau a or-

ganizaţiei teroriste, conducerea respectivului 
grup sau a respectivei organizaţii ori partici-
parea la ele, precum şi sprijinul organizaţio-
nal sau de altă natură în vederea creării sau 
funcţionării grupului terorist sau organizaţiei 
teroriste –

4 Notă: Nici Codul penal al Federaţiei Ruse [13], nici alte 
legi de referinţă [15] şi nici Plenul Curţii Supreme [12] nu 
delimitează aceşti doi termeni. 

Se pedepseşte cu închisoare pe un ter-
men de la 7 la 15 ani cu (sau fără) confiscarea 
averii.

2. Se liberează de răspundere penală, 
pentru faptele prevăzute de alin. (1) a respec-
tivului articol, persoana, cu excepţia organiza-
torului şi conducătorului grupului terorist şi 
organizaţiei teroriste, care a informat benevol 
organul de drept dspre activitatea teroristă co-
respunzătoare, a contribuit la încetarea aces-
tei activităţi sau descoperirii infracţiunilor, 
comise în legătură cu crearea sau funcţionarea 
unui asemenea grup sau organizaţii, dacă în 
acţiunile acestuia nu sunt semnele altei com-
ponenţe de infracţiune” [14]. 

Suprapunerea art. 284, alin. (2) C. pen. 
al R. Moldova cu art. 258-3 C. pen. al Ucrai-
nei denotă următoarele particularităţi:

 – legiuitorul din R. Ucraina operează 
cu sintagmele „grup terorist” şi „organiza-
ţie teroristă”, pe când în cazul R. Moldova 
– „organizaţie criminală” şi „grup criminal 
organizat”. Acest fapt evidenţiază o dată în 
plus caracteristicile organizaţiei teroriste în 
raport cu organizaţia criminală, care, dato-
rită specificului său, comportă o semantică 
mai restrânsă;

 – legislaţia penală a R. Ucraina incri-
minează fapta de participare la grupul tero-
rist sau organizaţia teroristă, fapt neregle-
mentat şi de legislaţia penală naţională;

 – liberarea de răspundere penală a par-
ticipanţilor la grupul terorist şi la organizaţia 
teroristă, fiind prevăzută nemijlocit în cadrul 
normei incriminatoare, prevede şi cazurile 
de excepţie, când în acţiunile participanţilor 
se întrunesc semnele altei/ altor componenţe 
de infracţiune.

Legislaţia României, inclusiv cea pena-
lă, este novatorie în domeniul incriminării 
infracţiunilor şi contravenţiilor ce abordează 
fenomenul terorismului. Astfel, spre deose-
bire de legislaţiile penale anterior cercetate 
(Republica Moldova, Federaţia Rusă, Repu-
blica Ucraina), C. pen. al României nu pre-
vede nici o infracţiune cu caracter terorist. 

În acelaşi context, art. 367 C. pen. al 
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României [3] instituie răspundere penală 
pentru comiterea infracţiunii de Constitui-
re a unui grup infracţional organizat, fără ca 
să facă referinţă la scopul de comitere a in-
fracţiunilor cu caracter terorist. Scopul este 
evidenţiat doar la definirea propriu-zisă a 
grupului infracţional organizat, prin care, 
conform art. 367, alin. (6) C. pen. al Româ-
niei „se înţelege grupul structurat, format din 
trei sau mai multe persoane, constituit pentru 
o anumită perioadă de timp şi pentru a acţio-
na în mod coordonat în scopul comiterii uneia 
sau mai multor infracţiuni” (sublinierea ne 
aparţine – n.a.) [3]. 

În cazul României, cadrul legal de pre-
venire şi combatere a terorismului îşi găseşte 
reflectare într-o lege specială – Legea privind 
prevenirea şi combaterea terorismului nr. 
535 din 25.11.2004 [11], care în Capitolul IV, 
intitulat „Infracţiuni şi contravenţii”, incri-
minează un şir de fapte cu orientare teroris-
tă, prevăzând totodată şi sancţiunea pentru 
comiterea acestora.

Conform art. 35 al Legii sus-indicate:
„(1) Fapta de a se asocia sau de a iniţia 

constituirea unei asocieri în scopul săvârşirii 
de acte de terorism ori aderarea sau sprijini-
rea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri 
–

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 
12 ani şi cu interzicerea unor drepturi, fără a 
se putea depăşi maximul pedepsei prevăzute 
de lege pentru infracţiunea ce intră în scopul 
asocierii.

(2) Fapta de a conduce o entitate tero-
ristă –

se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 
ani şi interzicerea unor drepturi” [11].

Prin „entitate teroristă”, conform art. 4 
al aceleiaşi legi, se are în vedere: „persoana, 
gruparea, grupul structurat sau organizaţia 
care: a) comite sau participă la acte teroriste; 
b) se pregăteşte să comită acte teroriste; c) 
promovează sau încurajează terorismul; d) 
sprijină, sub orice formă, terorismul.

Binevenite sunt şi explicaţiile definiţii-
lor de grup structurat, grupare teroristă, or-

ganizaţie teroristă:
 – Grup structurat – un grup care nu 

este format aleatoriu pentru săvârşirea ime-
diată a unui act terorist, nu presupune un 
număr constant de membri şi nu necesită 
stabilirea, în prealabil, a rolului acestora sau 
a unei structuri ierarhice; 

 – Grupare teroristă – grup structurat 
mai mare de două persoane, înfiinţat pe o 
anumită perioadă de timp şi care acţionează 
concertat pentru comiterea de acte teroriste; 

 – Organizaţie teroristă – structură 
constituită ierarhic, cu ideologie proprie de 
organizare şi acţiune, având reprezentare 
atât la nivel naţional, cât şi internaţional şi 
care, pentru realizarea scopurilor specifice, 
foloseşte modalităţi violente şi/sau distructi-
ve [11]. 

Compararea art. 284 C. pen. al R. Mol-
dova cu art. 35 al Legii 535/2004 a României, 
scoate în evidenţă următoarele subtilităţi:

crearea sau conducerea entităţii crimi-
nale, prezentând un grad diferenţiat de pe-
ricol social, sunt sancţionate în mod diferit. 
Acest fapt nu se atestă în nici una din legis-
laţiile penale examinate în prezentul studiu;

se supune răspunderii penale şi fapta de 
aderare sau sprijinire a unei asocieri cu scop 
de comitere a actelor de terorism. O dată în 
plus se conturează regula de incriminare şi 
sancţionare inclusiv a acţiunilor participan-
ţilor la asocierea teroristă, fapt exceptat de 
legea penală actuală a R. Moldova5;

entitatea teroristă presupune şi forme 
de grupare nestructurate şi neorganizate. 
Prin aceasta se lărgeşte considerabil cercul 
persoanelor ce pot fi supuse răspunderii pe-
nale pentru participarea la orice fel de asoci-
ere în scopul comiterii actelor de terorism. 

Concluzii şi recomandări. Particulari-
tăţile distinctive ale cadrului incriminator al 

5 Notă: Conform art. 742, alin. (2) C. pen. al R. Moldova din 
1961 [1], era supusă răspunderii penale apartenenţa la orga-
nizaţia criminală sau participarea la activitatea acestei orga-
nizaţii. În conformitate cu legislaţia penală actuală [2], nu 
se supune răspunderii penale nici apartenenţa şi nici parti-
cipaţia la grupul criminal organizat, organizaţia criminală, 
chiar dacă acestea sunt constituite în scop terorist.
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fiecărei ţări în parte, raportat la infracţiunea 
de creare sau conducere a unei organizaţii 
criminale cu scopul de a comite una sau mai 
multe infracţiuni cu caracter terorist, permit 
evidenţierea tendinţelor actuale de evoluţie a 
respectivei norme de drept, dispoziţia căre-
ia în cazul Republicii Moldova nu a suportat 
nici o modificare încă din anul 2008 când a 
fost introdusă în C. pen. [7]. 

Protecţia juridico-penală reuşită con-
tra faptei de creare sau conducere a unei or-
ganizaţii criminale sau a unui grup criminal 
oganizat cu scopul de a comite una sau mai 
multe infracţiuni cu caracter terorist, impu-
ne luarea în seamă a următoarelor legităţi:

 – consolidarea unui nou concept de 
organizaţie/ grup terorist, fapt ce îndepărtea-
ză de formele tipice de grup criminal organi-
zat şi organizaţie criminală;

 – incriminarea distinctă a infracţiunii 
de creare sau conducere a grupului criminal 
organizat/ organizaţiei criminale şi a celei de 
creare sau conducere a grupului/ organizaţi-
ei teroriste;

 – la răspundere penală se supune nu 
doar crearea sau conducerea unui astfel de 
tip de organizaţii/ grupuri, ci şi participarea 
la ele sau la activitatea lor;

 – esenţa grupului/ organizaţiei teroris-
te diferă de cea a grupului criminal organi-
zat/ organizaţiei criminale constituite în scop 
de comitere a uneia sau a mai multor infrac-
ţiuni cu caracter terorist chiar prin însuşi as-
pectul limitativ al infracţiunilor recunsocute 
ca având caracter terorist. 

Situaţia actuală în lume, tendinţele de 
prevenire şi combatere a fenomenului tero-
rismului prin instrumente de drept, precum 
şi întreraga politică penală a statului dictează 
o necesitate vădită de perfectare şi unificare a 
cadrului legislativ naţional, fapt pentru care 
intervenim cu propunerea de lege ferenda de 
a modifica şi transpune prevederea de la art. 
284, alin. (2) C. pen. la un articol nou, după 
cum urmează:

„Articolul 2841 Crearea sau conduce-
rea unui grup terorist sau a unei organizaţii 

teroriste
(1) Crearea sau conducerea unui grup 

terorist sau a unei organizaţii teroriste prin 
modalităţile sipulate la art. 284, alin. (1) –

se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 
20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

(2) Aderarea la un grup terorist sau la 
o organizaţie teroristă ori participarea la ac-
tivitatea unui astfel de grup sau organizaţie –

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 
10 ani.

(3) Membrul grupului terorist sau orga-
nizaţiei teroriste poate fi liberat de răspundere 
penală în cazul în care a declarat benevol des-
pre existenţa grupului terorist sau organizaţiei 
teroriste şi a ajutat la descoperirea infracţiu-
nilor săvârşite de acestea ori a contribuit la 
demascarea organizatorilor, a conducătorilor 
sau a membrilor grupului sau organizaţiei re-
spective, dacă acţiunile sale nu conţin semnele 
altei infracţiuni”.
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В последнее время в мире все боль-
шее беспокойство вызывает распростра-
нение транснациональной организован-
ной преступности, которая представляет 
угрозу не только безопасности отдельных 
государств, но и мировому сообществу 
в целом. Наблюдается создание и функ-
ционирование в странах Европы и Азии 
различных по своей направленности, 
структуре и масштабам воздействия на 
экономику и общество в целом преступ-
ных формирований, осуществляющих 
противоправную деятельность с целью 
незаконного получения сверхприбылей. 
Одним из наиболее опасных видов меж-
дународного преступного бизнеса, грубо 
нарушающего права человека, является 
торговля людьми. По оценкам экспер-

тов Организации Объединенных Наций 
(далее – ООН), этот вид преступления 
занимает третье место по уровню при-
быльности после торговли наркотиками 
и оружием.

Украина выступает как страна-по-
ставщик и страна транзита молодых 
женщин и детей, как наиболее уязвимых 
слоев населения, с целью привлечения их 
в секс-индустрию развитых стран Цен-
тральной и Западной Европы, а также 
государств азиатско-тихоокеанского ре-
гиона. Главными странами назначения 
«живого товара», как правило, страны 
Западной Европы (ФРГ, Италия, Испа-
ния, Бельгия), а также Турция, Греция, 
Израиль, США, Объединенные Арабские 
Эмираты, Португалия, Египет, Франция, 

УДК 343.9(477)
ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 
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человека, является торговля людьми. Этот вид преступления занимает третье место по уровню прибыль-
ности после торговли наркотиками и оружием.

Торговля людьми также является острой транснациональной проблемой. Транснациональный харак-
тер такой торговли означает, что все причастные к этому бизнесу страны должны работать вместе, объ-
единяя свои усилия.
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Словакия, Ливия, Румыния, Австрия, Япо-
ния, Швейцария и т.д. (по данным следо-
вателей органов Украины, всего выявлено 
жертв торговли в 57 странах мира) [1, с. 8].

Проблеме противодействия торгов-
ли людьми уделяли немало внимание уче-
ные, среди которых К. Левченко, В. Куц, 
Н. Гуторова, В. Соболев, А. Кобылянская, 
М. Головатый, В. Оржеховская, Ю. Бара-
нов, А. Дьяченко, Л. Ерохина, Е. Тюрюка-
нова, Л. Шелли, Р. Хавенан, М. Вийера, В. 
Неволя, Т. Чепельский, С. Денисов, В. Га-
венко и др. В своих исследованиях они 
указывали на чрезвычайную жестокость 
этого вида преступления, что указывает 
на актуальность данной проблемы.

Анализ научной литературы свиде-
тельствует о наличии нескольких работ, 
посвященных противодействию торгов-
ли людьми как виду транснациональной 
организованной преступности. Поэтому 

целью нашего доклада является характе-
ристика торговли людьми не только как 
социальной проблемы, но и некоторых 
криминологических аспектов.

2017 год, в соответствии с приказом 
Министра внутренних дел Украины Арсе-
на Авакова, был признан годом борьбы с 
преступлениями, связанными с торговлей 
людьми. Это решение обусловлено тем, что 
в настоящее время из временно оккупиро-
ванных территорий Донецкой и Луганских 
областей, кроме оружия и боеприпасов, пе-
ремещаются жертвы торговли людьми.

Вместе с тем, несмотря на такие 
меры по противодействию торговли 
людьми, уже за 6 месяцев 2018 года в Еди-
ном реестре досудебных решений зареги-
стрировано 176 фактов торговли людьми 
(вручено подозрение в совершение уго-
ловного правонарушения 92 лицам).

Говоря о торговле людьми как про-

Рисунок 1. Информация про регистрацию фактов торговли людьми  с 2013 по 11 месяцев 2017 года1

1 Мінус злочини, плюс розкриття: Рік роботи Нацполіції в цифрах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://ua.112.ua/suspilstvo/minus-zlochyny-plius-rozkryttia-rik-roboty-natspolitsii-v-tsyfrakh-426537.html
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явление транснациональной организо-
ванной преступности, следует отметить, 
что эксперты ООН уже давно признают 
торговлю людьми  проблемой транснаци-
онального характера и выделяют следую-
щие присущие ей характеристики:

1) наиболее распространенной фор-
мой этого явления является торговля с 
целью сексуальной эксплуатации (53%);

2) жертвами преимущественно яв-
ляются женщины и молодые девушки;

3) с 2007 по 2014 г. на 40% увеличи-
лось количество случаев торговли людь-
ми с целью принудительного труда;

сексуальная эксплуатация как форма тор-
говли людьми, а трудовая эксплуатация. 

Кроме того, увеличилось количе-
ство пострадавших мужчин, а не как при-
нято женщин и молодых девушек.

М. Вербенский проведя анализ дан-
ных статистики МВД и изучения уголов-
ных дел данной категории преступления, 
выделяет следующие общие тенденции 
транснациональных преступлений, свя-
занных с торговлей людьми в Украине:

1. Потерпевшими от торговли людьми 
становятся как женщины, так и мужчины.

2. Все меньше женщин в возрасте до 

2 Протидія торгівлі людьми [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://iom.org.ua/ua/protidiya-
torgivli-lyudmi

Таблица 1. Формы эксплуатации с 2004 по март 2018 года

4) 70% жертв принудительного тру-
да являются мужчинами;

5) 30% жертв торговли людьми – дети.
Анализируя ситуацию в нашей стра-

не, представительство Международной 
организации миграции в Украине2 дает 
несколько иные данные. Так, например, на 
протяжении последних лет преобладает не 

35 лет, а больше молодых – 15-19 лет вы-
возятся для работы в секс-индустрии, что 
свидетельствует о тенденции к омоло-
жению секс-бизнеса и детского рабства. 
Торговцы выдвигают больше требований 
к «качеству товара».

3. Все больше появляется постра-
давших от торговли людьми, которые ис-
пользовались не в секс-бизнесе, а прину-
дительно эксплуатировались в домашнем 
хозяйстве, в полулегальных и нелегаль-
ных мануфактурах и фабриках, возраст 
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жертв составляет 30-50 лет.
4. Новые места поиска «живого то-

вара». Торговцы переходят к вербовке в 
сельскую местность.

5. Более завуалированы и законспи-
рированы способы вербовки. Вербовщи-
ки берут на себя больше работы: они на-
ходят людей, самостоятельно оформляют 
им документы, сами перевозят их через 
границу и передают в руки покупателей 
за рубежом, получая сразу деньги. Ра-
нее вербовщики только набирали людей 
и оформляли документы – дальнейшие 
функции выполняли другие преступни-
ки, в такой ситуации вербовщики часто 
получали обещанные им деньги.

6. Распространяется внутренняя 
торговля с целью вовлечения в порнобиз-
нес и проституцию детей, в том числе на 
заказ иностранцев. Все разворачивается и 
увеличивается доходность детской пор-
нографии через сети Интернет.

7. Изменяются формы торговли людь-
ми, способы вербовки, пути вывоза с уче-
том механизмов преступной конспирации, 
вследствие чего растут масштабы проблемы.

8. Повышается латентность торгов-
ли людьми в Украине. Об этом свиде-
тельствует недостаточная эффективность 
правового и организационного противо-
действия торговли людьми в Украине.

9. Углубляется уровень организо-

ванности торговли людьми.
10. Появляются новые формы экс-

плуатации человека, связанные с исполь-
зованием его интеллектуальных возмож-
ностей [2, с.19].

Транснациональный характер тор-
говли людьми значительно осложняет 
процедуру расследования этого престу-
пления для украинских правоохрани-
тельных органов. Отсутствие соответ-
ствующих договоров между Украиной и 
другими странами-транзитами – с одной 
стороны, и странами-реципиентами – с 
другой, делает невозможным проведение 
необходимых следственных действий [3].

Таким образом, торговля людьми 
является острой транснациональной про-
блемой. Преступная торговля грубо на-
рушает права человека на жизнь, досто-
инство и безопасность, на справедливые 
и благоприятные условия труда, охрану 
здоровье и равенство, поэтому необходи-
мо принимать все возможные меры для 
ее преодоления.

Также следует отметить, что гло-
бальная цепь связей торговли людьми 
имеет и фундаментальное политическое 
значение. Попытки отдельных стран бо-
роться с торговлей людьми будут мало-
эффективными без координированных 
международных усилий. Транснацио-
нальный характер такой торговли озна-

Таблица 2. Пострадавшие от торговли людьми с 2004 по март 2018 года
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чает, что все причастные к этому бизне-
су страны (страны назначения, поставка, 
транзита) должны работать вместе, объе-
диняя свои усилия. Например, к прогрес-
сивным практикам в сфере предотвраще-
ния торговли людьми в разных странах 
можно отнести следующее:

- криминализация действий, связан-
ных с торговлей людьми;

- создание органов для инспектирова-
ния условий труда на объектах строительства 
с целью выявления лиц, которые принуди-
тельно привлекаются к труду (Бразилия) [4];

- контроль государством посредников 
по найму рабочей силы (Великобритания);

- создание «черных» списков трудо-
вых агентств, незаконных вербовщиков, 
по которым открыты уголовные произ-
водства за посредничество в торговле жи-
вым товаром (Филиппины);

- запрет при найме лиц на работу 
взимать плату и лишать рабочих доступа 
к документам, удостоверяющих их лич-
ность (США);

- недопущение превращения жертв 
торговли людьми, принудительно работа-
ющих нелегальных мигрантов;

- предоставление жертвам торговли 
людьми надлежащей социальной и психо-
логической помощи с целью их активного 
участия в расследовании преступления и 
привлечения виновных к ответственности;

- распространение практики ком-
пенсации жертвам торговли людьми их 
страданий и неоплаченную работу;

- введение принципов достойной ми-
грации по созданию высоких стандартов най-
ма на работу и защиты прав работников [5].
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Introducere. Având în vedere că con-
travenţia reprezintă, de fapt, o miniinfracţiune, 
iar procesul contravenţional este asimilat celui 
penal, una din cele mai frecvent întîlnite pro-
bleme este chestiunea legată de faptul care este 
autoritatea care susţine acuzarea în cadrul pro-
cesului contravenţional. În acest sens, nu mai 
puţin importantă este întrebarea referitoare la 
rolul procurorului în procesul contravenţional.

Suportul metodologic şi teoretico-
ştiinţific al cercetării de faţă îl constituie un 
complex de metode general-ştiinţifice, bazate 
pe cunoştinţe juridice, care au asigurat uni-
tatea analizei gnoseologice a subiectului su-
pus investigării în întreaga complexitate a sa. 
Dintre procedeele logice şi metodele aplicate 
am evidenţia analiza şi sinteza, abstractizarea 
şi generalizarea, inducţia şi deducţia, metoda 
sistemică, comparativă, s-a apelat la un şir de 
principii filosofice generale, ca: obiectivita-
tea, legătura dintre teorie şi practică.

Scopul studiului constă în argumen-
tarea necesităţii locului şi rolului procuroru-
lui în procesul contravenţional şi aprecierea 
faptului cine exercită funcţia de acuzare în 
procesul contravenţional.

Actualitatea temei. Deşi procesului 
contravenţional se aplică regulile procesu-
lui penal în măsura în care Codul contra-
venţional nu stabileşte altfel, considerăm că 
chestiunea referitor la susţinerea învinuirii 
din partea statului în ce priveşte făptuitorul, 
rămîne o chestiune nerezolvată. Acest su-
biect crează dificultăţi în ce priveşte percep-
ţia şi exercitarea funcţiei de acuzare în cadrul 
procesului contravenţional.

Rezultate obţinute şi discuţii. În co-
respundere cu prevederile articolului 2 al 
Legii cu privire la procuratură[1], procuro-
rul este persoana cu funcţie de demnitate 
publică care exercită atribuţiile Procuraturii, 
prevăzute de Constituţie, de Legea cu pri-
vire la procuratoră, de alteacte legislative şi 
de tratatele internaţionale la care Republica 
Moldova este parte, şi este numit în această 
funcţie în modul prevăzut de prezenta lege.

În diferite ţări, procurorul are diverse 
funcţii, chiar şi în cadrul procesului penal[2]. 
Mai cu samă, caracterul atribuţiilor procuro-
rului sunt şi mai distincte în sistemele unde 
contravenţia este percepută ca faptă penală, 
iar despre un proces contravenţional distinct 
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de cel penal nu se discută[3]. În legislaţia Re-
publicii Moldova, competenţelor procuroru-
lui i se oferă o atenţie deosebită.

În corespundere cu prevederile artico-
lului 386 al Codului contravenţional procu-
rorul participă la procesul contravenţional 
în limitele competenţei. În vederea realizării 
competenţelor sale procurorul este în drept 
să pornească procesul contravenţional; să 
aplice în cazurile prevăzute de lege sancţiu-
ne contravenţională; să solicite aplicarea de 
către instanţa de judecată a unei sancţiuni 
contravenţionale; să participe la examinarea 
cauzei în instanţă de judecată atunci când 
procesul contravenţional a fost pornit de 
el; să verifice legalitatea acţiunilor agentului 
constatator; să atace decizia agentului con-
statator sau a instanţei de judecată; să exerci-
te alte drepturi prevăzute de lege. 

Trebuie să recunoaştem că, dacă în 
procedura penală procurorul joacă rolul 
principal în procesul de urmărire penală, iar 
în faţa instanţei de judecată acesta susţine 
acuzarea, atunci în cadrul procesului contra-
venţional procurorului nu-i mai este atribuit 
un rol central în procesul de susţinere a învi-
nuirii din partea statului, constatându-se că 
procurorul are aceleaşi atribuţii ca şi orişica-
re agent constatator. 

Deşi articolul 386 al Codului contra-
venţional indică procurorului competenţe 
de a verifica legalitatea deciziilor agentului 
constatator şi de a le contesta în instanţa de 
judecată, totuşi, odată cu aplicarea modifică-
rilor la articolul 396 al Codului contravenţi-
onal, potrivit cărora a fost abrogat alineatul 
(4) al acestui articol, competenţa de a verifi-
ca legalitatea deciziilor agentului constatator 
şi de a le contesta în instanţa de judecată a 
încetat a mai exista, iar ca urmare, procuro-
rul exercită de facto şi de jure doar simple 
atribuţii de agent constatator. Astfel, aşa ca 
şi agentul constatator, procurorul porneşte 
cauza contravenţională, ca şi agentul consta-
tator sau comisia administrativă, procurorul 
examinează cauza contravenţională şi aplică 
sancţiunile pe marginea cazurilor atribuite 
în competenţa acestuia, iar în final, deciziile 

procurorului pe marginea acestor cazuri pot 
fi atacate în ordinea articolului 448 al Codu-
lui contravenţional. 

Este în aşa fel inexplicabil faptul din 
ce considerente procurorului nu-i este recu-
noscut statutul de agent constatator, odată ce 
acestuia nu i-a fost atribuit rolul de conducă-
tor în procesul de sancţionare contravenţio-
nală, iar atribuţiile procurorului în procesul 
contravenţional sunt practic identice cu cele 
ale altor categorii de agenţi constatatori. 

Mai mult ca atât, potrivit articolului 386 
al Codului contravenţional, în vederea reali-
zării competenţelor sale, procurorul este în 
drept să pornească procesul contravenţional 
şi să aplice în cazurile prevăzute de lege sanc-
ţiune contravenţională. De fapt, acestea şi sunt 
competenţele de constatare şi sancţionare ale 
cazului contravenţional, de rând cu organele 
de interne, organele vamale şi altele, doar că 
paralel, pe domeniile sale de competenţă, aşa 
cum este stabilit de Codul contravenţional. 

Unica deosebire care era anterior pe acest 
compartiment şi care nu mai există, era faptul 
că procurorul era în drept de a ataca în ordi-
nea articolului 448 al Codului contravenţional 
deciziile agentului constatator. Dar şi aceste 
competenţe au fost retrase. Aceasta este deoa-
rece competenţa de a ataca deciziile agenţilor 
constatatori reprezintă nu altceva decât o posi-
bilitate de a fi realizată o prerogativă a compe-
tenţei de supraveghere generală, funcţie care a 
fost exclusă din competenţa procuraturii.

În această ordine de idei, trebuie de 
concluzionat că odată ce statutul procuroru-
lui în procesul contravenţional este echivalat 
statutului altor categorii de autorităţi ce pot 
constata, examina şi aplica sancţiuni contra-
venţionale, merită şi necesită, în aşa fel a fi 
deschisă întrebarea despre faptul ca procu-
rorul să fie considerat agent constatator, de 
rând cu celelalte autorităţi ale administraţiei 
publice prevăzute la articolele 400 – 42310 ale 
Codului contravenţional.

În acelaşi timp, dacă să ne diriguim de 
prevederile articolului 3 al Legii cu privire la 
procuratură, care consacră principiile de orga-
nizare şi de activitate a Procuraturii şi a procu-
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rorului, constatăm că procurorul îşi desfăşoară 
activitatea în baza principiilor legalităţii, im-
parţialităţii, rezonabilităţii, integrităţii şi inde-
pendenţei procesuale, care îi oferă posibilitatea 
de a lua în mod independent şi unipersonal de-
cizii în cauzele pe care le gestionează.

Suntem de părerea odată ce în textul Co-
dului contravenţional procurorul nu a fost “ali-
neat” la categoria de agent constatator, atunci 
urmează ca şi statutul acestuia să fie unul distinct 
în procesul contravenţional. Şi menţionăm că, 
odată ce Codul contravenţional consacră func-
ţia de acuzare de stat şi agentului constatator, 
comisiilor administrative, dar şi altor autorităţi, 
atunci această funcţie distinctă pentru procuror 
nu trebuie să se exprime în susţinerea acuzării. 
În acelaşi sens, această funcţie nu poate fi una de 
supraveghere generală.

În opinia noastră, funcţia procurorului 
în procesul contravenţional trebuie să rezulte 
în examinarea cazurilor contravenţionale cînd 
se constată o incompatibilitate instituţională 
precum şi în cazurile în care urmare a exerci-
tării urmăririi penale, procurorul constată că 
fapta nu constituie infracţiune, ci o contraven-
ţie. S-ar putea adăuga la această listă şi o a treia 
varietate, şi anume  atunci când legiuitorul va 
considera că examinarea unei anumite contra-
venţii ar fi doar de competenţa procurorului.

În ce priveşte termenul “incompatibi-
litate instituţională” ne referim la cazurile în 
care potrivit prevederilor Codului contra-
venţional competenţa examinării unui anu-
mit tip de contravenţii sunt atribuite agentu-
lui constatator, şi însă şi agentul constatator 
comite o aşafel de contravenţie. În atare ca-
zuri, suntem de părerea, că examinarea cazu-
lui de comitere a unei astfel de contravenţii 
ar trebui să fie de competenţa procurorului.

Concluzii. În opinia noastră urmează 
ca chestiunea referitor la competenţa procu-
rorului în procesul contravenţional urmează 
a fi abordată destul de minuţios, şi odată ce 
atribuţiile procurorului nu sunt foarte clare în 
procesul contravenţional, printr-o ulterioară 
modificare, acestea urmează a fi concretizate.
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Введение. Торговля людьми являет-
ся проблемой глобального масштаба, ко-
торая не признает национальных границ. 
Таким образом, нередко она составляет 
транснациональное преступление, анало-
гичное по своему характеру международ-
ной торговле наркотиками и незаконно-
му обороту оружия. Поэтому для борьбы 
с торговлей людьми требуются транс-

национальные методики, использующие 
международное сотрудничество в формах 
обмена информацией и оказания взаим-
ной помощи.

Торговля людьми представляет со-
бой современную форму рабства, нару-
шение прав человека, являющееся пре-
ступлением, как против личности, так и 
против государства. Торговля людьми 
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является одной из форм насилия в от-
ношении ее наиболее частых жертв: жен-
щин и детей. Она также является одной 
из форм противоправного вмешательства 
в сферу международного семейного пра-
ва, поскольку отдельные виды торговли 
людьми связаны с искажением или недо-
бросовестным использованием законных 
семейных порядков.

Торговля людьми представляет со-
бой вид нелегальной предприниматель-
ской деятельности, который в некоторых 
случаях использует для своей выгоды 
международные миграционные потоки. 
Она оказывает глубочайшее воздействие 
на свои жертвы, причиняя им психоло-
гический и физический вред и травмируя 
их.

Движущими силами торговли людь-
ми являются гендерное неравенство, от-
сутствие равных возможностей, вопи-
ющее экономическое неравенство как 
внутри государств, так и между ними, 
коррупция и уязвимость, являющиеся 
результатом неадекватности судебной и 
правоохранительной систем, граждан-
ской нестабильности и невыполнения 
государствами своих функций по защи-
те и обеспечению своих граждан. Одним 
из факторов, способствующих процвета-
нию торговли людьми, является наличие 
спроса на платные сексуальные услуги и 
дешевую рабочую силу для строительства, 
обрабатывающего производства, про-
мышленности и домашнего хозяйства.

Борьба с торговлей людьми явля-
ется приоритетной в рамках, как между-
народных организаций, так и отдельных 
государств. Одним из шагов в развитии 
сотрудничества государств против тор-
говли людьми, в частности женщинами 
и детьми, явилась  Конвенции ООН про-
тив транснациональной организован-
ной преступности, дополненная Прото-
колом о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами 
и детьми, и наказании за нее. Республи-
ка Молдова ратифицировала указанный 
международный правовой документ, 
принятием Закона Nr. 15 от 17.02.2005 о 
ратификации Конвенции ООН против 
транснациональной организованной пре-
ступности. Конвенция распространяется 
на преступления, которые носят трансна-
циональный характер и совершены орга-
низованной преступной группой (ст. 3 п. 
1(b)). Наличие указанных элементов не-
обходимо для применения Конвенции и 
протоколов к ней. В соответствии с Кон-
венцией «транснациональный характер 
преступления» не обязательно включает 
в себя факт пересечения границ, «транс-
национальность» проявляется и тогда, 
когда преступление совершено: а) в более 
чем одном государстве; b) оно соверше-
но в одном государстве, но существенная 
часть его подготовки, планирования, ру-
ководства или контроля имеет место в 
другом государстве; c) оно совершено в 
одном государстве, но при участии орга-
низованной преступной группы, которая 
осуществляет преступную деятельность в 
более чем одном государстве; или d) оно 
совершено в одном государстве, но его 
существенные последствия имеют место 
в другом государстве (п. 2 ст. 3).

Согласно положениям Конвенции, 
государства-участники устанавливают 
ответственность для юридических лиц 
за участие в серьезных преступлениях, 
к которым причастна организованная 
преступная группа, и за преступления, 
признанные таковыми в соответствии 
со статьями 5, 6, 8 и 23. При этом, ответ-
ственность юридических лиц может быть 
уголовной, гражданско-правовой или ад-
министративной. Кроме того, участники 
Конвенции должны привлекать к ответ-
ственности и физических лиц в соответ-
ствии с национальным уголовным зако-
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нодательством (ст. 10).
Молдавский законодатель предус-

мотрел обязательность ответственности 
юридических лиц за торговлю людьми 
в ст. 34 Закона nr. 241 о предупрежде-
нии и пресечении торговли людьми от 
20.10.2005. В соответствии с ней, в слу-
чае выявления деятельности по торговле 
людьми, совершаемой посредством юри-
дического лица, имеющего лицензию на 
осуществление предпринимательской 
деятельности, которая послужила при-
крытием для совершения указанных про-
тивозаконных действий, лицензия данно-
го юридического лица отзывается и оно 
ликвидируется на основании судебного 
решения. 

Часть (2) ст. 34 устанавливает что, 
юридическое лицо несет гражданско-пра-
вовую ответственность перед жертвой 
торговли людьми за нанесение ущерба в 
результате осуществления действий, ука-
занных в части (1). 

Привлечение к ответственности 
юридических лиц не исключает привле-
чения к ответственности физических лиц, 
совершивших преступления, связанные с 
торговлей людьми (ч. 3 ст. 34).

Уголовный кодекс РМ, также содер-
жит положения в соответствие, с которы-
ми подлежат ответственности и юридиче-
ские лица. Так, согласно ч. (4) ст. 21 УК 
РМ, юридические лица, за исключением 
органов публичной власти, несут уголов-
ную ответственность за преступления, за 
совершение которых предусмотрено на-
казание для юридических лиц в Особен-
ной части настоящего кодекса. Престу-
пление, предусмотренное ст. 165 УК РМ 
входит в число таких преступных деяний. 
В то же время, уголовная ответствен-
ность юридического лица не исключает 
ответственности физического лица за со-
вершенное преступление (ч. (5) ст. 21 УК 
РМ).

Особенность международно-право-
вых норм, которые приняты и неукосни-
тельно соблюдаются большинством госу-
дарств, заключается в том, что они имеют 
обязательную силу для государств, однако 
оставляют на их усмотрение решение во-
проса о применении норм международ-
ного права в рамках своих внутренних 
правовых систем. Государства же сами 
признают обязательность тех тли иных 
источников международного права.

Упомянутый выше, Протокол, обя-
зывает государства-участники принять 
соответствующие меры на законодатель-
ном и иных уровнях, чтобы признать сле-
дующие деяния, в качестве уголовно на-
казуемых: покушение на совершение акта 
торговли людьми, участие в качестве со-
общника, руководство другими лицами с 
целью совершения акта торговли людьми 
(п. 2 ст. 5).

Молдавский законодатель устано-
вил уголовную ответственность за тор-
говлю людьми в ст. 165 УК, применив в 
данном случае, рецепцию, в качестве уни-
версального способа инкорпорации, т.е. 
точного воспроизведения в УК РМ фор-
мулировки, содержащиеся в п. а) ст. 3  
Протокола о предупреждении и пресече-
нии торговли людьми, особенно женщи-
нами и детьми, и наказании за нее. Таким 
образом, ст. 165 УКРМ текстуально по-
вторяет норму международного права и 
конкретизирует ее к особенностям право-
вой системы нашего государства. 

В Конвенции прописывается ее вза-
имосвязь с протоколами: любой протокол 
к данной Конвенции толкуется совместно 
с ней с учетом цели этого протокола (п. 
4 ст. 37). На Протокол о предупреждении 
и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее 
распространяются положения Конвен-
ции. Протокол применяется к преступле-
ниям, которые носят транснациональный 
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характер, в которых задействованы орга-
низованные преступные группы.

Протокол ставит следующие цели: 
предупреждение торговли людьми, в 
частности женщинами и детьми; защиту 
и помощь жертвам торговли при соблю-
дении прав человека; поощрение сотруд-
ничества между государствами (ст. 2).

Значимость Протокола состоит в 
формулировании понятия «торговля 
людьми». Под последней понимаются 
осуществляемые в целях эксплуатации 
вербовка, перевозка, передача, укрыва-
тельство пли получение людей путем 
угрозы силой или ее применения или дру-
гих форм принуждения, похищения, мо-
шенничества, обмана, злоупотребления 
властью или уязвимостью положения, 
либо путем подкупа, в виде платежей или 
выгод, для получения согласия лица, кон-
тролирующего другое лицо (п. а ст. 3).

Эксплуатация, согласно Протоко-
лу, включает эксплуатацию проституции 
других лиц или другие формы сексуаль-
ной эксплуатации, принудительный труд 
или услуги, рабство или обычаи, сходные 
с рабством, подневольное состояние или 
извлечение органов (п. а ст. 3). Причем 
согласие жертвы торговли людьми на за-
планированную эксплуатацию не прини-
мается во внимание, если было исполь-
зовано любое из средств воздействия, 
указанных выше.

Протокол не ограничивает торговлю 
людьми только оказанием сексуальных 
услуг, указывая другие формы эксплуата-
ции. В Протоколе не дается определения 
«эксплуатации проституции» и «сексуаль-
ной эксплуатации». Разработчики Прото-
кола дали возможность государствам тол-
ковать эти термины самостоятельно.

Необходимо указать, что ни Кон-
венция ООН против транснациональной 
организованной преступности, ни Прото-
кол не обязывают государства предостав-

лять пострадавшим бесплатные услуги 
переводчиков или адвокатов в ходе су-
дебного разбирательства. Государства са-
мостоятельно разрешают данный вопрос.

Протокол о торговле людьми обязы-
вает страны происхождения и назначения 
по возможности обеспечить физическую, 
психологическую и социальную реабили-
тацию жертв торговли людьми. Государ-
ства совместно с неправительственными 
организациями должны предоставлять 
им кров, информацию, особенно в отно-
шении юридических прав жертвы, на по-
нятном им языке, а также медицинскую, 
психологическую, материальную по-
мощь. Государства должны рассмотреть 
возможности в области трудоустройства, 
образования, профессиональной подго-
товки потерпевших (п. 3 ст. 6).

Парламентом Республики Молдова 
еще в 2005 году был принят Закон nr. 241о 
предупреждении и пресечении торговли 
людьми от 20.10.2005, статья 20 которого 
предусматривает что, жертвам торговли 
людьми предоставляется помощь в целях 
физической, психологической и социаль-
ной реабилитации посредством реализа-
ции специальных медицинских, психоло-
гических, правовых и социальных мер. 

Жертвам торговли людьми предо-
ставляется защита и оказывается помощь 
со стороны органов публичного управле-
ния, Национального комитета, террито-
риальных комиссий по пресечению тор-
говли людьми в пределах их компетенции 
и в соответствии с настоящим законом и 
другими нормативными актами. 

Неправительственные организации, 
компетентные в рассматриваемой обла-
сти, также вправе предоставлять защиту 
и оказывать помощь жертвам торговли 
людьми, в том числе защищать их инте-
ресы в ходе уголовного или гражданского 
процесса. 

  Во всех случаях, когда компетент-
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ный орган, международная или неправи-
тельственная организация, функциониру-
ющая в рассматриваемой области, имеют 
основание полагать, что то или иное лицо 
является жертвой торговли людьми, в 
отношении этого лица принимаются все 
предусмотренные законом меры по пре-
доставлению ему защиты и оказанию по-
мощи. При этом, предоставление услуг по 
защите и оказание помощи не могут быть 
обусловлены желанием жертвы торговли 
людьми делать заявления и участвовать в 
процессе преследования торговцев людь-
ми.

Более того, в соответствии с ч. (4) 
ст. 165 УК жертва торговли людьми осво-
бождается от уголовной ответственности 
за совершение преступлений в связи с 
этим процессуальным статусом. 

В то же время, услуги по оказанию 
защиты и помощи жертвам торговли 
людьми предоставляются бесплатно.

Существенное значение имеют по-
ложения об экстрадиции, регулирующие 
международное сотрудничество госу-
дарств. Если государства обусловили вы-
дачу лиц, совершивших преступление, 
наличием между ними соответствующе-
го договора, то данная Конвенция может 
выступать в качестве правового основа-
ния для выдачи в связи с любым престу-
плением, к которому применяется статья 
16, в случае отсутствия договора (п. 4 ст. 
16).

Республика Молдова при ратифика-
ции Конвенции оговорила, что она будет 
использовать Конвенцию как основу для 
сотрудничества в вопросах экстрадиции с 
другими государствами-участниками (ст. 
1 ЗаконаNr. 15 от 17.02.2005). «В соответ-
ствии с положениями пункта a) части 5 
статьи 16 Конвенции Республика Молдо-
ва считает настоящую Конвенцию право-
вой основой для сотрудничества с другими 
государствами-участниками по вопросам 

экстрадиции. Республика Молдова не счи-
тает Конвенцию правовой основой для 
выдачи своих граждан и лиц, получивших 
политическое убежище в стране, согласно 
положениям своего внутреннего законода-
тельства».

В Конвенции указывается, что госу-
дарства-участники должны стремиться к 
заключению двусторонних и многосто-
ронних соглашений или договоренностей 
с целью осуществления или повышения 
эффективности выдачи (п. 17 ст. 16).

 В соответствии со ст. 33 закона 
nr. 241 о предупреждении и пресечении 
торговли людьми от 20.10.2005, взаимо-
действие на международном уровне в 
области предупреждения и пресечения 
торговли людьми, предоставления защи-
ты и помощи жертвам торговли людьми, 
включая их репатриацию, осуществляет-
ся на основе международных договоров, 
одной из сторон которых является Респу-
блика Молдова. 

Особое внимание уделяется сотруд-
ничеству правоохранительных органов, в 
частности укреплению связи между ком-
петентными органами и учреждениями. 
Механизм правовой помощи, предусмо-
тренный Конвенцией, представляется 
важным для Республики Молдова.

В связи с этим, ст. 34 вышеупомя-
нутого закона предусматривает введение 
института офицеров связи в рамках Ми-
нистерства внутренних дел, а также про-
куроров связи в рамках Генеральной про-
куратуры. Они обеспечивают взаимные 
консультации с офицерами связи или, по 
обстоятельствам, с прокурорами связи, 
действующими в других странах, в целях 
координации общих действий по выявле-
нию, раскрытию случаев торговли людь-
ми и уголовному преследованию в таких 
случаях, а также по защите жертв торгов-
ли людьми и оказанию им помощи в ходе 
уголовного преследования. 
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Офицеры и прокуроры связи явля-
ются контактными лицами соответству-
ющих органов с аналогичными организа-
циями и учреждениями других стран для 
целей обмена данными о расследовании 
преступлений и уголовном преследова-
нии по преступлениям, предусмотренным 
настоящим законом (ч.2 ст.34 закона).

Конвенция призывает государства 
предпринимать все необходимые меры 
для максимальной реализации ее по-
ложений как на своей территории, так 
на международном уровне посредством 
двусторонних и многосторонних согла-
шений. На государства возлагается обя-
занность осуществлять деятельность по 
предупреждению транснациональной ор-
ганизованной преступности.

В Протоколе предусматривается не-
обходимость сотрудничества государств в 
области предупреждения торговли людь-
ми, обмена информацией и подготовки 
кадров, упоминается о сотрудничестве 
правительств с неправительственными 
организациями, проведении исследова-
ний, информационных кампаний, совер-
шенствовании законодательства в сфере 
культуры, образования и в социальной 
области. Государства должны принять со-
ответствующие меры в области погранич-
ного контроля в целях предупреждения 
торговли людьми, меры по усовершен-
ствованию защищенности и надежности 
выдаваемых документов, в частности 
паспортов, виз, документов, удостоверя-
ющих личность; разрабатывают техноло-
гии, которые затрудняли бы подделку та-
ких документов.

Таким образом, Конвенция ООН 
против транснациональной организо-
ванной преступности и дополняющий ее 
Протокол против торговли людьми явля-
ются документами, комплексно рассма-
тривающими торговлю людьми, в част-
ности женщинами и детьми. В Протоколе 

дается широкое определение торговли 
людьми, которое в качестве потерпев-
ших указывает женщин, мужчин и детей. 
Однако определение касается преступ-
ных действий организованной группы. 
В Протоколе указываются меры по за-
щите жертв, предупреждению торговли 
людьми, осуществлению сотрудничества 
между государствами в области борьбы 
с торговлей людьми. Кроме того, в Кон-
венции ООН против транснациональной 
организованной преступности детально 
регулируется механизм международного 
сотрудничества государств в области вы-
дачи преступников (экстрадиции) и ока-
зания правовой помощи. 

В то же время, анализируя законода-
тельство РМ можно сделать однозначный 
вывод ,что молдавские правопримените-
ли имеют в своем распоряжении доста-
точный «арсенал» правовых средств для 
эффективного противодействия торговли 
людьми, включая инструменты междуна-
родного права.

Согласно законодательству престу-
пления, связанные с торговлей людьми, 
имеют как национальный, так и транс-
национальный характер. В случае престу-
плений транснационального характера 
применяются формы и процедуры рас-
следования и уголовного преследования, 
предусмотренные международным и на-
циональным законодательством для та-
ких преступлений (ст.30 закона).
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Introducere. Libertatea umană 
reprezintă una dintre principalele valori 
ale societăţii civilizate contemporane, iar 
asigurarea inviolabilităţii libertăţii persoanei 
constituie una dintre principalele funcţii ale 
statului. În scopul asigurării acestei sarcini 
legiuitorul Republicii Moldova a adoptat în 
Codul penal din 2002 un şir de norme care 
interzic diverse fapte prejudiciabile orientate 
împotriva libertăţii persoanei.

Evident, existenţa acestor norme în 
legislaţia naţională constituie un pas enorm 
în direcţia creării unei baze normative şi 
a mecanismelor eficiente de protecţie a 
libertăţii umane. Însă ar fi incorect se ne 
mulţumim doar cu cele atinse. Chiar şi 
o analiză teoretică superficială scoate în 
evidenţă un şir de lacune şi contradicţii 
ale unor dispoziţii legale, ceea ce creează 
dificultăţi în aplicarea acestor norme.

În acest context atenţionăm că aplicarea 

corectă a normelor juridico-penale în practica 
judiciară asigură în mare parte sporirea 
legalităţii, a eficacităţii activităţii organelor 
de ocrotire a dreptului, precum şi creşterea 
încrederii populaţiei faţă de organele de justiţie.

Luând în consideraţie faptul că practica 
calificării infracţiunilor prevăzute de art. 165 
nu este încă atât de voluminoasă, sunt necesare 
cercetări minuţioase ale problemelor de încadrare 
juridică faptelor prejudiciabile respective.

Metode şi materiale aplicate. În 
limitele de studiu al acestui articol, în calitate 
de metodă de cercetare principală a fost 
utilizată metoda comparatistă de studiere a 
infracţiunii de trafic de fiinţe umane. În afară 
de metoda comparativă au mai fost utilizate 
o serie de metode cum ar fi:  metoda analizei 
logice, interpretării logice, clasificării etc.

Conţinut de bază. Analizând denumirea 
articolului 165 CP RM de pe poziţiile tehnicii 
legislative o apreciem ca fiind imperfectă. 
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Termenul trafic de fiinţe umane apriori 
presupune o activitate criminală realizată faţă 
de mai multe fiinţe umane, pe când în realitate 
pentru tragerea vinovatului la răspundere 
penală este de ajuns de demonstrat traficul 
unei singure persoane şi nu a mai multor, 
precum reiese din denumire.

Considerăm că este necesar de 
perfecţionat şi dispoziţia art. 165 CP RM. 

Preluarea în lege a definiţiei traficului 
de fiinţe umane direct din textul convenţiei1 
trezeşte dificultăţi în aplicarea corectă 
a legislaţiei penale. Există situaţii când 
sub prevederile ei nimeresc faptele, care 
în realitate nu constituie trafic de fiinţe 
umane. Astfel, în alin. 1 art. 165 CP RM 
putem evidenţia următoarea modalitate de 
comitere a infracţiunii de trafic de fiinţe 
umane: transportarea unei persoane în scop 
de folosire în activităţi criminale săvârşită 
prin ameninţarea cu divulgarea informaţiilor 
confidenţiale familiei victimei. În formula 
dată cu absolută precizie se înscrie şi 
următoarea situaţie: subiectul infracţiunii se 
prezintă la domiciliul şefului unui depozit 
de stat, îl ameninţă cu divulgarea informaţiei 
confidenţiale familiei lui (de ex. despre faptul 
că el are amantă), în baza acestei ameninţări 
îl sileşte să accepte transportarea sa la 
depozitul de stat, unde îl implică în activitate 
criminală de sustragere, cerând să deschidă 
depozitul şi să încarce mărfurile aflate acolo 
în automobilul său. Doctrina penală apreciază 
fapta dată ca participaţie la sustragerea 
comisă prin delapidare (art. 191 CP RM), iar 
alin. (4) al art. 165 CP RM invers propune 
absolvirea şefului de depozit de răspundere 
penală pentru că a săvârşit infracţiunea fiind 
„traficat”. În opinia noastră, această eroare 
se iscă din cauza că în articolul 165 nu este 
specificat că victima traficului poate fi doar o 
fiinţă umană redusă la calitatea de obiect al 
proprietăţii altei persoane. 

Susţinem opinia specialiştilor ruşi care 
1 ст. 3 Протокола о предупреждении и пресечении тор-
говли людьми, особенно женщинами и детьми, и нака-
зании за неё, дополняющего Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной преступности от 
15 ноября 2000 г.

apreciază că o astfel de definire largă a traficului 
de fiinţe umane din punct de vedere lingvistic, 
precum şi de pe poziţiile tehnicii legislative, 
a dreptului civil şi penal nu se prezintă a fi 
corectă şi logică2. Astfel, constatăm că tratarea 
termenului „trafic” în textul dispoziţiei art. 
165 CP RM este prea complicată atât pentru 
aplicarea corectă a normei penale respective, 
cât şi pentru înţelegerea acestei interdicţii de 
către cetăţeni. Mai mult decât unele activităţi 
numite în alin. (1) art. 165 CP RM, şi anume 
recrutarea şi adăpostirea, pe de o parte, nu 
reflectă complet esenţa unui astfel de fenomen 
precum traficul, iar pe de altă parte, includ 
în el acţiuni care nu-i sunt proprii. Astfel, 
conform DEX-ului, termenul „trafic” poate 
avea următorul sens: „Activitate economică 
având drept scop schimbul de mărfuri şi de 
alte valori. Comerţ ilicit”, iar termenul „a 
trafica” înseamnă „a face negoţ (cu o marfă 
ilicită)”3. Deci acţiunile de adăpostire sau 
recrutare nu sunt cuprinse de această noţiune. 
Autorul rus Kadnikov F.N. apreciază pe bună 
dreptate că recrutarea în scopul efectuării 
traficului de fiinţe umane poate fi cercetată 
doar ca una pregătitoare. Totodată, el propune 
introducerea unei noi norme penale care ar 
viza recrutarea fiinţelor umane în scopul 
exploatării ei, inclusiv în scop de exploatare 
sexuală4. Menţionăm că faţă de o fiinţă umană 
pot fi realizate şi alte activităţi criminale în 
afara celor de schimb sau comercializare, 
în cadrul cărora omul este lipsit de libertate 
şi redus la calitatea de marfă, de exemplu 
transmiterea fiinţei umane în calitate de 
gaj, care ar asigura rambursarea datoriei. 
Respectiv nici sensul termenului „trafic” nu 
corespunde multitudinii de fapte ilegale în 
cadrul cărora fiinţa umană este cercetată ca 
o proprietate a altei persoane. Considerăm 
2 Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник 
для вузов / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. М., 2004. С. 102 – 
103.
3 Dicţionar explicativ al limbii române. Bucureşti, 1998, p. 
1101.
4 Кадников Ф. Н. Криминологическая характеристика 
и предупреждение преступлений, связанных с торгов-
лей людьми. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук. Москва. 
2007. с. 9.
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oportun de a folosi termenul „încheierea unei 
înţelegeri vizând transmiterea sau primirea 
fiinţei umane în cadrul căreia ea apare ca un 
element al proprietăţii”.

Totodată, activităţile de recrutare 
şi adăpostire pot fi cercetate doar ca 
pregătitoare în vederea încheierii unui astfel 
de contract ilicit sau posterioare lui, iar 
fiind comise de alte persoane decât cea care 
încheie înţelegerea se includ în noţiunea de 
„complicitate la infracţiune”. Transportarea 
la fel poate fi cercetată ca complicitate cu 
excepţia cazului când cu persoana care oferă 
serviciul de transportare se încheie un acord 
vizând această activitate în cadrul căruia 
fiinţele umane figurează vădit în calitate de 
obiecte ale proprietăţii altei persoane.

Menţionăm că indicarea în alin. (1) 
al art. 165 CP RM a unui scop special al 
traficului de fiinţe umane a lăsat fără o 
apreciere juridico-penală corespunzătoare 
traficul de persoane realizat fără scopurile 
indicate în dispoziţie (de exemplu, în scop 
de profit). Susţinem opinia specialistului 
rus Milevski A.I., care menţionează că 
complicele-mijlocitor, acţionând din numele 
vânzătorului sau cumpărătorului fiinţei 
umane şi executându-şi doar însărcinarea 
separată primită, poate şi să nu împartă 
scopul infracţional cu persoanele în numele 
cărora acţionează5. Suntem de părerea că o 
enumerare exhaustivă a tuturor scopurilor 
traficului de fiinţe este imposibilă şi 
neraţională. Tratarea unei fiinţe umane în 
calitate de obiect care se află în proprietatea 
altei persoane este criminală în orişice 
situaţie, cu excepţia celei când ea este primită 
în scopul liberării ei sau această calitate este 
unicul mijloc de a înlătura un pericol grav 
pentru viaţa sau sănătatea ei, adică se constată 
o stare de extremă necesitate în acest sens. 
Astfel, ar fi mult mai simplu de prevăzut 
în cadrul art. 165 CP RM un alineat care ar 
prevedea liberarea subiectului de răspundere 
penală în aceste circumstanţe.

5 Милевский А.И. Уголовно-правовая борьба с тор-
говлей несовершеннолетними: Автореф. дисс… канд. 
юрид. наук. М., 2000. С. 16.

Astfel, propunem modificarea dispoziţiei 
art. 165 CP RM în modul următor: „Vânzarea-
cumpărarea fiinţei umane sau încheierea altei 
înţelegeri vizând transmiterea sau primirea 
ei în cadrul căreia fiinţa umană apare ca un 
element al proprietăţii”.

Atragem atenţia că acţiunea de vânzare 
sau transmitere a fiinţei umane în cadrul altei 
înţelegeri care o vizează drept un element 
al proprietăţii presupune că subiectul 
infracţiunii deja deţine controlul acestei 
persoane, pe care l-a stabilit anterior prin 
metode infracţionale sau neinfracţionale. 
Referindu-ne la metodele infracţionale 
de obţinere a controlului asupra unei 
fiinţe umane, menţionăm că acestea pot fi 
efectuate prin comiterea faptelor ilegale care 
privează persoana de libertate prevăzute la 
cap. III „Infracţiuni contra libertăţii, cinstei 
şi demnităţii persoanei” sau prin săvârşirea 
şantajului însoţit de răpire (alin. (4) art. 189 
CP RM), luării de ostatici (art. 280 CP RM), 
precum şi prin reţinere sau arestare ilegală 
(art. 308 CP RM). Respectiv împărtăşim 
opinia specialistului  rus Kadnikov F.N., care 
consideră că în astfel de situaţii infractorul 
ar urma să fie tras la răspundere penală 
pentru un concurs de infracţiuni6. În prezent 
însă în Republica Moldova este imposibil 
de a încadra ca concurs răpirea persoanei 
urmată de vânzarea ei, deoarece răpirea este 
prevăzută în calitate de element constitutiv 
al traficului de fiinţe umane în prevederile lit. 
(a) alin. (1) art. 165. Menţionăm că formula 
legislativă propusă mai sus ar exclude şi 
concurenţa cu infracţiunea menţionată. 

Situaţia când aceste infracţiuni 
constituie o parte a traficului de fiinţe umane 
este inconvenabilă, deoarece în prezent, după 
cum deja am menţionat, infractorul care 
a comis, de exemplu, o răpire şi o vânzare 
a fiinţei umane nu va fi tras la răspundere 
penală pentru un concurs de infracţiuni, ci 
doar conform alin. (1) art. 165 CP RM. În 
6 Кадников Ф.Н. Криминологическая характеристика 
и предупреждение преступлений, связанных с торгов-
лей людьми. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук. Москва. 
2007. с. 18.



51

Ştiinţe juridice, nr. 7/ 2018, ISSN 1857-0976

comparaţie cu această situaţie infractorul care 
anterior vânzării victimei a obţinut controlul 
asupra ei printr-o metodă care cercetată 
separat nu constituie infracţiune, de exemplu, 
prin ameninţarea cu divulgarea informaţiilor 
confidenţiale familiei victimei, poate fi supus 
aceleiaşi pedepse ca şi infractorul precedent 
care a comis de fapt două infracţiuni. Astfel, 
acceptarea formulei legislative propuse ar 
permite efectuarea unei individualizări mai 
stricte a răspunderii şi pedepsei penale pentru 
infracţiunile contra libertăţii.

Nu suntem de acord cu revederile alin. (4) 
art. 165 CP RM vizând absolvirea de răspundere 
penală a persoanelor care au devenit victime ale 
traficului de fiinţe umane pentru infracţiunile 
comise în această calitate. Legislaţia penală a 
Republicii Moldova reglementează destul de 
clar cauzele care înlătură caracterul penal al 
faptei în cap. III al Părţii Generale, inclusiv 
săvârşirea infracţiunii în stare de constrângere 
fizică sau psihică (art. 39 CP RM) şi extremă 
necesitate (art. 38 CP RM). Considerăm că 
aceste prevederi sunt destul de explicite pentru 
a aprecia corespunzător activităţile criminale 
ale victimei traficului de fiinţe. Nu este 
oportun de a o elibera de răspundere penală, 
de exemplu,  în cazul în care ea a fost implicată 
vădit în comiterea, de pildă, a infracţiunilor de 
genocid (art. 135 CP RM), actelor teroriste (art. 
278 CP RM) şi altor infracţiuni în cadrul cărora 
salvându-şi viaţa aceste persoane contribuie 
conştient la omorul sau chiar exterminarea 
în masă a altor oameni. Deci propunem 
excluderea alin. (4) art. 165 CP RM.

Concluzii. Generalizând cele expuse, 
concluzionăm că asigurarea unei combateri 

eficiente a traficului de fiinţe poate fi asigurată 
doar prin construirea corectă a normelor 
penale corespunzătoare:

– modificarea dispoziţiei art. 165 CP 
RM în modul următor:

„Vânzarea-cumpărarea fiinţei umane sau 
încheierea altei înţelegeri vizând transmiterea 
sau primirea ei în cadrul căreia fiinţa umană 
apare ca un element al proprietăţii”;

– excluderea alin. (4) art. 165 CP RM.
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С конца ХХ века по форме и свое-
му содержанию стали подвергаться из-
менениям целых ряд негативных явле-
ний. Вызывает беспокойство то, что при 
желаемом экономическом и техническом 
развитии вместо роста благополучия в 
бытовой жизни мы наблюдаем противо-
положную ситуацию. Так, широкое рас-
пространение преступлений в сфере се-
мейно-бытовых отношений за послед ние 
годы превратилось в обстоятельство, 
обуславливающее рост динамики прес-
тупности. В целом ухудшается социаль-
но-психологический климат, обостряют-
ся негативные явления в бытовой сфере.

Именно по этой причине с учётом 
актуальности проблем, связанных с семей-
но-бытовым насилием, правительством и 
законодательством разных стран ведут-

ся обсуждения сложившейся ситуации, 
принимаются необходимые меры. Все 
это указывает на то, что предотвращение 
бытовых преступлений и эффек тивное 
решение конфликтов в этой области, яв-
ляется задачей, требующей скорейшего 
решения. Игнорирование проблем в этой 
сфере приводит лишь к росту негативных 
явлений в семейно-бытовых отношениях, 
распространению преступлений, росту 
материального и морального вреда.

Жестокость, насилие и агрессив-
ность постепенно проникают в сферу 
межличностных отношений. Не случай-
но С. Абельцев отмечает, что «Статисти-
ка войн и терроризма не идут ни в какое 
сравнение с тем, что творят родные и 
близкие люди по отношению к своим» [1, 
с. 17].
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Анализ юридической литературы и 
отраслевых законодательных актов дает 
основание сказать, что насилие родите-
лей по отношению к детям является од-
ним из негативных проявлений, подпада-
ющих под категорию семейно-бытового 
насилия. По статистике ООН ежегодно в 
мире от родительского наси лия страдают 
два миллиона детей до 14 летнего возрас-
та, каждый десятый из них умирает, 2000 
совершают самоубийство. 

Отчёты организаций, ведущих ис-
следования по семейно-бытовому наси-
лию, а также экспертные заключения сви-
детельствуют о том, что каждая третья 
женщина в мире когда-либо подвергалась 
насилию. Каждые три часа совершается 
убийство как минимум одной женщины. 
Этому факту мировым сообществом дана 
соответствующая социально-правовая 
оценка. В кримино логическом конгрессе, 
состоявшемся в городе Лозанна Швейца-
рии в 2001 году проблема семейно-быто-
вого насилия по степени опасности была 
поставлена в один ряд сорганизованной 
преступностью, незаконным оборотом 
наркотиков и терроризмом.

С этой точки зрения в первые годы 
второго тысячелетия комплекс со циаль-
но-психологических, криминологических 
и прочего характера проблем, связанных 
с семейно-бытовыми конфликтами, ста-
новится особенно актуаль ными.

Рост преступлений в семейно-бы-
товой сфере, наблюдение серьёзных 
нега тив ных тенденций в преступлени-
ях данного вида делают необходимым 
прове дение научного исследования дан-
ной проблемы и поиск путей её решения. 
Структурный анализ преступности пока-
зывает, что криминальные деяния в се-
мейно-бытовой сфере за последние годы 
составили особый вес среди прес тупности 
в целом. Кроме того этот рост связан с 
увеличением таких преступ лений против 

личности, как умышленное убийство, на-
несение тяжёлых телес ных повреждений. 
В период обострения социальных, эко-
номических и прочих про ти воречий во 
многих странах возросло количество се-
мейно-бытовых прес туп лений, возникли 
качественные и количественные тенден-
ции. Одним словом, проб лема семейно-
бытового насилия актуальна не только 
для Азер байджана, но и для других стран. 
Анализ материалов уголовной стати-
стики, судебно-след ствен ной практики, 
специальной литературы демонстрирует 
следующие качес твен ные характеристики 
современного бытового насилия:

 – Регистрация заранее подготов-
ленных, спланированных преступлений в 
семейно-бытовой сфере;

 – Рост количества и особого веса 
умышленных убийств и нанесения тяж-
ких телесных повреждений, совершён-
ных женщинами;

 – Рост количества женщин сре-
ди лиц, совершающих семейно-бытовые 
прес тупления;

 – Рост количества семейно-быто-
вые преступления, совершенных с приме-
нением огнестрельного и холодного ору-
жия;  

 – Наличие определённой зависимо-
сти между динамикой бытовых прес туп-
лений и алкогольной и наркотической за-
висимостью;

 – Рост удельного веса лиц, не имею-
щих постоянного источника дохода сре-
ди, совершающих семейно-бытовые пре-
ступления;

 – Чрезвычайно высокая степень ла-
тентности семейно-бытового насилия и 
т.д.

Перечисленные обстоятельства 
обуславливают рассмотрение семейно-
бытовых преступлений как объекта не-
зависимого криминологического иссле-
дования, системное изучение причинного 
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комплекса данного вида преступлений, а 
также необходимость разработки обще 
социальных и специаль но-кримино-
логических мер, направленных на профи-
лактику бытовой прес тупности. Установ-
ление в связи с этим комплекса факторов, 
обуславли вающих бытовые прес тупления 
и научное решение проблем предотвра-
щения указанных преступ лений имеет 
большое научно-практическое значение. 
Следует также отметить, что предотвра-
щение семейно-бытовых преступлений 
является достаточно слож ным процессом. 
Здесь целесообразно определение различ-
ных форм бытового насилия, особенно 
выявление форм полового, психического 
и экономического наси лия, причин, усло-
вий и детерминантов их совершения. 

Профилактические мероприятия по 
предотвращению преступлений в сфере 
семейно-бытовых отношений нацелены 
на устранение факторов, способ ствующих 
совершению данных преступлений, ней-
трализацию их воздействия, а также на 
совершенствование деятельности соот-
ветствующих субъектов в данной сфере.

Привлекают внимание мысли Х.А. 
Ал-Кавасмив отношении криминоген ных 
факторов преступлений, совершённых в 
сфере семейно-бытовых отно ше ний. Сре-
ди наиболее часто встречаемых кримино-
генных факторов в сфере семейно-быто-
вых отношений автором выделяется:

 – Неблагополучные семьи, нарко-
тическая зависимость некоторых членов 
семьи;

 – Несвоевременная реакция орга-
нов социального надзора на семейно-бы-
товые конфликты;

 – Наличие недостатков и упущений 
в деятельности органов социального над-
зора в сфере обеспечения общественного 
порядка и безопасности граждан;

 – Несвоевременное выявление лиц, 
страдающих от алкоголизма и психи чес-

ких аномалий;
 – Недостатки в сфере профилакти-

ки ранее судимых, неправильная органи-
зация досуга и т.д. [2, с. 164].

Обще социальная профилактика 
непосредственного воздействия на прес-
туп ность не оказывает и осуществляется 
субъектами, в прямые функции кото рых 
не вxодит предотвращение преступности 
[3, с. 80-81].

Несмотря на общее понятие предот-
вращения правонарушений, всегда име-
ются его детализированные модели, ко-
торые организуются о осу ществля ются 
по направлениям деятельности уполно-
моченных государ ственных субъ ектов. 
К числу данных субъектов в силу право-
охранительных полномочий относятся 
органы внутренних дел и прокуратуры. 
Исходя из национального законодатель-
ства органы внутренних дел и прокурату-
ры является субъектами как общей, так и 
специальной профилактики.

Основным субъектом специаль-
ной профилактической деятельности 
по предот вращению семейно-бытово-
го насилия является территориальный 
поли цей ский орган, осуществляющий 
правоохранительную деятельность по 
админис тра тивно-территориальным 
единицам. Данная позиция закреплена 
законодатель ством в законе Азербайд-
жанской Республики «О полиции». На 
основании часть 2 статья 3 данного за-
кона одним из основных обязанностей 
полиции является предотвращение пре-
ступлений и прочих правонарушений, 
деятельность по предотвращению пра-
вонарушений несовершеннолетними 
[4]. Осуществление ежед невных обязан-
ностей законом возложено в основном 
на участковых началь ников, инспекто-
ров и инспекторов по делам несовер-
шеннолетних. В другом отраслевом за-
коне «О профилактике беспризорности и 
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правонарушений несовер шен нолетних» 
определено правовое регулирование де-
ятельности поли ции и соответствующих 
государственных органов в сфере профи-
лактики право нарушений со стороны не-
совершеннолетних [5].

Не редко в СМИ отмечается недоста-
точное использование потенциала поли-
цейских органов по предотвращению 
внутрисемейного насилия. Необ хо димо 
учесть, что в полицейской деятельности 
следует сохранять профес сио нализм в во-
просах чувствительной внутрисемейной 
неприкосно венности. Если не соблюдать 
этот момент, возрастёт количество распа-
дов семей и других нега тивных явлений. 
В подразделениях ОВД, заинтересован-
ных государ ствен ных органах и учреж-
дениях, в учебных и медицинских учреж-
дениях, обществен ных и религиозных 
организациях должно быть осуществлено 
накопление, анализ сведений о и услови-
ях внутрисемейного насилия.

При исследовании путей предотвра-
щения семейно-бытовых преступлений 
следует также уделить внимание особым 
криминогенным детерминантам дан ного 
негативного явления. Среди научных ис-
следований в сфере совре менной бытовой 
преступности и её предупреждения пред-
ставляют интерес мысли К.А.Мясниковой. 
По заключению автора среди особых кри-
миногенных детер минантов современной 
бытовой преступности преимущество со-
ставляют влия ние социально-негативной 
микросреды, широкое распространение 
мнения о допус тимости насильственного 
решения конфликтов в бытовых взаимо-
отно шениях, отсутствие должной реак-
ции общества, отдельных граждан и даже 
некоторых государственных структур на 
антисоциальное поведение отдельных 
индивидов [6, с. 19-20].

К комплексу мер специально-кри-
минологического характера по предот-

вращению семейно-бытового насилия 
можно отнести:

 – разработка модели социального 
и культурного проведения в обществен-
ной жизни и семейных отношениях, про-
паганда данной модели среди населения, 
особенно среди молодёжи и подростков;

 – организация и финансирова-
ние  просветительской и образователь-
ной кампании в русле правового реше-
ния конфликтов, сопровождающихся с 
приме нением насилия, распространение 
в регионах информации о кризисных 
центрах по оказанию помощи жертвам 
семейно-бытового насилия;

 – сбор и анализ сведений и стати-
стической информации относительно 
семейного насилия, проведение науч-
ных исследований по прогнозированию 
в этой области, изучение эффективности 
мер, принятых для устранения послед-
ствий и причин насилия против женщин 
и детей, поддержка планов деятель ности 
и активная их пропаганда.

В заключении исследования мож-
но отметить, что возникли новые фак-
торы, детерминирующие бытовую 
преступность. Ещё более углубилось 
влияние таких традиционных факторов 
как пьянство, наркомания, проституция, 
тунеяд ство, ухудшилось криминологи-
ческие и социально-психологические 
харак терис тики «бытового преступни-
ка». Семейно-бытовая преступность, осо-
бенности её предотвращения, устранение 
или минимизация социальных, эконо-
мических, психологических и правовых 
последствий преступлений на семейно-
бытовой почве является комплексной 
проблемой.
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Introducere.Totalitatea relaţiilor inte-
rumane ce au ca geneză respectul reciproc, 
îngăduinţa, toleranţa şi perseverenţa consti-
tuie, de fapt, pilonii unei societăţi dezvoltate, 
şi nu aspectul economico- progresist, teh-
nologic şi industrial care în mod continuu 
provoacă efecte secundare ce au ca rezultat 
suprimarea altor valori mult mai necesare 
omului, printre ele numărîndu-se şi drep-
tul la un mediu sănătos şi neprejudiciat din 
punct de vedere ecologic. Cu toate că în ul-
timii ani natura şi-a intensificat avertismen-
tele reflectate în catastrofele de proporţii, iar 

autorităţile la nivel mondial tot mai frecvent 
atenţionează subiecţii ce desfăşoară activităţi 
cu impact asupra mediului despre pericolul 
neglijenţei menifestate în cursul exploatării 
resurselor naturale, totuşi setea generată de 
progresul economicpare a fi mult mai aprigă.

De fapt, conform unor constatări ce 
datează încă din momentul în care omul a 
conştieintizat pericolul la care el însuşi este 
expus datorită activităţii proprii, ce preju-
diciază direct factorii de mediu, a confir-
mat încă o dată efectul bumerangului, însă, 
problema constă în faptul că efectul aces-
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tui bumerang este suportat de toţi membrii 
societăţii indiferent dacă unii au adus un 
prejudiciu mediului, iar alţii din potrivă, o 
îmbunătăţire. Din acest context sesizăm că 
natura nu ţine cont de principiul echităţii la 
„aplicarea sancţiunilor”, astfel, suntem puşi 
în faţa faptului că în tim ce unii profită în 
exces de bogăţiile naturii, povara sancţiunii 
este suportată de toţi în mod egal. În aceas-
tă ordine de idei, constatăm că evitarea unor 
asemenea nelegiuiri, este posibilă doar prin 
intensificarea măsurilor de prevenire a unor 
activităţi nocive şi distrugătoare, desfăşurate 
de cei chinuiţi de setea valorificării interese-
lor financiare, prin impunerea unor sancţi-
uni mai dure, chiar şi financiare ce urmea-
ză a fi cheltuite în procesul regenerării unor 
factori de mediu prejudiciaţi sau care pot fi 
prejudiciaţi pe viitor.

Metode aplicate şi materiale studiate. 
În scopul realizării unei cercetări detaliate a 
subiectului vizat în lucrare, au fost utilizate 
un şir de metode de cercetare cum ar fi cea de 
analiză, sinteză, comparaţie, deductivă şi sis-
temică. La baza elaborării prezentului studiu 
au fost consultate un şir de acte normative şi 
legislative, manuale şi monografii, articole în 
ediţii periodice la tema vizată, lucrări ştiinţi-
fice a autorilor din ţară cît şi de peste hotare.

Scopul articolului. În procesul cizelă-
rii cadrului juridic ce reglementează modul 
de reparare a prejudiciului ecologic, este ne-
cesar a fi identificate toate deficienţele şi fisu-
rile existente în construcţia juridică a acestor 
norme atît la nivel teoretic, cît şi cel aplicativ.

Rezultatele obţinute şi discuţii. Evi-
dent este faptul că în cursul implementării 
unor tehnici de reglementare mai eficiente, 
solicitate de necesităţile timpului, urmează 
a fi luată în calcul şi complexitatea mani-
festărilor cu caracter ilicit asupra factorilor 
de mediu, cum ar fi diversitatea surselor de 
poluare, intervalul de timpul dintre faptă 
şi efect, imposibilitatea localizării sursei de 
poluare, precum şi alţi factori ce determină 

complexitatea procesului de reglementa-
re. Pe lîngă toate aceste divirgenţe întîlnite 
de legiuitor în cursul elaborării şi adoptării 
unuor reglementări specifice şi eficiente, care 
de fapt sunt caracteristice tuturor statelor lu-
mii, pentru unele state recunoscute a fi in-
dependente, se mai adaugă din păcate şi alte 
dificultăţi dictate de factorul politic care nu 
are capacitatea de a controla, din anumite 
considerente, funcţionalitatea principiului-
integrităţii teritoriale.Această problemă este 
caracteristică unor state ex-sovietice care 
nici pînă în prezent nu se pot impune asupra 
asigurării integrităţii teritoriale a statului de-
clarat independent. Cu alte cuvinte, luînd în 
considerare faptul că orice daună de mediu 
se poate răsfrînge pe teritorii întinse, ţinînd 
cont că poluarea nu are graniţe datorită unor 
principii deosebite ce stau la baza funcţionă-
rii factorilor naturali,iar prin urmare devine 
dificilăstabilirea intervalului de timp între 
comiterea faptei şi apariţia efectului negativ, 
problemele de dezbinare teritorială pot im-
pune consecinţe nefaste procesului de depis-
tare, evaluare, documentareşi identificare a 
responsabilului de cauzarea unui prejudiciu 
ecologic.

În acest context, procesul asigurării 
unei reparări depline a daunei ecologice poa-
te fi pus la îndoială din cauze independente 
voinţei omului, aşa cum consideră unii spe-
cialişti1, dar şi din cauze ce determină impo-
sibilitateaaccesului pe teritoritoriul unde este 
amplasată sursa de poluare, în scopul izolării 
acesteia, documentării şi sancţionării res-
ponsabililor ce au admis cauzarea unor pre-
judicii mediului.Studiul în cauză este dedicat 
în mare parte abordării problematicii pri-
vind responsabilizare subiectului vinovat de 

1Autorul M. Duţu, consideră că măsurarea ori evaluarea pa-
gubelor în scopul atribuirii unor indemnizaţii ridică şi alte 
aspecte importante, ca de exemplu pragul ori nivelul minim 
de pagubă care atrage răspunderea, constatarea daunei, în 
special cînd este vorba de efecte pe termen lung, la mare 
distanţă ori cauzate de autori multipli, şi, în sfîrşit, posibila 
ireversibilitate a prejudiciului.
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cauzarea prejudiciului ecologic ce are ca ge-
neză o cauză specifică în contextul celorlalte 
existente, şi anume problema de integritate 
teritorială a Republicii Moldova generată de 
tendinţele de separare teritorială manifestate 
de regiunea Transnistreană. 

Aşadar, actualmente este destul de cu-
noscută şi mediatizată problema transnis-
treană, atît la nivel naţional, cît şi cel inter-
naţional, în ce priveşte cauzele, influienţele 
şi efectele negative ale acestei destrămări te-
ritoriale reflectate asupra economiei, relaţii-
lor sociale, politice şi diplomatice. Pe lîngă 
toate aceste probleme se mai adaugă şi cea a 
imposibilităţii statului în exercitarea contro-
lului asupra modului de folosire şi exploata-
re afactorilor de mediu în stînga Nistrului, 
ceia ce constituie un impedimentserios în 
realizarea obligaţiilor statului nostru privind 
asigurarea cetăţenilor săi un mediu sănătos, 
reieşind din legile adoptate în acest sens2, cît 
şi pe plan internaţional respectarea dreptu-
rilor tuturor statelor vecine, dar şi a statelor 
lumiiîn faţa cărora Republica Moldova este 
responsabilă potrivit Convenţiilor, Tratate-
lor şi Acordurilor internaţionale la care este 
parte.3

În prima fază a studiului ne vom referi 
la problematica responsabilizării subiectului 

2 Potrivit art. 37 al Constituţiei Republicii Moldova „Fiecare 
om are dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din 
punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate, precum 
şi la produse alimentare şi obiecte de uz casnic inofensive.” 
Conform prevederilor art. 30 din Legea privind protecţia 
mediului înconjurător nr. 1515-XII din 16.06.1993,”statul 
recunoaşte tuturor persoanelor fizice dreptul la un mediu 
sănătos.”
3Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omu-
lui şi a Libertăţilor Fundamentale – dreptul la viaţă, care 
presupune respectarea vieţii şi integrităţii fizice. Convenţia 
privind evaluarea impactului asupra mediului înconjură-
tor în context transfrontalier (Espoo, 25 februarie 1991), 
ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1546-XII din 
23 iunie 1993.Convenţia privind efectele transfrontaliere 
ale accidentelor industriale (Helsinki, 17 martie 1992), 
ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1546-XII din 
23 iunie 1993.Convenţia privind poluarea transfrontalie-
ră a aerului la distanţe mari (Geneva, 13 noiembrie 1979), 
ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 399-XIII din 
9 iulie 1995.

vinovat de cauzarea daunei ecologice atunci 
cînd acesta este un subiect (persoană fizică 
sau juridică idiferent de statutul juridic sau 
forma de organizare) subordonat jurisdicţi-
ei transnistrene,  din perspectiva garantării 
drepturilor cetăţenilor Republicii Moldova 
de pe ambele maluri ale Nistruluila un mediu 
sănătos şi neprejudiciat din punct de vedere 
ecologic, precum şi curmarea faptelor ilicite 
ce atentează la factorii de mediu ce constituie 
patrimoniul exclusiv al statului. Dacă în anu-
mite situaţii concrete repararea prejudiciului 
ecologic devine imposibilă datorită specifici-
tăţii acestuia, dar şi a unor deficienţe ale ca-
drului aplicativ, în situaţia de faţă procesul 
respectiv devine şi mai defectuos din cauza 
lipsei în totalitate a unor legi sau acorduri cu 
autorităţile transnistrene privind facilitarea 
accesului reciproc în scopul identificării sur-
sei de poluare, responsabilului ce gestionează 
această sursă şi tragerii acestuia la răspunde-
re conform legislaţie Republicii Moldova ce 
are la baza legea fundamentală. Însă, cît nu 
ar fi de banal,  atunci cînd într-o ţară exis-
tă “două Constituţii”, în cazul de faţă cea a 
Republicii Moldova şi Constituţia autopro-
clamatei Republici Moldoveneşti Nistrene, 
cadrul legislativ aplicabil faptelor de polua-
re devine confuz, şi de fapt, crează condiţii 
favorabile instalării haosului şi dezordinii.
Situaţia devine mult mai complicată la nivel 
internaţional atunci cînd Republica Moldova 
îşi asumă unele angajamente faţă de statele-
vecine ce se referă la întreprinderea măsu-
rilor la nivel naţional privind neadmiterea 
poluării transfrontaliere. În cele ce urmează 
vom încerca să facem o descriere succintă a 
situaţiei existente la nivel naţional în ce pri-
veşte divirgenţele aplicării legislaţiei de me-
diu atunci cînd sursa de poluare sau subiectul 
responsabil este localizat în stînga nistrului. 
Aşadar, avînd în vedere faptul că orice acti-
vitate economică constituie un risc sporit de 
poluare, iar regiunea Transnistreană găzdu-
eşte un număr mare de uzine concentrate în 
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principalele oraşe cum ar fi Tiraspol, Rîbniţa 
şi Bender, impactul acestora asupra mediu-
lui ar deveni devastator în lipsa unui control 
riguros din partea organelor competente în 
acest domeniu. În cazul în care starea mediu-
lui din zonele învecinate acestor oraşe, ne re-
ferim aici la cele din dreapta Nistrului popu-
late de cetăţenii noştrii, sau mai corect spus, 
cetăţenii ce locuiesc în localităţile altele decît 
cele transnistrene, atestă o calitate a mediu-
lui sub nivelul normal prevăzut de legislaţia 
în vigoare, problema determinării subiectu-
lui ce urmează să examineze litigiile generate 
de stuaţia descrisă mai sus, devine destul de 
complicată. Potrivit unor relatări a inspec-
torilor de mediu din oraşul Rezina, există 
momente în care faptul poluării atmosferice 
sau a apei Nistrului este vizibil generată de o 
sursă amplasată în stînga Nistrului, însă din 
cauza problemelor de accest în această regiu-
ne a inspectorilor ce sunt angajaţi ai Inspec-
toratului Ecologic de Stat, aceste fapte rămîn 
nesancţionate. 

În acest context, observăm că din ca-
uza unor probleme de integritate teritorială, 
depistarea unor contravenţii sau infracţiuni 
de mediu în faza de săvîrşire, precum şi do-
cumentarea eficientă a acestora este aproape 
imposibilă. Totuşi, aceste fapte de poluare 
cauzează sistematic un prejudiciu mediului, 
precum şi persoanelor care locuiesc în apro-
pierea acestor surse4, iar ghinionul constă în 
faptul că persoanele respective sunt prejudi-
ciate de subiecţii ce-şi desfăşoară activitatea 
în stînga Nistrului care pot fi sancţionaţi de 
aşa-zisele organe de drept ale Transnistriei, 
iar victimele poluării din dreapta nistrului 
pot cere apărarea drepturilor de la organe-
le de drept ale Republicii Moldova, iar în-
tre aceste două organe nu există colaborare. 

4Această situaţie este confirmată şi în literatura de specialita-
te. Autotul M.Duţu consideră că la originea acceptării con-
ceptului de „daună ecologică” se află teoria inconvenientelor 
de vecinătate, în sensul că,  treptat, o asemenea teorie a lărgit 
noţiunea de vecinătate geografică la cea de vecinătate socială, 
prin introducerea conceptului de patrimoniu comun.

Adresarea cetăţenilor prejudiciaţi la orga-
nele competente de soluţionarea litigiilor ce 
rezultă din cauzarea prejudiciilor de mediu 
constituie un drept ce are ca temei legislaţia 
în vigoare, iar controlul în vederea neadmi-
terii unei poluări revine statului prin inter-
mediul organelor subordonate5reieşind din 
prevederile actelor legislative.

Astfel, dacă e să analizăm prevederile 
legislaţiei naţionale ce reglementează modul 
de sesizare a organelor de drept prin înain-
tarea acţiunilor în apărare şi reparare, atunci 
constatăm că persoana prejudiciată prin 
anumite fapte de poluare ce atentează la va-
lorile apărate de legea penală sau, după caz, 
cea contravenţională, are dreptul la acţiune 
în justiţie faţă de cel vinovat, chiar cu drep-
tul de a cere, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei civile,6 reparatea prejudiciului ma-
terial cauzat.Prin urmare, ulterior apariţiei 
dreptului la acţiune, urmează a identifica 
organul de drept care va examina sesizarea 
respectivă cu luarea în considerare şi a nor-
melor ce stabilesc competenţa materială şi 
teritorială în examinarea acestor sesizări, iar 
aici făcînd referire la problematica analizată 
în lucrarea de faţă, ne ciocnim de unele di-
virgenţe de aplicare eficientă a legilor ce vin 
să garanteze apărarea drepurilor cetăţenilor 
din această zonă. 

Aşadar, potrivit legislaţiei procesual 
penale,[3. art. 40 alin.1]cauza penală se ju-
decă de instanţa în raza teritorială a căreia 
a fost săvîrşită infracţiunea, iar conform le-
gislaţiei procesual civile referitoare la com-
petenţa teritorială [4. art.38], acţiunea se in-
tentează în instanţa de la domiciliul pîrîtului, 
respectiv acţiunea împotriva unei organizaţii 
5Spre exemplu: Potrivit alin.2 art. 30 al Legii Nr. 1422 din  
17.12.1997privind protecţia aerului atmosferic“Controlul 
de stat în domeniul protecţiei aerului atmosferic este exerci-
tat de către Inspectoratul  Ecologic de Stat şi serviciul sani-
taro-epidemiologic, în modul stabilit de legislaţie”
6Art. 1398 alin.1 Cod Civil: ”cel care acţionează faţă de altul 
în mod ilicit, cu vinovăţie este obligat să repare prejudiciul 
patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, şi prejudiciul 
moral cauzat prin acţiune sau omisiune.  ”
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se intentează în instanţa de la sediul ei sau 
al organului ei de administraţie. Din acest 
context observăm că în toate cazurile în care 
o persoană a fost prejudiciată din punct de 
vedere ecologic va depune o petiţie la orga-
nul sau instanţa din raza teritorială unde îşi 
are domiciliu pîrîtul sau organizaţia ce se 
face vinovată de poluare, iar în cazul în care 
aceştia se află pe teritoriul autoproclamatei 
Republici Moldoveneşti Nistrene posibili-
tatea intentării unei acţiuni în instanţele ce 
înfătuiesc justiţia în aces teritoriu se reduce 
la “zero”, iar prevederile legislaţiei procesuale 
ce se referă la competenţa teritorială devin 
inaplicabile. Această problemă, cu părere de 
rău, datează încă din anii 1992, cînd autori-
tăţile din stînga Nistrului prin violenţă şi re-
zistenţă militară sau separat teritorial creînd 
un cadru administrativ, juridic, precum şi 
justiţie proprie nerecunoscută şi pînă în pre-
zent de Guvernul de la Chişinău şi respectiv 
de nici un alt sat. Deci, observăm că aşa-zisa 
putere judecătorească din stînga Nistrului nu 
se subordonează Ministerului Justiţiei Repu-
blicii Moldova, cu toate că în mod implicit 
din prevederile Legii nr. 514 [7.] unde men-
ţionează la art. 21 alin.2 că „numărul total 
al posturilor de judecător include şi numă-
rul posturilor de judecător pentru instanţele 
judecătoreşti amplasate în stînga Nistrului”, 
rezultă că instanţele judecătoreşti din stînga 
Nistrului se subordonează din punct de ve-
dere organizatoric Ministerului Justiţiei al 
Republicii Moldova. Evident este faptul, că 
Republica Moldova actualmente întreprinde 
toate măsurile posibile în vederea asigurării 
integrităţii teritoriale, respectării drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor de pe ambele maluri 
ale Nistrului, în acest sens fiind adoptată de 
către Parlamentul Republicii Modova a Le-
gii nr. 173 [ 8.] avînd ca obiectiv principal 
întărirea unităţii poporului, restabilirea inte-
grităţii teritoriale a statului, crearea spaţiului 
juridic, economic, de apărare, social, vamal, 
umanitar şi a altor spaţii unice, precum şi al 

asigurării păcii civice, încrederii, înţelegerii 
reciproce şi concordiei  în societate, stabi-
lităţii, securităţii şi dezvoltării democratice 
a statului. Totuşi, în pofida acestei situaţii 
critice, statul nostru urmează să identifice 
unele soluţii reflectate în actele legislative 
ce ar asiguraapărarea eficientă a drepturilor 
cetăţenilor din dreapta Nistrului, dar şi asi-
gurarea unui control riguros asupra activită-
ţilor cu impact asupra mediului desfăşurate 
în stînga Nistrului în vederea realizării an-
gajamentelor asumate faţă de stele vecine în 
urma semnării Convenţiilor şi Acordurilor 
de mediu. Una din soluţii ar consta în ope-
rarea unor modificări în legislaţia procesu-
ală, aici ne referim la prevederile art. 39 şi 
art 40 al Codului de procedură civilă ce se 
referă la competenţa teritorială la examina-
rea de către instanţele de judecată a litigiilor 
ce rezultă din cauzarea de daune ecologice. 
Actualmente, în art. 40 alin.2 se menţionea-
ză că “Acţiunea în reparaţie a prejudiciului 
cauzat mediului înconjurător se intentează 
împotriva proprietarilor (posesorilor) de utila-
je în instanţa de la locul instalării utilajului, 
cu excepţia cazurilor cînd acesta este instalat 
în străinătate.” De fapt, suntem de acord cu 
logica şi tactica elaborării normei în cauză 
sub aspect procesual, însă aceasta nu poate fi 
aplicată în teritoriul Trensnistrean, în special 
partea normei ce stabileşte titlul de excepţie 
referitoare la cazurilor cînd sursa de poluare 
(instalaţia) este amplasată în străinătate, de-
oarece autoproclamata Republică Nistreană 
nu este recunoscută ca sat străin. Deci, dacă e 
să intrăm în esenţa problemei, atunci putem 
exemlifica o situaţie ce poate rămîne nesolu-
ţionată doar din cauza dezbinării teritoriale, 
fapt ce este specific şi Republicii Moldova. 

Astfel,în cazul în care persoanei i s-a 
adus un prejudiciu în urma săvîrşirii unei 
infracţiuni ecologice, aceasta va depune o 
acţiune în depistarea şi atragerea la răspun-
dere a făptuitorului, precum şi repararea 
prejudiciului material. Această acţiune poate 
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fi depusă la Inspectoratul de Poliţie din raza 
teritoriului în care victima îşi are domiciliu, 
avînd în vedere că nu este cunoscut făptuito-
rul şi nici locul amplasării sursei de poluare, 
iar acesta va constata fapta, prejudiciul, va 
intenta o cauză contravenţională, sau pena-
lă, după caz, cu transmiterea acesteia după 
finisare ded către Procuror în instanţa de 
judecată. Aceiaşi situaţie este valabilă şi în 
cazul în care despre comiterea unei infracţi-
uni ecologice este sesizată Agenţia Ecologică 
din teritoriul respectiv. Aici, de fapt, apare 
şi întrebarea, în care din instanţe, conform 
principiului teritorialităţii va fi remisă cau-
za penală, dacă pe timpul urmăririi penale 
s-a stabilit că sursa de poluare este instala-
tă în stînga Nistrului, iar potrivit legislaţi-
ei procesual penale, cauza penală se judecă 
de instanţa în raza teritorială a căreia a fost 
săvîrşită infracţiunea,cu atît mai mult că şi 
legislaţia procesual civilă spune că, “acţiunea 
în reparaţie a prejudiciului cauzat mediului 
înconjurător se intentează împotriva propri-
etarilor (posesorilor) de utilaje în instanţa de 
la locul instalării utilajului”?. În acest sens, 
propunem ca să fie revăzută legislaţia pro-
cesuală în materie de competenţă teritorială, 
atunci cînd litigiul este generat de cauzarea 
unei daune ecologice, în scopul admiterii so-
luţionării acestor litigii la instanţa de la locul 
daunei, cu atît mai mult că Codul de proce-
dură civilă prin art.39 alin. 97, admite o situ-
aţie similară în cazul acţiunilor în reparaţie 
a daunei cauzate bunurilor unei persone. În 
acest caz, este evident că urmează a fi operate 
unele modificări şi la art. 40 alin. 2 al CPC, 

7Potrivit acestei norme ce reglementează competenţa la ale-
gerea reclamantului, acţiunile în reparaţie a daunei cauzate 
bunurilor unei persoane fizicesau ale unei organizaţii pot 
fi intentate şi în instanţa de la locul daunei. Însă, avînd în 
vedere că conform legislaţiei civile,  din categoria bunuri-
lor fac parte atît  bunurilemobile, cît şi cele imobile, iar în 
cazul poluării unui teren (bun imobil) proprietate privată, 
proprietarul poate înainta acţiune conform acestei norme 
la locul daunei, adică în instanţa de la domiciliul acesteia, 
atunci cînd terenul e amplasat în localitatea în care îşi are 
domiciliu persoana prejudiciată material.

în sensul că această normă să facă trimitere 
la o normă specială ce urmează a fi elaborată 
şi aplicată doar în localităţile situate pe malul 
drept al Nistrului.

Astfel, în pofida faptului că obstacolele 
în calea exercitării şi apărării dreptului la un 
mediu sănătos sunt numeroase, totuşi exis-
tă şi numeroase pîrghii în apărarea acestori 
drepturi, evident că aceste pîrghii sunt la dis-
poziţia organelor responsabile şi nu numai. 
În conformitate cu prevederile art. 30 lit. g) 
din Legea Nr. 1515/ 1993 statul recunoaşte tu-
turor persoanelor fizice dreptul la un mediu 
sănătos, în care scop asigură, în conformitate 
cu legislaţia în vigoaredreptul de a se adresa, 
direct sau prin intermediul unor organizaţii, 
partide, mişcări, asociaţii, autorităţilor pentru 
mediu, administrative sau judecătoreşti pen-
tru a sista acţiunile care aduc daune mediului, 
indiferent dacă agenţii economici vor fi sau nu 
prejudicaţi în mod direct.

Un aspect, care nu poate fi trecut cu 
vederea, şi care defapt, vine să confirme pri-
oritatea dezvoltării economice, tehnologice 
şi industriale, care de multe ori constituie 
cauza unor prejudicii ecologice devastatoa-
re, în raport cu alte valori sociale, se referă la 
acţiunile Guvernul Republicii Moldova care 
a votat la 20.03.2014 modificari la politica 
bugetar-fiscala prin care a scutit de achita-
rea plăţilor vamale și pentru poluarea me-
diului agenţii economici din regiunea trans-
nistreană. Aici observăm că pe lîngă toate 
problemele create de dezbinarea teritorială 
cauzată de partea Transnistreană, inclusiv 
şi la capitolul protecţia mediului,statul prin 
politica sa admite unele greşeli, în cazul de 
faţă ne referim la scutirea de taxa de mediu 
în condiţiile în care această taxă constituie o 
şansă în plus ce oferă posibilitatea supliniriii 
fondului ecologic de stat cu surse financiare 
indinspensabile activităţilor de prevenire şi 
regenerare a factorilor de mediu prejudiciaţi.
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Introducere. Republica Moldova fiind 
subiect al relaţiilor de drept internaţional, 
este parte la un şir de convenţiişi acorduri 
internaţionale bilaterale şi multilaterale din 
domeniul protecţiei apelor.Urmărind crea-
reaunui cadru juridic adecvatrelaţiilor soci-
ale existente, statulnostru a aderat la un şir 
de convenţiiinternaţionale din domeniul 
ocrotirii mediului, în special protecţia ape-
lor, printre care:Declaraţia de la Stockholm 
asupra mediului uman (4 – 11 iunie 1972); 
Carta Africană a Drepturilor Omului şi 
Popoarelor,adoptată la Nairobi (Kenya), la 
data de 26 iunie 1981; Convenţia privind 
evaluarea impactului asupra mediului în-

conjurător în context transfrontalier (Es-
poo, 25 februarie 1991) ratificat de RM prin 
Hotărîrea Parlamentului RM  nr. 1546-XII 
din 23.06.1993; Convenţia privind protecţia 
și utilizarea cursurilor de apă transfron-
taliere și a lacurilor internaţionale  (Hel-
sinki, 17.03.1992) ratificat de RM prin Ho-
tărîrea Parlamentului RM nr. 1546-XII din 
23.06.1993; Convenţia privind cooperarea 
pentru protecţia și utilizarea durabilă a flu-
viului Dunărea (Sofia, 29.06.1994) ratificat 
de RM prin Hotărîrea Parlamentului RM  
nr. 323-XIV din 17.03.1999;Convenţia pri-
vind accesul la informaţie, justiţie și parti-
ciparea publicului la adoptarea deciziilor în 
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domeniul mediului (Aarhus, 25 iunie 1998) 
ratificat de RM prin Hotărîrea Parlamentului 
RM  nr. 346-XIV din 07.04.1999; Protocolul 
privind Apa și sănătatea,semnat de Republi-
ca Moldova la 20 martie 2000, devenit Parte 
la 15 decembrie 2005 datorită ratificării aces-
tuia de către Parlamentul RM prin Legea nr. 
207 din 29.07.2005; Acordul privind utiliza-
rea raţională și protecţia fluviului Nistru din-
tre Republica Moldova și Ucraina, semnat la 
Roma, în data de 29 noiembrie 2012, aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului RM nr.42 din 15 
ianuarie 2013.

 Metode aplicate și materiale utili-
zate. Urmărind scopul obţinerii rezultatelor 
utile, am decis să recurgem la un șir de me-
tode de cercetare eficiente după caracterul și 
natura lor, acestea fiind: metoda istorică, me-
toda logică, metoda analizei, metoda sinte-
zei, metoda sistemică și metoda comparativă.

Rezultate obţinute și discuţii.Repu-
blica Moldova fiind semnatară a unui şir de 
Convenţii internaţionale cu privire la protec-
ţia mediului unde face parte și protecţia ape-
lor este obligată să asigure executarea şi res-
pectarea anumitor cerinţe ce ţin de protecţia 
mediului la nivel internaţional, inclusiv re-
novarea şi perfectarea legislaţiei ecologice. 
Însă, trebuie să recunoaștem că actualitatea 
unui studiu a reglementărilor normative 
internaţionale privind protecţia apelor este 
determinată de stringenţa problemelor ine-
rente pe care le întâmpină Republica Moldo-
va în procesul de implementare a convenţii-
lor internaţionale pe care le-a ratificat.

Totodată, actualitatea studiului derivă 
şi din contextul mondial; or, provocările cu 
care se confruntă astăzi omenirea în condiţi-
ile globalizării care se efectuează cu paşi ra-
pizi, creşterea continuă a necesităţii de pro-
ducere şi de utilizare a resurselor naturale, 
prejudiciile aduse mediului nu se lasă mult 
aşteptate.

Documentele internaţionale acordăo 
atenţie sporită ocrotirii mediului, în speci-

al unul din factorii săi, apele. Primul pas al 
comunităţiiinternaţionale în vederea elabo-
răriiunui şir de acte în acest domeniuîl con-
stituie textul Declaraţiei de la Stockholm asu-
pra mediului uman (4 – 11 iunie 1972) [11]. 
Principiul 1 al Declaraţiei stabileşte, că omul 
are drepul fundamental la libertate, egalita-
te şi condiţii de viaţă satisfăcătoare, într-un 
mediu a cărui calitate să-i permită să trăiască 
în demnitate şi bunăstare. Principiile 4 şi 9 
ale Declaraţiei de la Stockholm evocă mijloa-
ce aflate la dispoziţia publicului pentru a-şi 
asuma, în deplină cunoştinţă de cauză, res-
ponsabilitatea sa faţă de mediu, iar principiul 
20 se referă la încurajarea şi favorizarea în 
toate ţările a liberei circulaţii a informaţiilor.

Un important act internaţional menit 
să ocrotească mediul, îl constituie Carta Afri-
cană a Drepturilor Omului şi Popoarelor (26 
iunie 1981, Algeria) [4], în care se face refe-
rinţă la un mediu satisfăcător, favorabil pen-
tru dezvoltarea umană, iar art. 24 proclamă, 
că toate popoarele au dreptul la un mediu 
satisfăcător şi global, propice dezvoltării lor.

Prevederi asemănătoare se regăsesc și 
în textul Convenţiei privind evaluarea im-
pactului asupra mediului înconjurător în 
context transfrontalier (Espoo, 25 februarie 
1991) [7].

Astfel, potrivit Convenţiei adoptate la 
Espoo se determină mecanismul aplicabil, 
necesar pentru a evalua impactulactivităţilor 
desfășurate asupra mediului, cuprinzând în 
textul ei un șir de acţiuni care urmează a fi 
întreprinse de către statele-părţi în scopul 
îndeplinirii obiectivului Convenţiei, și anu-
me: implementarea conceptului de evaluare 
a impactului asupra mediului. La fel, Con-
venţia reglementează drepturile şi îndatori-
rile statelor părţi în ceea ce priveşte efectele 
transfrontaliere ale diferitelor activităţi şi fi-
xează proceduri ce prevăd asigurarea luării 
în considerare a factorilor de mediu în pro-
cesul decizional.

Deci, reieșind din cele expuse supra, 
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determinăm că scopul principal de aplicare 
a acestei Convenţii îl reprezintă promovarea 
conceptului de „dezvoltare durabilă”, potri-
vit căruia mediul înconjurător trebuie să fie 
rezervat nu doar pentru generaţiile existente, 
dar și pentru cele viitoare. În această ordine 
de idei, evaluarea impactului asupra mediu-
lui reprezintă un deziderat pentru comuni-
tatea internaţională. Or, fiecare activitate 
economică de producere, care presupune un 
impact asupra mediului, trebuie să fie evalu-
ată; anume în asemenea mod se poate ajunge 
la evitarea riscurilor existente pentru mediu 
și la anticiparea unor eventuale pagube[15, 
p.23].

La 17 martie 1992, la Helsinki, Finlan-
da, a fost adoptată în cadrul Comisiei Econo-
mice pentru Europa a Organizaţiei Naţiuni-
lor Unite – Convenţia de la Helsinki [8]și a 
intrat în vigoare la 6 octombrie 1996. Astfel, 
scopul Convenţiei constă în asigurarea unui 
cadru legal și organizatoric pentru coopera-
rea regională în domeniul resurselor de apă 
transfrontiere (râuri, lacuri și ape subterane), 
iar obiectivul principal al Convenţiei este în-
tărirea măsurilor locale, naţionale și regio-
nale de protejare și asigurare a utilizării du-
rabile și ecologice a apelor transfrontiere de 
suprafaţă și subterane. Aceasta se va realiza 
prin măsuri adecvate pentru: 

• a preveni, a controla și a reduce polu-
ările apelor care pot cauza impact transfron-
tier; 

• a asigura că apele transfrontiere sunt 
utilizate în scopul gospodăririi raţionale și 
sigure din punct de vedere ecologic, conser-
vării resurselor de apă și protecţiei mediului; 

• a evalua impactul asupra mediului, 
a elabora planurile pentru situaţii excepţio-
nale, a stabili criteriile de calitate a apei și a 
minimiza riscul de poluare accidentală a re-
surselor de apă; 

• a asigura conservarea și, unde este ne-
cesar, restaurarea ecosistemelor.

Urmare a ratificării Convenţiei privind 

evaluarea impactului asupra mediului în-
conjurător în context transfrontalier la nivel 
naţional au fost adoptatedouă legi, care sunt 
incidente procedurii de evaluare a impactu-
lui asupramediului:

– Legea privind expertiza ecologică, 
nr.851 din 29.05.1996;

– Legea privind evaluarea impactului 
asupra mediului, nr.86 din29.05.2014.

La fel, a fost emis un ordin al minis-
trului Mediului nr.9 din 10 februarie2015 cu 
privire la implementarea capitolului III al 
Legii nr.86din 29 mai 2014 privind evaluarea 
impactului asupra mediului.

Ulterior, pe arena internaţională a fost 
adoptată o normă ce are menirea de a ocroti 
unul din cele mai mari fluvii ale Europei – 
Dunărea. Dunărea este al doilea fluviu al Eu-
ropei, dupăVolga, şi al treilea ca importanţă 
economică, după Rin şi Volga.

Adesea denumită „marea diagonală 
a Europei”, Dunărea drenează depresiunile 
Panonică şi Pontică, ambele înconjurate de 
masive hercinice, alpine, carpatice, dinarice 
şi balcanice, traversând în drumul său 4 capi-
tale – Viena, Bratislava, Budapesta, Belgrad 
şi 10 state europene:

Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, 
Croatia, Iugoslavia, România, Bulgaria, Re-
publica Moldova şi Ucraina [15, p. 68].

În ultimul deceniu al secolului trecut 
a fost constatată degradareacalitativă a apei 
în fluviul Dunăre. Pe măsura creşterii apor-
tului depoluanţi, starea ecologică a fluviului 
s-a înrăutăţit treptat în cursul luimijlociu şi 
inferior. Astfel, în scopul protecţiei mediului 
ambiant în bazinul Dunării,pe 29 iunie 1994, 
la Sofia (Bulgaria), a fost adoptată Convenţia 
privindcooperarea pentru protecţia şi utili-
zarea durabilă a fluviului Dunărea [9].

Scopul aplicării Convenţiei privind 
cooperarea pentru protecţiaşi utilizarea du-
rabilă a fluviului Dunărea din 29 iunie 1994 
constă înrealizarea unei îmbunătăţiri de du-
rată şi a unei protecţii a fluviuluiDunărea şi a 
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apelor din bazinul său hidrografic, în special 
în contexttransfrontalier şi pentru o gospo-
dărire durabilă a apei, luând în considera-
reinteresele statelor dunărene în domeniul 
utilizării apei şi, înacelaşi timp, contribuind 
la protecţia mediului marin al Mării Negre.

Obiectul acestei Convenţii îl reprezin-
tă, în special, următoarele activităţiplanifica-
te sau în curs de realizare, în măsura în care 
acesteaproduc sau pot produce impacturi 
transfrontaliere:

a) evacuarea apelor uzate;
b) activităţi şi măsuri planificate în do-

meniul amenajărilor hidrotehnice,în special 
regularizări, controlul scurgerii şi al nivelu-
luide stocare a cursurilor de apă, controlul 
inundaţiilor şi îndepărtareapericolului de în-
gheţ, precum şi efectul instalaţiilor, situateîn 
sau în afara cursului de apă, asupra regimu-
lui lui hidraulic;

c) alte activităţi şi măsuri planificate, în 
scopul utilizării apei, cumar fi: hidroenergia, 
transferul şi captarea apei;

d) exploatarea construcţiilor hidro-
tehnice existente, de exemplu,acumulări, 
hidrocentrale, măsuri pentru prevenirea 
impactuluiecologic incluzând: deteriorarea 
condiţiilor hidrologice, eroziuni,surpări, in-
undaţii şi transportul sedimentelor; măsuri 
pentruprotecţia ecosistemelor;

e) manipularea substanţelor periculoa-
se pentru apă şi prevenireaaccidentelor.

Graţie impactului geografic de extin-
dere a fluviului Dunărea şi,prin urmare, a 
importanţei sale internaţionale atât în plan 
economic,cât şi în plan social, a făcut să exis-
te un alt tratat important, la care Republica 
Moldova este parte, care are ca obiect protec-
ţia şi utilizarea durabilăa fluviului Dunărea: 
Acordulîntre Guvernul Republicii Moldova 
şi Guvernul României privindcooperarea 
pentru protecţia şi utilizarea durabilă a ape-
lor Prutului şiDunării, semnat pe 28 iunie 
2010, la Chişinău[1].Scopul acestui acord 
este stabilirea cadrului juridic al colaborării 

părţilor contractante în vederea protecţiei și 
utilizării durabile a resurselor de apă, exploa-
tării Nodului hidrotehnic Stânca-Costești de 
pe râul Prut, construirea și exploatarea altor 
lucrări hidrotehnice, cât și a condiţiilor orga-
nizatorice, instituţionale și economice ce for-
mează cadrul pentru cooperarea economică, 
știinţifică și tehnică a părţilor contractante în 
domeniul de aplicare a acordului.

Precum am menţionat anterior, prin 
Hotărârea Parlamentuluinr.323–XIV din 17 
martie 1999, Republica Moldova a devenit 
partela Convenţia privind cooperarea pentru 
protecţia şi utilizarea durabilăa fluviului Du-
nărea (Convenţia pentru protecţia fluviului 
Dunărea),iar acest fapt a contribuit la apa-
riţia Legii privind plata pentru poluareame-
diului, nr.1540 din 25.02.1998 şi a Legii ape-
lor, nr.272 din23.12.2011.

Un alt act internaţional important me-
nit să ocrotească mediul în special resursele 
acvative este Convenţia de la Aarhus [10].
La 25 iunie 1998 Convenţia a fost semnată 
de 39 de state din UniuneaEuropeană şi a 
intrat în vigoare la 30 octombrie 2001. Re-
publica Moldovaa fost prima care a ratificat 
Convenţia, la 7 aprilie 1999.

Elaborarea și promovarea Convenţiei 
privind accesul la informaţie,justiţie și par-
ticiparea publicului la adoptarea deciziilor în 
domeniulmediului – Convenţia de la Aarhus 
– a constituit un progres enorm învederea 
dezvoltării bazei juridice internaţionale în 
domeniu[3, p. 25].

Astfel, considerăm că deși drepturi-
le apărate de către Convenţiade la Aarhus 
erau în principiu cunoscute comunităţii 
internaţionale,acestea aveau însă un ca-
racter delcarativ și erau interpretate 
limitativ,ţinându-se cont de obiectul actului 
în care erau consemnate.

În acest sens, era necesară instituirea 
unei reglementări comune tuturor domeni-
ilor care vizează mediul, prin care să se for-
tifice dreptul de acces la informaţie, dreptul 
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de participare la luarea deciziilor, precum și 
accesul la justiţie, ceea ce nu este mai puţin 
important în cazul în care se încalcă unul 
dintre drepturile enunţate în Convenţie.

Scopul aplicării Convenţiei de la Aar-
hus este prevăzut în art.1 alacesteia.

Astfel, art.1 stipulează că pentru a con-
tribui la protejarea drepturilororicărei per-
soane din generaţiile actuale și viitoare de a 
trăi într-unmediu adecvat sanătăţii și bunăs-
tării sale, fiecare parte va garantadrepturile 
privind accesul la informaţie, participarea 
publicului laluarea deciziilor și accesul la 
justiţie în probleme de mediu, conformpre-
vederilor acestei Convenţii.

În acest sens, menţionăm că princi-
palul scop al Convenţiei îlreprezintă pro-
tejarea drepturilor oricărei persoane din 
generaţiileprezente sau viitoare de a trăi într-
un mediu adecvat, urmărind totodatăgaran-
tarea drepturilor protejate de aceasta de către 
fiecare dinstatele-părţi.

Scopul aplicării Convenţiei poate fi 
perceput prin referirea la următoareleobiec-
tive:

1) asigurarea pentru reprezentanţii pu-
blicului a unui acces maideschis la informa-
ţia privind mediul pe care o deţin autorităţi-
lepublice, sporind astfel gradul deschiderii şi 
răspunderii

autorităţilor statului;
2) oferirea către cetăţeni a posibilităţii 

de a-şi expune opinia şiîngrijorarea faţă de 
problemele ecologice şi asigurarea evidenţei-
respective a acestora de către persoanele res-
ponsabilepentru luarea deciziilor;

3) oferirea către public a accesului la 
procedurile de examinarea cauzelor privind 
încălcarea drepturilor lor la informaţie şi-
participare la luarea deciziilor, iar, în unele 
cazuri, oferireaposibilităţilor de a înainta ac-
ţiuni în cazurile de încălcare alegislaţiei de 
mediu cu caracter mai general.

Ratificând Convenţia de la Aarhus, Re-
publica Moldova şi-a asumatangajamentele 

să respecte şi să îndeplinească prevederile 
acestuiinstrument internaţional. Republica 
Moldova a recunoscutcă toată informaţia 
referitoare la mediu este informaţie deinte-
res public, de aceea trebuie să fie accesibilă. 
Acest fapt va permiteoamenilor să participe 
mai activ la procesul de protecţie a mediului 
şia sănătăţii lor, iar pentru implementarea 
mecanismelor de asigurare aacestui drept 
gradul de răspundere a autorităţilor de stat 
pentru deciziilelor creşte.

Cu referire la informaţia ecologică, 
această limitare a legii contravineatât Con-
stituţiei, cât şi Convenţiei de la Aarhus, de 
aceea nutrebuie luată în considerare.

Totodată, este foarte plauzibil că Gu-
vernul Republicii Moldova a elaborat proiec-
tul Legii privind accesul publicului la infor-
maţiaprivind mediul, ceea ce face să elimine 
această limitare şiîn art.3 în calitate de solici-
tant la informaţie prevede orice persoană fi-
zicăindiferent de cetăţenie, naţionalitate sau 
domiciliu; la fel, includeîn această categorie 
şi persoanele juridice, indiferent de locul în 
caresunt înregistrate sau în care se află cen-
trul efectiv al activităţii lor[16].

Reieșind din cele expuse mai sus, apre-
ciem că, în pofida cadruluilegal existent, pre-
cum și a legilor care urmează să fie adopta-
te, RepublicaMoldova întâmpină greutăţi în 
ceea ce priveşte implementareaeficientă a 
Convenţiei de la Aarhus.

 La 17 iunie 1999 la cea de-a treia 
Conferinţă ministerială privind protecţia 
mediului și sănătăţii (Londra, 1999), a fost 
negociat ca dezvoltare a Convenţiei CEE 
ONU privind protecţia și utilizarea cursu-
rilor de apă transfrontiere și a lacurilor in-
ternaţionale (Helsinki, 1992), a fost adoptat 
Protocolul privind Apa și Sănătatea [14]. El 
a intrat în vigoare la 4 august 2005, fiind pri-
mul instrument legal de prevenire și control 
al bolilor asociate cu apa prin îmbunătăţirea 
și armonizarea aprovizionării cu apă și ma-
nagementul acesteia. La moment el are 26 
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părţi, inclusiv și Republica Moldova. Ţara 
noastră la recunoscut ca o linie directoare în 
dezvoltarea unui mecanism integrat și efectiv 
de management al resurselor de apă în baza 
principiilor accesului echitabil, incluziunii și 
solidarităţii.

Un document important pentru pro-
tecţia zonelor umede de importanţă inter-
naţională este și Acordul privind utilizarea 
raţională și protecţia fluviului Nistru dintre 
Republica Moldova și Ucraina[2]. Printre 
domeniile de colaborare sunt incluse mă-
surile de protecţie și restabilire a diversităţii 
biologice, protecţia și utilizarea durabilă a re-
surselor biologice acvatice și a ecosistemelor 
zonelor umede.

Acesta este primul acord de așa fel din 
spaţiul post-sovietic: el extinde în mod sem-
nificativ mecanismele existente de coopera-
re și ale tuturor sectoarelor economiei, care 
au un rol important în gestionarea resurse-
lor de apă comune și protecţia lor. Acţiunea 
Acordului se extinde asupra bazinului râului 
Nistru, inclusiv asupra apelor de suprafaţă 
și subterane aferente, în limitele teritoriilor 
Republicii Moldova și Ucrainei și se aplică la 
utilizarea apelor bazinului râului Nistru. Sar-
cinile prevăzute în document includ: 

• dezvoltarea utilizării apei, bazate pe 
principiul protecţiei și utilizării durabile a 
resurselor de apă, a altor resurse naturale și a 
ecosistemelor bazinului râului Nistru; 

• diminuarea semnificativă a nivelului 
de poluare a apelor bazinului râului Nistru 
și, respectiv, a Mării Negre; 

• prevenirea degradării și restabilirea 
ecosistemelor, precum și conservarea biodi-
versităţii în bazinul râului Nistru; 

• prevenirea și diminuarea consecin-
ţelor impactului nociv al apelor provocat de 
factori naturali și antropogeni.

De asemenea, se reglementează schim-
bul de informaţii relevante, participarea pu-
blicului și cooperarea în situaţiile excepţio-
nale.

Semnarea acestui Acord şi implemen-
tarea lui, evidenţiază următoarele beneficii:

- va fi stopată degradarea resurselor de 
apă a râului Nistru prin aplicarea de către 
Părţi a  măsurilor incluse în Acord.

- va fi creat cadrul legislativ de gesti-
onare a bazinului, conform cerinţelor inter-
naţionale, care va influenţa pozitiv luarea şi 
coordonarea deciziilor referitor la aplicarea 
măsurilor de îmbunătăţire a stării ecologi-
ce din bazin, ceea ce lipseşte în prevederile 
Acordului din 1994, care se referă doar la 
utilizarea apelor de frontieră fără măsuri de 
protecţie a resurselor biologice şi a ecosiste-
melor acvatice.

- va fi pusă în aplicare Convenţia de la 
Helsinki privind protecţia şi utilizarea cur-
surilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor 
internaţionale, care prevede încheierea unor 
acorduri speciale şi crearea organismelor co-
mune de gestionare, ceea ce va face posibil 
onorarea obligaţiunilor faţă de această con-
venţie şi faţă de alte convenţii internaţionale 
la care sunt Parte atât Republica Moldova cât 
şi Ucraina.

- această abordare oferă implementa-
rea Directivei UE privind apa, care este în 
prezent o prioritate pentru aplicare de către 
Republica Moldova, ca parte a unui plan de 
cooperare între Republica Moldova şi UE.

- încheierea Acordului menţionat, ca 
instrument obligatoriu, va permite Republi-
cii Moldova şi Ucrainei atragerea finanţării 
internaţionale pentru rezolvarea probleme-
lor specifice în bazinul râului Nistru.

Analizând legislaţia naţională-
privind ocrotirea mediului, resurselor 
acvatice,constatăm că rolul principalîn siste-
mul actelor normative deacest gen cu certi-
tudine îl are legeafundamentală a Republicii 
Moldova– Constituţia. Potrivit Constituţi-
ei[6]art. 4, alin. (1) dispoziţiile constituţiona-
le privind drepturile şi libertăţile omului se 
interpretează şi se aplică în concordanţă cu 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, 
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cu pactele şi cu celelalte tratate la care Repu-
blica Moldova este parte; alin. (2) dacă există 
neconcordanţe între pactele şi tratatele privi-
toare la drepturile fundamentale ale omului 
la care Republica Moldova este parte şi legile 
ei interne, prioritate au reglementările inter-
naţionale.

Art. 8 alConstituţiei, alin. (1) Republi-
ca Moldovase obligă să respecte Carta Or-
ganizaţieiNaţiunilor Unite şi tratatelela care 
este parte, să-şi bazezerelaţiile cu alte state pe 
principiileşi normele unanim recunoscute 
ale dreptului internaţional, alin. (2) intrarea 
învigoare a unui tratat internaţionalconţi-
nînd dispoziţii contrare Constituţieiva trebui 
precedată de orevizuire a acesteia.

Astfel, în conformitate cu art. 37 al 
Constituţiei, fiecare om are dreptul la un 
mediu înconjurător neprimejdios din punct 
de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate, 
precum şi la produse alimentare şi obiecte 
de uz casnic inofensive. Statul garantează fi-
ecărui om dreptul la accesul liber şi la răs-
pândirea informaţiilor veridice privitoare la 
starea mediului natural, la condiţiile de viaţă 
şi de muncă, la calitatea produselor alimen-
tare şi a obiectelor de uz casnic.Tăinuirea sau 
falsificarea informaţiilor despre factorii ce 
sînt în detrimentul sănătăţii oamenilor se in-
terzice prin lege.Persoanele fizice şi juridice 
răspund pentru daunele pricinuite sănătăţii 
şi avutului unei persoane ca urmare a unor 
contravenţii ecologice. Iar potrivit art. 54, în 
Republica Moldova nu pot fi adoptate legi 
care ar suprima sau ar diminua drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului şi cetă-
ţeanului. Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor 
nu poate fi supus altor restrângeri decât celor 
prevăzute de lege, care corespund normelor 
unanim recunoscute ale dreptului internaţi-
onal şi sînt necesare în interesele securităţii 
naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării 
economice a ţării, ordinii publice, în scopul 
prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiuni-
lor, protejării drepturilor, libertăţilor şi dem-

nităţii altor persoane, împiedicării divulgării 
informaţiilor confidenţiale sau garantării 
autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.Art. 59  
stabileşte că protecţia mediului înconjurător 
constituie o obligaţie a fiecărui cetăţean[6].

Pe plan naţional legiuitorul Republi-
cii Moldova a adoptat un șir de norme care 
aveau menirea de a ocroti mediul împreună 
cu toţi factorii săi (apa, aerul, solul etc.).Unul 
din actele legislative care stabilește în mod 
expres protecţia mediului înconjurător îl 
constituie Legea privind protecţia mediului 
înconjurător [12]. Această lege constituie ca-
drul juridic de bază pentru elaborarea actelor 
normative speciale şi instrucţiunilor în pro-
bleme aparte din domeniul protecţiei mediu-
lui în scopul asigurării fiecărui om a dreptu-
lui la un mediu sănătos şi estetic plăcut.

Alt act legislativ care stabilește în mod 
expres protecţia apelor îl constituie Legea 
apelor a Republicii Moldova [13], potrivit 
capitolului V din respectiva lege protecţia 
apelor presupune: interzicerea poluării apei, 
cerinţele privind deversarea substanţelor 
periculoase, obiectivele de mediu pentru 
ape,  cerinţele de epurare a apelor uzate în 
localităţile urbane, cerinţele de epurare a 
apelor uzate în localităţile rurale, reglemen-
tarea deversării apei uzate, condiţiile auto-
rizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a 
apei care implică deversarea apei uzate, pre-
venirea poluării din activităţi agricole, eva-
cuarea apei de drenaj de pe teren.

Un rol deosebit în sistemul actelor-
normative privind ocrotirea mediului inclu-
siv a apelor îl are Codul penal al Republicii 
Moldova [5], care în Capitolul IX al Părţii 
speciale,intitulat „Infracţiuni ecologice”, 
prevede următoareleinfracţiuni: încălcarea 
regulilor de circulaţie a substanţelor, materi-
alelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologi-
ce sau toxice (art. 224 CP); tăinuirea de date 
sau prezentarea intenţionată de dateneau-
tentice despre poluarea mediului (art.225 
CP); neîndeplinirea obligaţiilor de lichida-
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re a consecinţelor încălcărilor ecologice (art. 
226 CP); încălcarea cerinţelor de protecţie a 
subsolului(art. 228 CP); poluarea apei (art. 
229 CP); îndeletnicirea ilegală cu pescui-
tul, vînatul sau cu alte exploatări ale apelor 
(art. 234 CP); Încălcarea regimului de admi-
nistrare şi protecţie a fondului ariilor natura-
le protejate de stat (art. 235CP).

Totodată, norme penale menitesă 
ocrotească mediul, inclusiv resursele de apă 
segăsesc şi în alte capitole ale Coduluipenal. 
De exemplu: Capitolul I „Infracţiuni contra 
păcii și securităţii omenirii, infracţiuni de 
război”,ecocidul (art. 136 CP).

Concluzii. Aderarea RepubliciiMol-
dova la un şir de acte juridiceinternaţiona-
le, regionale a contribuit enorm larevizuirea 
cadrului legal autohtondin domeniul ocro-
tirii mediului și apelor în special.Astfel, un 
pas important în prevenireapoluării apei îl 
constituie aderarea Republicii Moldova la 
Convenţii, Protocoale etc. și ratificarea lor. 
Convenţii ce au menirea deajustarea cadru-
lui legal naţional lastandardele europene, în 
specialprin încadrarea unor fapte infracţio-
nalenoi din segmentul dat, elaborarea unor 
noi acte normativ-legislative speciale ce pro-
tejează nemijlocit apa și nu în ultimul rând 
adoptarea unui șir de strategii-concepte 
(de exemplu strategia de mediu pentru anii 
2014-2023 etc.). 

Prin ratificarea convenţiilor Repu-
blica Moldova î-și asumă angajamentele să 
respecte și să îndeplinească prevederile lor. 
Acest fapt va permiteoamenilor să participe 
mai activ la procesul de protecţie a mediului 
şia sănătăţii lor, iar pentru implementarea 
mecanismelor de asigurare aacestui drept, 
gradul de răspundere a autorităţilor de stat 
pentru deciziilelor creşte.

Reieșind din cele expuse mai sus, apre-
ciem că Republica Moldovaprin legislaţia sa 
naţională completează din punct de vedere 
juridiccadrul legal internaţional care regle-
mentează răspunderea civilă, de mediu, pe-

nală pentru daunele aduse mediului, apei etc.
Astfel, s-a ajuns la următoarea conclu-

zie: pentru Republica Moldovaproblemele de 
mediu privind protecţia apelor din râuri şi 
fluviiprezintă o provocare şi necesită politici 
şi măsuri de protecţie, situaţiilevulnerabile 
ale apelor din râuri fiind obiect de discuţie la 
diverseforuri naţionale şi internaţionale.

În vederea realizării politicii statului, 
legislaţia naţională a fost şicontinuă să fie ra-
cordată la acquis-ul UE, Republica Moldova 
aderând și în continuare la Convenţii pri-
vind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea 
durabilăa râurilor, fluviilor, apelor potabileși 
nu în ultimul rând protecţia şi utilizarea cur-
surilorde apă transfrontaliere şi a lacurilor 
internaţionale.
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Introducere. Avorturile ilegale consti-
tuie pentru Republica Moldova o problemă 
naţională şi provoacă un prejudiciu irepara-
bil sănătăţii reproductive a populaţiei. Pen-
tru prevenirea eficientă a avorturilor ilegale, 
se face necesară studierea sub toate aspectele 
a acestui fenomen şi a dimensiunilor pe care 
le comportă.

În acest context, ne solidarizăm cu opi-
nia criminologului V. Bujor, care susţine că 
premisa necesară eficacităţii măsurilor de con-
trol asupra criminalităţii este rezolvarea justă 
a problemelor legate de cunoaşterea esenţei 
fenomenului de crimă, aprecierea stării şi 
tendinţelor criminalităţii în stat; descoperirea 
determinantelor fenomenului în cauză, a fac-
torilor şi împrejurărilor ce favorizează săvârşi-
rea infracţiunilor; pronosticarea criminalităţii 
şi modelarea noii realităţi sociale în coraport 
cu procesul economic şi cultural; elaborarea 

concepţiei, a unei strategiei de combatere a 
criminalităţii şi crearea unui sistem efectiv de 
combatere a infracţionalităţii. De aici şi apare 
unul din scopurile criminologiei ce ar consta 
în elaborarea şi propunerea măsurilor de con-
trol asupra criminalităţii în baza cunoaşterii 
esenţei şi a manifestărilor fenomenului de cri-
mă [1, p. 103-106].

Drept urmare, una din dimensiunile 
prioritare ale studiului în cauză o constituie 
investigarea factorilor criminogeni ai avor-
turilor ilegale. Din păcate, aceşti factori de-a 
lungul timpului au provocat modificări esen-
ţiale în mentalitatea populaţiei, în special to-
leranţa crescută a comunităţii faţă de aceste 
comportamente, degradarea normelor mo-
rale, anomia (fostele reglementări şi ierarhii 
specifice societăţii tradiţionale nu mai func-
ţionează, iar cele noi deocamdată nu s-au 
constituit), precum şi răspândirea compor-
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tamentelor deviante (alcoolismul, narcoma-
nia). Importanţa lor însă pentru prevenirea 
eficientă a avorturilor ilegale este indubitabi-
lă, întrucât doar profunda cunoaştere a aces-
tora va permite elaborarea unui mecanism 
preventiv eficient a lor.

Factorii determinanţi sau determina-
tele criminalităţii îmbină într-un termen co-
mun cauzele criminalităţii şi condiţiile care 
contribuie la săvârşirea infracţiunilor aflate 
într-o strânsă dependenţă obiectivă cu alte 
fenomene ale naturii şi ale societăţii.

După cum susţin distinşii crimino-
logi C. Păun şi Gh. Nistoreanu, cauzalitatea 
este legătura obiectiv-existentă, dependenţa 
dintre două sau câteva fenomene, în cadrul 
căreia un fenomen naşte cu obligativitate şi 
necesitate un alt fenomen; cauza este feno-
menul care precede şi determină sau gene-
rează un alt fenomen – efectul, acţionând în 
circumstanţe care favorizează sau frânează 
producerea efectului [2, p. 178].

La abordarea cauzalităţii în ştiinţa cri-
minologică se mai face o distincţie netă între 
cauze şi condiţii ale criminalităţii.

Astfel, prin cauză a criminalităţii se în-
ţelege fenomenul care precedă şi generează 
săvârşirea infracţiunilor. Cauzele crimina-
lităţii, la rândul lor, acţionează în anumite 
circumstanţe care favorizează producerea 
efectului, adică a infracţiunilor. Aceste cir-
cumstanţe sunt denumite condiţii de săvâr-
şire a infracţiunilor. Prin urmare, condiţiile 
sunt împrejurări care, lipsite de eficienţa ca-
uzală propriu-zisă, prin prezenţa lor influ-
enţează cauza, favorizând-o şi potenţând-o 
până la stadiul producerii efectului [3, p. 26].

Fără a face oarecare a clarificări con-
ceptuale în acest sens şi pentru a nu depă-
şi limitele acestui studiu, ne solidarizăm cu 
opinia autorului Iu. Larii, potrivit căruia 
aprecierea unor fenomene în calitate de cau-
ze, iar a altora – în calitate de condiţii, poartă 
un caracter relativ, fiindcă în diferite situaţii, 
unul şi acelaşi fenomen poate apărea sau ca o 
cauză, sau ca o condiţie. Cauzele criminalită-
ţii şi condiţiile care o favorizează sunt unifi-

cate deseori într-un singur termen – factorii 
sau determinantele criminalităţii [4, p. 27].

Conţinut de bază.Înainte de a trece la 
analiza cauzalităţii avorturilor criminale, este 
necesar a face anumite precizări de principiu.

În primul rând, în literatura de specia-
litate criminologică, nu există anumite studii 
care ar reflecta în plenitudine cauzalitatea 
fenomenologiei avorturilor ilegale. Din atare 
raţiuni, la abordarea conceptului vom utiliza 
idei şi teze generale din domeniul criminolo-
giei care caracterizează cauzalitatea crimina-
lităţii în ansamblu, precum şi anumite tipuri 
de criminalitate care, plecând de la anumite 
similitudini de gen, comportă asemănări cu 
avorturile criminale (de exemplu, criminali-
tatea violentă).

În cel de al doilea rând, este cert şi ne-
îndoielnic faptul că studiul cauzalităţii pre-
zumă o analiza sistemică a criminalităţii, 
care, la rândul său, presupune desprinderea 
de cazul individual şi identificarea procese-
lor şi a conjuncturilor care, prin impactul 
lor social şi prin repetabilitatea statistică pe 
perioade mari de timp, se constituie în ca-
uze şi condiţii atât necesare, cât şi suficiente 
producerii actului infracţional. Plecând de 
la această legitate, studiul cauzalităţii feno-
menologiei avorturilor urmează a fi realizat, 
inclusiv prin prisma studiului de caz. Este o 
constatare pe care am demonstrat-o în pa-
ragraful anterior că avorturile ilegale se ca-
racterizează printr-un grad sporit de latenţă, 
fapt ce lasă în afara evidenţelor statistice o 
bună parte din numărul real al acestea. Dat 
fiind faptul că în practica judiciară a Repu-
blicii Moldova sunt înregistrate puţine ca-
zuri de avorturi ilegale, vom utiliza şi studii 
empirice ale fenomenului vizat, care au fost 
realizate şi de către alţi autori.

În cel de-al treilea rând, la abordarea 
factorilor criminogeni ai avorturilor ilegale, 
se va lua în consideraţie mecanismul specific 
de comitere a acestei infracţiuni. În afară de 
consimţământul pe care şi-l dă, victima vine 
şi cu iniţiativa în faţa făptuitorului ca sarci-
na să-i fie întreruptă în condiţii de ilegalitate, 
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chiar în pofida riscului pe care asemenea in-
tervenţii îl au pentru viaţă sau sănătate.

Cauzalitatea în avorturile ilegale ur-
mează să fie abordată atât sub aspectul con-
statării factorilor care îl determină pe făp-
tuitor să desfăşoare practici de întrerupere 
ilegală a cursului sarcinilor, cât şi sub aspec-
tul determinării factorilor care o împing pe 
femeie să recurgă la asemenea acte. De fapt, 
în opinia noastră, ultimii factori au o ponde-
re mai mare în determinarea fenomenologiei 
avorturilor ilegale.

Din analiza materialelor cauzelor pe-
nale intentate pentru provocarea ilegală a 
avortului în Republica Moldova, au fost 
identificate următoarele cauze, care au stat la 
baza săvârşirii acestei fapte: oprobriul public 
– 46%; teama de divulgare a secretului me-
dical – 46%; nivelul scăzut de educaţie a să-
nătăţii vieţii sexuale – 31%; starea financiară 
precară – 23%; insuficienţa suportului nece-
sar de informare referitor la viitorul pericol 
pentru sănătatea, inclusiv reproductivă – 
23%; migraţia părinţilor peste hotare – 23%; 
abuzul sexual – 15%; starea de divorţ – 8%; 
violenţa în familie – 8%; nedorinţa sarcinii 
– 8%; neinformarea referitor la posibilitatea 
recurgerii la metode abortive legale – 8%.

În cele ce urmează, ne vom strădui să 
prezentăm fiecare dintre cauzele sus-menţio-
nate şi măsura în care ele influenţează recur-
gerea la manopere ilegale abortive.

Nivelul scăzut de educaţie a sănătăţii 
vieţii sexuale reprezintă unul dintre factorii 
educaţionali de bază care determină avortu-
rile, mai ales la femeile tinere. Nivelul scăzut 
de educaţie a sănătăţii vieţii sexuale și uneori 
chiar absenţa acesteia atrage după sine im-
plicarea activă, chiar de la o vârstă fragedă a 
adolescentelor în viaţa sexuală. Întreţinerea 
raporturilor sexuale neprotejate se soldează 
cu prezenţa sarcinilor nedorite, iar în conşti-
inţă sunt reflectate ca un rău ce poate afecta 
viitorul adolescentelor. În aceste condiţii, se 
naşte intenţia de a avorta, alegerea predilectă 
fiind întreruperea sarcinii în condiţii de ile-
galitate.

Dat fiind faptul că statisticile cu privire 
la sarcină în vârsta adolescenţei nu sunt dis-
ponibile, determinarea ratei sarcinilor se face 
în baza cumulării numărului de naşteri – vii 
şi avorturilor la femei în vârstă de 15-19 ani 
(din cauza numărului nesemnificativ şi lipsei 
datelor publicate se omit naşterile unui copil 
mort şi avorturile spontane). Datele compa-
rative demonstrează că Republica Moldova 
se caracterizează printr-un nivel relativ înalt 
al sarcinilor în vârsta adolescenţei alături de 
Rusia, Ucraina, Ungaria şi Estonia, pe când 
Bulgaria şi România sunt în topul ţărilor cu 
cei mai înalţi indicatori la acest capitol [5, p. 
23].

De asemenea, datorită estimările ex-
perţilor naţionali şi internaţionali, s-a stabilit 
că statisticile cu privire la avort în ţările din 
Europa de Est sunt subestimate, în special, în 
Republica Moldova şi România. Astfel, rate-
le de avort în rândul femeilor sub 20 de ani 
sunt semnificativ mai mari, respectiv şi ratele 
sarcinilor [5, p. 23].

În general, factorii principali de forma-
re a culturii sexuale sunt mass-media, inter-
netul, mediul apropiat şi prietenii. Cu regret, 
dar constatăm că mass-media promovează 
sexualitatea şi comportamentul iresponsabil. 
Multiplele videoclipuri nu arată mai nimic 
decât mişcări de dans sugestive, iar versurile 
sugerează ideea la adolescente, care încă nu 
au o personalitate bine formată, că destinul 
principal al femeilor este de a satisface dorin-
ţele sexuale ale bărbaţilor.

În prezent, filmele şi telenovelele rare-
ori prezintă un cuplu căsătorit care are o re-
laţie de familie sănătoasă, bazată pe dragoste 
şi susţinere reciprocă. În schimb, persoanele 
singure sunt portretizate „în situaţii de feri-
cire în pat”, implicate în afacerile adultere şi 
având copii în afara căsătoriei etc. Persoanele 
de pe ecran sunt privite, în special de tineri, 
ca modele de rol, contribuind la formarea 
percepţiilor respective. Dacă o vedetă sau 
personajul tău preferat manifestă asemenea 
comportamente, atunci aceasta trebuie să fie 
în regulă şi poate servi ca un model care poa-
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te fi urmărit.
Activitatea sexuală timpurie este asoci-

ată, de regulă, cu alte riscuri – fumatul (în 
special pentru fete), alcoolul, drogurile, pe-
trecerea nopţii în afara casei. Mai mult decât 
atât, există o corelaţie între debutul sexual 
precoce şi frecvenţa crescută a plângerilor 
psihosomatice în rândul tinerilor şi un stil de 
viaţă mai puţin sănătos în rândul fetelor.

Criminalitatea, inclusiv avorturile ile-
gale, nu este un fenomen unicauzal. Prin ur-
mare, nivelul scăzut de educaţie a sănătăţii 
vieţii sexuale nu poate fi analizat în calitate 
de cauză unică de provocare a avortului ile-
gal la minore.

Sub acest aspect, susţinem pe deplin 
opinia autorului O. Gagauz, potrivit căreia 
în Republica Moldova, dezavantajele sociale, 
cum ar fi statutul socioeconomic scăzut al fa-
miliei, reşedinţa în mediul rural, lipsa opor-
tunităţilor socioeconomice la nivel local, lip-
sa suportului necesar în situaţii de dificultate 
din partea familiei, şcolii, comunităţii, acce-
sul la informaţii cu privire la sănătatea sexu-
ală şi reproductivă se asociază sau determină 
provocarea ilegală a avorturilor în rândurilor 
tinerelor minore [5, p. 23].

Altfel spus, nivelul scăzut de educaţie a 
sănătăţii vieţii sexuale la minore poate fi tra-
tat în calitate de cauză a avorturilor ilegale 
doar în complex cu alte cauze şi condiţii.

Autorul rus Iu. Gurkin mai constată 
că prezenţa avortului ilegal în rândul adoles-
centelor se datorează analfabetismului lor în 
ceea ce priveşte contracepţia şi consecinţele 
care pot surveni în urma relaţiilor ocaziona-
le. Minorii acţionează şi iau decizii în baza 
informaţiilor obţinute de la sursele mass-
media, prieteni şi de la cunoscuţi, dar nu de 
la informaţiile obţinute de la lucrătorii medi-
cali [6, p. 79].

Sarcina timpurie, care ulterior se în-
lătură prin provocarea unui avort ilegal, în-
totdeauna este rezultatul nivelului scăzut de 
educaţie pe care viitoarea mamă trebuia să 
o obţină în familie. Neglijenţa părinţilor, ni-
velul scăzut al educaţiei, comunicării şi ca-

pacităţilor părinţilor de a discuta cu propriii 
copii pe teme sensibile, cum ar fi educaţia 
sexuală, condiţionează luarea unei decizii în 
favoarea manoperelor abortive ilegale.

Studiul efectuat de către autoarea O. 
Gagauz a demonstrat că adulţii (părinţi şi 
profesori) practică o poziţie de înstrăinare 
sau neglijenţă în raport cu educaţia sexuală a 
adolescentelor, pe de altă parte, tinerele sunt 
orientate spre evitarea unor astfel de discuţii 
sau manifestă o atitudine neaprofundată faţă 
de informaţiile obţinute [5, p. 53].

Fenomenulmigraţiei este unul dintre 
factorii care generează numărul ridicat al 
avorturilor, mai ales în rândul adolescente-
lor.

Implicarea părinţilor în migraţia peste 
hotarele Republicii Moldova în căutarea unui 
loc de muncă mai bine plătit este un factor 
de risc pentru sarcina în vârsta adolescenţei 
care se soldează, în cele mai dese cazuri, cu 
avorturi ilegale. 

Cercetările autohtone demonstrează 
impactul negativ al migraţiei de muncă asu-
pra comportamentului copiilor, având im-
plicaţii socioeconomice şi culturale de lungă 
durată. Migraţia de muncă în masă a adus 
contribuţiile sale atât la modificarea struc-
turii familiei, cât şi la modificarea relaţiilor 
părinţi−copii, la scăderea controlului social, 
ceea ce a facilitat dezvoltarea unei stări de 
anomie valorică, cauzată de formarea la ado-
lescenţi a unui sistem valoric inconsecvent. 
Acest fapt este un efect direct al lipsei părin-
ţilor în această perioadă şi, respectiv, al lipsei 
relaţiei psihoafective dintre părinţi şi copii, 
iar ruptura intergeneraţională dintre bunei şi 
nepoţi este prea mare şi nu permite stabilirea 
unei relaţii asemănătoare cu cea parentală, or 
anume în grija buneilor cel mai des rămân 
adolescenţii, astfel toate cele comunicate de 
bunei sunt privite ca nişte lucruri demult de-
păşite şi demodate [7, p. 130-134].

Absenţa părinţilor şi nesupravegherea 
copiilor de către aceştia în atare perioadă a 
vieţii este corelată cu dorinţa minorilor de 
a încerca tot. În acest context, apar diferite 
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riscuri atât pentru integritatea fizică a ado-
lescenţilor, cât şi pentru cea emoţională. 
Anume la această etapă a vieţii prezenţa pă-
rinţilor este foarte necesară [8].

Violenţa în familie şi familiile vul-
nerabile constituie un factor de risc pentru 
avorturile ilegale.Din punct de vedere victi-
mogen, familia agresivă este considerată ca 
având cel mai ridicat potenţial victimal. 

Un alt tip de grup familial virtual vic-
timogen îl reprezintă familia depravată, care 
nu se bazează pe reguli minime de morală. 
În asemenea cazuri, unii membri ai grupu-
lui devin victime ale celorlalte componente, 
iar alţii cad „pradă” unor persoane cu acelaşi 
profil moral. Mediul familial imoral are po-
tenţial victimogen ridicat, deoarece membrii 
unui grup fără reguli de minimă cuviinţă nu 
ezită să victimizeze pe alţi membri ai grupu-
lui din care fac parte. 

În acelaşi timp, lipsa unui lider în cazul 
anumitor familii este la fel de nocivă precum 
este prezenţa unui „dictator” sau „despot” 
în sânul familiei. Disoluţia familială se poate 
datora celor mai diverse cauze, printre care 
se impune a fi menţionată, pe lângă lipsa li-
derului, existenţa unui lider nedrept sau lip-
sit de autoritate, care nu reuşeşte să menţină 
armonia familială [3, p. 20].

Insuficienţa suportului necesar de in-
formare privind posibilitatea recurgerii la 
metode legale de avortare şi viitorul peri-
col pentru sănătatea, inclusiv reproductivă 
a femeii poate fi atât consecinţa insuficienţei 
educaţiei sănătăţii vieţii sexuale sau a ni-
velului scăzut de cultură, cât şi îndeplinirii 
neconştiincioase a obligaţiilor de serviciu de 
către persoanele responsabile, în cazul nos-
tru de către medici. 

Deşi avortul nu reprezintă o metodă a 
planificării familiale, el continuă să fie utili-
zat în acest scop. Morbiditatea şi mortalitatea 
mare relatată din cauza complicaţiilor avor-
tului impun luarea unor măsuri de asigurare 
a serviciilor medicale de calitate. În contextul 
demografic al ţării, caracterizat prin rata de 
fertilitate scăzută şi spor demografic negativ, 

aceste intervenţii trebuie considerate ca par-
te a serviciilor medicale preventive şi ca un 
instrument pentru exercitarea dreptului de 
bază al omului privind reproducerea. 

În acord cu prevederile pct. 12 al Regu-
lamentului privind efectuarea întreruperii vo-
luntare a cursului sarcinii, instituţia medico-
sanitară informează fiecare femeie gravidă, 
care se adresează pentru întreruperea volun-
tară a cursului sarcinii, asupra metodelor, al-
ternativelor, precum şi asupra riscurilor exis-
tente, conform prevederilor Legii nr. 263-XVI 
din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile 
şi responsabilităţile pacientului. De asemenea, 
conform pct. 13 al respectivului Regulament, 
instituţia medico-sanitară efectuează întreru-
perea voluntară a cursului sarcinii prin meto-
da aleasă de femeia gravidă sau o referă către 
altă instituţie medico-sanitară care prestează 
servicii de întrerupere a cursului sarcinii prin 
metoda aleasă de femeia gravidă [9].

Procedura de informare de către medic 
a femeii nedeterminate sau care a luat deja 
o decizie fermă de întrerupere voluntară a 
cursului sarcinii trebuie să aibă la bază două 
principii: consilierea şi decizia informată. 

Regulile de consiliere şi de decizie in-
formată sunt stipulate în Ordinul ministrului 
Sănătăţii nr. 482 din 14 iunie 2011 privind 
aprobarea standardelor pentru efectuarea 
întreruperii cursului sarcinii în condiţii de 
siguranţă [10].

Consilierea este discuţia cu femeia care 
a solicitat avortul şi se află într-o stare de criză, 
despre sentimentele ei şi alte subiecte afiliate 
procedurii de avort cu scopul de a-i diminua 
neliniştea înainte de procedură. Luarea unei 
decizii informate şi libere de către pacientă 
este esenţială pentru procesul de efectuare a 
întreruperii cursului sarcinii. Fiecare femeie 
care efectuează întreruperea cursului sarci-
nii trebuie să fie informată corespunzător în 
vederea luării unei decizii informate. Femeia 
gravidă este liberă să-şi aleagă metoda de în-
trerupere a cursului sarcinii în baza informa-
ţiei oferite în timpul consilierii.

Deşi procedura de consiliere în luarea 
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deciziei este reglementată, punerea în apli-
care a acesteia se face doar la nivel formal. 
Astfel, în contextul sondajului efectuat cu 
prilejul acestui studiu, medicii obstetricieni-
ginecologi fiind rugaţi să aprecieze gradul de 
informare a femeii înainte de întreruperea 
cursului sarcinii referitor la impactul mano-
perei abortive asupra sănătăţii reproductive 
s-au expus după cum urmează: 48% - nesa-
tisfăcător; 45% - satisfăcător; 6% - bun şi 1% 
foarte bun.

Un alt factor al avortului ilegal îl con-
stituie sărăcia sau nivelul de trai scăzut 
existent în Republica Moldova.

Sărăcia nu are doar o dimensiune eco-
nomică obiectivă, ci şi o dimensiune spiritu-
ală. Dimensiunea obiectivă se raportează la 
un nivel mediu de trai într-o societate sau 
epocă precizată. Dimensiunea subiectivă se 
referă la percepţia individuală, la evaluarea 
personală pe care individul o face statutului 
său economic, situaţiei financiare într-un 
mediu social şi în epoca în care trăieşte, iar 
în funcţie de nevoile şi aspiraţiile sale el îşi va 
considera nivelul de trai satisfăcător, ori de-a 
dreptul mizer. Acelaşi salariu poate fi consi-
derat foarte bun de unele persoane, în timp 
ce altele îl pot cataloga ca insuficient pentru 
un trai decent.

În mare parte, sărăcia este determina-
tă de şomaj. Potrivit datelor statistice oficiale 
pentru anul 2017, constatăm că în Republica 
Moldova, din numărul total de 2 604 510 per-
soane apte de muncă, populaţia antrenată în 
câmpul muncii a constituit doar 1 169 900 de 
persoane [3, p. 14].

Situaţia financiară scăzută este unul 
din factorii determinanţi la provocarea avor-
turilor ilegale. Sărăcia, mai ales din mediul 
rural, le împiedică pe femei să recurgă la me-
tode legale de întrerupere a cursului sarcinii. 

În acest sens, poate fi menţionat urmă-
torul caz, relevat dintr-un interviu anonim 
realizat cu o femeie, numita B., care a recurs 
la manopere abortive ilegale. 

Întrebare: Ce metode abortive aţi folosit 
pentru întreruperea cursului sarcinii?

Răspuns: Iniţial, pentru a întrerupe 
sarcina, m-am adresat la medicul de fami-
lie din localitate şi mi-a zis să mă depla-
sez în or. Orhei pentru a mă adresa la un 
medic specializat în acest domeniu şi toa-
tă această procedură va costa aproximativ 
700 de lei. Având la întreţinere trei copii 
şi fiind fără bărbat, nu am avut bani sufi-
cienţi pentru a mă deplasa în or. Orhei şi 
am recurs la una din metodele care le-am 
auzit de la bunica mea, şi anume, folosirea 
soluţiei de săpun. 

Întrebare: Recomandaţi altor persoane 
procedura de întrerupere a cursului sarcinii în 
baza metodei aplicate de către Dumneavoas-
tră? 

Răspunsul: Nu, puteam să-mi pierd 
viaţa.

La asemenea metode primitive recurg 
multe femei din Republica Moldova care do-
resc să se izbăvească de sarcină. Cauza prin-
cipală este disperarea financiară. Sărăcia le 
împinge pe femei să-şi rişte propriile vieţi.

Într-adevăr, intervenţiile de întrerupe-
re a cursului sarcinii în condiţii de legalitate, 
care sunt orientate spre asigurarea vieţii şi să-
nătăţii femeii, sunt efectuate în instituţii spe-
cializate contra plată. Astfel, potrivit Hotărâ-
rii Guvernului Republicii Moldovacu privire 
la tarifele pentru serviciile medico-sanitare nr. 
1020 din 29.12.2011 [11] atât operaţiile gine-
cologice de întrerupere a cursului sarcinii, 
cât şi alte intervenţii ginecologice (avortul 
medical, aspiraţia vacuum) sunt realizate de 
către instituţiile medicale contra plată.

Considerăm că acesta este un impedi-
ment serios pentru păturile vulnerabile de a 
apela la servicii de sănătate, inclusiv a celo-
ra legate de întreruperea cursului sarcinii în 
condiţii de securitate pentru viaţă sau sănă-
tate. Actul normativ sus-menţionat nu pre-
vede nici o excepţie de exonerare de plată, 
nici măcar în privinţa femeilor care-şi între-
rup cursul sarcinii în condiţiile unor indicaţii 
sociale sau etice grave (de exemplu, sarcinile 
rezultate din violuri sau alte abuzuri sexua-
le). Prin urmare, sărăcia şi lipsa posibilităţi-
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lor financiare rămâne una dintre principalele 
cauze ale avortului ilegal. 

Sarcina nedorită reprezintă un alt fac-
tor criminogen al avorturilor ilegale. Deşi 
există dovezi că persoanele de zi cu zi au ten-
dinţa de a avea un acces mai bun la informa-
ţii cu privire la contracepţie decât în trecut, 
consumul total de contraceptive moderne 
este foarte scăzut, atât pentru tineri, cât şi 
pentru adulţi. Unele cercetări internaţionale 
au confirmat gradul scăzut al utilizării con-
traceptivelor de către femeile din Republica 
Moldova: o treime din totalul femeilor sexu-
al active folosesc cel puţin o metodă moder-
nă de contracepţie [12].

Din însăşi enumerarea metodelor con-
traceptive utilizate, reiese faptul că nu poate 
exista o evidenţă reală a aplicării lor şi a con-
secinţelor rezultate din aceasta. Într-adevăr, 
metodele contraceptive variază în funcţie de 
preferinţele cuplului, de la practici naturale 
(coit întrerupt), evitarea conştientă a rapor-
turilor sexuale în perioada ovulaţiei şi până 
la metode prin care se împiedică difuziunea 
spermiilor (obturatoare de col, sterilete, dia-
fragme vaginale), spermicide, împiedicarea 
ovulaţiei sau a nidării (prin ligaturarea sau 
extirparea trompelor uterine) [13, p. 362].

Neinformarea şi jena sunt cauze dato-
rită cărora femeile nu se adresează medicului 
pentru a se informa corespunzător referitor 
la utilizarea coerentă a contraceptivelor sau, 
în genere, refuză să le utilizeze. La rândul lor, 
raporturile sexuale neprotejate duc la sarcini 
nedorite, care de cele mai multe ori atrag 
după sine întreruperea lor, chiar prin meto-
de abortive ilegale.

În procesul dezvoltării sarcinii nedo-
rite, femeia suportă un şir de schimbări în 
sfera emoţională, manifestate prin tendinţe 
negative. De exemplu, teama şi frica legate 
de naştere, care ajung uneori la panică de a 
suporta naşterea, neîncredere în capacitatea 
de a naşte şi de a deveni mamă, frica pentru 
sănătatea sa şi, în sfârşit, teama pentru meta-
morfozele corporale ce vor avea loc în legă-
tură cu sarcina [14, p. 33-40].

Motivele care împing femeile de a se iz-
băvi de sarcini nedorite sunt diferite. Ele pot 
fi delimitate în subiective, care derivă din ca-
lităţile sociobiologice ale persoanei, şi obiec-
tive, care rezultă din modul de viaţă. Aceste 
motive sunt prezente din cele mai vechi tim-
puri, odată cu apariţia omenirii. Încă în anul 
1906 autorul Heinrich von Fabrice a menţi-
onat: „Magometanii nu doresc să vadă copii 
ilegali şi femeia care naşte copii ilegali, nu va 
scăpa de moarte. De aceea tind să se apere de 
execuţie” [15, p. 33-40].

Motivul obiectiv de tergiversare al ter-
menului sarcinii pentru provocarea legală a 
avortului este micşorarea sensibilităţii stării 
organismului, necunoaşterea termenului de 
sarcină. De multe ori, femeia nici nu bă-
nuieşte că este însărcinată. Acest fapt are o 
explicaţie, şi anume: reacţiile emoţionale şi 
simptomele corporale la femeia care poartă o 
sarcină nedorită cu mult se deosebesc de cele 
ale femeii a cărei sarcină e dorită. Cu toată 
multitudinea de caracteristici individuale, 
specialiştii deosebesc două situaţii principale 
de stare psihologică în cazul sarcinii nedori-
te.

În prima situaţie, în perioada de gesta-
ţie femeia se simte foarte bine. Cu mult mai 
diferit decât în cazurile unei sarcini dorite, 
la ea are loc apariţia devreme a toxicozei. 
Aceeaşi sensibilitate scăzută se păstrează şi 
referitor la mişcarea fătului. Se atestă reacţia 
emoţională slabă la faptul sarcinii şi există o 
prezentare vagă despre termenul sarcinii [16, 
p. 40]. În aşa fel, se includ mecanismele de 
inhibiţie, induse de starea psihologică a fe-
meii, atitudine indiferentă faţă de sarcină. 
Acest tip de evoluţie a schimbărilor fiziolo-
gice în organismul femeii se condiţionează 
prin întârzierea de a se adresa în instituţiile 
medicale pentru întreruperea cursului sarci-
nii în termeni legali.

În cea de a doua variantă, starea psi-
hologică ce apare în cazul unei sarcini ne-
dorite se caracterizează prin hiperestezia 
simptomelor corporale ce se manifestă prin 
rigiditatea afectului negativ, frică şi depresie. 
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Mişcarea fătului la aceste femei, chiar şi la 
început sunt însoţite de o presimţire negati-
vă bruscă. Conştiinţa femeii, uneori chiar şi 
până la naştere, este plină de căutarea căilor 
de lichidare a fătului. La unele femei, sarcina 
nedorită pe tot parcursul sarcinii este înso-
ţită de o stare de dezgust şi chiar ură faţă de 
viitorul copil. Aceste sentimente trezesc fan-
tezii infantile chinuitoare, în care ea chiar îşi 
omoară viitorul copil [16, p. 43].

De aici rezultă că pe parcursul unei 
sarcini nedorite manifestările emoţionale la 
femeie sunt polarizate. În unele cazuri – este 
susţinut de un spirit negativ depresiv, în alte 
cazuri – indiferenţă şi chiar o oarecare eufo-
rie [16, p. 44]. 

Luând în consideraţie cele expuse mai 
sus, devine clar din ce cauză femeile nu avor-
tează oficial, iar uneori din motive necunos-
cute şi paradoxal se decid la acţiuni de pro-
vocare ilegală a sarcinii, alteori înţelegând 
pericolul care este supusă sănătatea şi în une-
le cazuri chiar şi viaţa ei, dar are o atitudine 
indiferentă faţă de aceasta.

O sarcină neplanificată poate servi ca 
argument pentru o viitoare căsnicie. Dorinţa 
de a fi însărcinată la aceste femei poate fi cert 
conştientă, exclusiv în scopul „de a-l obliga 
pe bărbat”. Cel mai des se întâmplă în cazu-
rile când femeia provine dintr-o familie so-
cial vulnerabilă. Dacă relaţia cu potenţialul 
bărbat se termină cu o ruptură rapidă şi ire-
vocabilă, iar termenul sarcinii nu permite de 
a provoca un avort legal, femeia însărcinată 
singuratică care nu are nici puteri materiale, 
nici morale de a educa copilul de una singu-
ră, adoptă decizia de a lăsa copilul în mater-
nitate. Aceasta este în cel mai bun caz. În cele 
mai dese şi nedorite cazuri, tânăra minoră 
se decide să recurgă fie la avort ilegal, fie la 
pruncucidere.

Sarcinile nedorite atrag după sine, de 
cele mai multe ori, oprobriul public. În ca-
zul avorturilor ilegale, oprobriul public re-
prezintă dezaprobarea prin care societatea 
condamnă relaţiile sexuale socotite nedemne, 
atunci când sunt întreţinute de către femei în 

anumite împrejurări, de exemplu, întreţine-
rea relaţiilor sexuale în afara căsătoriei, până 
la împlinirea majoratului etc.

Întreruperea cursului sarcinii ca efect 
al oprobriului public se întemeiază pe con-
siderente de ordin social, reprezentate de 
anumiţi factori perturbatori şi afectivi care 
motivează comportamentul pro avort, cum 
ar fi: stigmatizarea mamei necăsătorite care 
naşte un copil în afara căsătoriei; severitatea 
excesivă a părinţilor; lipsa mijloacelor de în-
treţinere a copilului; teama de a creşte copi-
lul de una singură etc.

Cesare Becaria, afirma: „pruncuciderea 
este efectul unei contradicţii inevitabile în 
care e pusă o persoană care a cedat din slăbi-
ciune la violenţă. Cine se găseşte între ruşine 
şi moartea unei fiinţe incapabile să simtă su-
ferinţa morţii, cum nu o va prefera pe aceasta 
din urmă mizeriei sigure la care ar fi supusă 
ea şi fructul nefericit? Cea mai bună metodă 
de prevenire a acestei infracţiuni ar fi prote-
jarea cu legi eficace a slăbiciunii, care exage-
rează viciile ce nu pot fi acoperite cu mantia 
virtuţii” [17, p. 117].

Anume acest concept a stat iniţial la 
baza fundamentării juridice a nepedepsi-
rii avorturilor de către femeia însărcinată şi 
pedepsirii pruncuciderii ca formă atenuantă 
a omorului în legislaţiile penale. După cum 
susţine autorul A.Filipaş, doctrina vremii 
admitea „sentimentul de dezonoare”, care 
punea stăpânire pe mama copilului nelegi-
tim, conştiinţa „stării sale morale şi fizice” se 
puteau manifesta în momentul naşterii cu o 
asemenea intensitate încât să conducă la să-
vârşirea omorului [18, p. 69].

Teama de divulgare a secretului me-
dical de către medici figurează printre fac-
torii principali care o determină pe viitoarea 
mamă să-şi întrerupă cursul sarcinii în con-
diţii nefaste pentru propria viaţă şi sănătate.

Frica femeii de a face publică eventuala 
sarcină nedorită o împiedică să se consulte şi 
o impune, mai ales pe tânăra minoră, să alea-
gă calea întreruperii în condiţii de ilegalitate 
a cursului sarcinii.
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Această constatare derivă din interviul 
susţinut cu o femeie cu vârsta de 20 de ani, 
care fiind însărcinată a recurs la manopere 
abortive ilegale.

Întrebare: Ce v-a determinat ca să nu 
vă adresaţi la un medic obstetrician-ginecolog 
pentru întreruperea cursului sarcinii în mod 
legal şi sigur? 

Răspuns: Despre existenţa sarcinii nu 
cunoştea nimeni, nici părinţii, măcar părinţii 
mei, şi nu doream ca să ştie cineva. Nu m-am 
adresat la medic de frică că acesta să nu co-
munice altor persoane sau să anunţe părinţii 
mei despre această sarcină.    

În literatura juridică rusă, secretele 
personale se împart în secrete personale rea-
le, adică cele care nu sunt încredinţate nimă-
nui, şi secrete profesionale, care pot fi încre-
dinţate reprezentanţilor anumitor profesii 
legate de apărarea drepturilor şi a intereselor 
legale ale cetăţenilor: avocaţilor, lucrătorilor 
medicali, notarilor, slujitorilor bisericii etc. 
[19, p. 15].

Potrivit opiniei autorului părerii A. 
Krasikov, răspândirea informaţiilor adevă-
rate, dar care ponegresc persoana, trebuie 
de considerat încălcarea inviolabilităţii vieţii 
private cu condiţia că răspândirea informa-
ţiei defăimătoare cauzează prejudiciu drep-
turilor şi intereselor legale ale victimei [20, 
p. 44].

Potrivit Legii nr. 263 din 27.10.2005 cu 
privire la drepturile şi responsabilităţile pa-
cientului, prin secret medical se are în vedere 
informaţii confidenţiale despre diagnosticul, 
starea sănătăţii, viaţa privată a pacientului, 
obţinute în urma examinării, tratamentului, 
profilaxiei, reabilitării sau cercetării biome-
dicale (studiului clinic), care nu pot fi divul-
gate persoanelor terţe, cu excepţia cazurilor 
prevăzute de prezenta lege [21].

În lumina celor prezentate în contex-
tul acestui titlu al tezei, putem concluziona 
că printre factorii criminogeni ai avorturi-
lor ilegale din Republica Moldova se înscriu: 
nivelul scăzut de educaţie a sănătăţii vieţii 
sexuale; insuficienţa suportului necesar de 

informare privind posibilitatea recurgerii la 
metode legale de avortare; nivelul deficitar 
al informaţiilor privind sănătatea vieţii se-
xuale şi reproductive; nivelul scăzut al opor-
tunităţilor socioeconomice la nivel local al 
femeilor; migraţia şi existenţa multor familii 
social-vulnerabile; sarcinile nedorite ca efect 
al inutilizării sau utilizării incorecte a con-
traceptivelor; teama de divulgare a secretului 
medical; inexistenţa unei proceduri legale de 
întrerupe a cursului sarcinii în condiţii de 
anonimat; violurile şi abuzurile sexuale etc.  
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Introduction. Among the funda-
mental human rights of “third generation” 
rights of solidarity, the right to a healthy 
and ecologically balanced environment 
can be characterized by a special dynamic 
in terms of its legal recognition and guar-
antee both nationally and internationally. 
Initially proclaimed the Declaration on the 
Human Environment in Stockholm in 1972, 
enshrined the constitutional and legislative 
states, this right is perceived with difficulty, 
the system judicially European Convention 
on Human Rights and Fundamental Free-
doms and EU law. In the absence of specific 
regulations, it is recognized and guaranteed, 
especially at procedural and judicially. 1

1 Mircea Duţu, “Environmental Law”, Publishing C.H.Beck, 
Issue 2, Bucharest, 2008, p.128.

In fact, this situation was conditioned 
by factors of social, political and historical, 
but first we encounter problems with ef-
fective assurance, material of such a right. 
Therefore, current efforts have focused on 
establishing procedural safeguards designed 
to enable knowledge dimensions of envi-
ronmental issues and to ensure citizens the 
opportunity to become involved in their 
resolution. This mismatch between, on the 
one hand, national laws, and on the other, 
international law and Community law cre-
ates many difficulties especially integrative 
nature of environmental law.

Such an approach was justified likely 
vigilant if the international community has 
identified certain limit to which a touch inju-
rious environment constitutes a violation of 
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a human right to the environment.2 But to-
day, when the threats global environmental 
problems threatening human society, pro-
tecting the environment is not a simple in-
terest, but a fundamental right, essential for 
human survival as a species among species.

In this respect, devotion to constitu-
tional increasingly is a positive step and opens 
its inclusion among the fundamental rights. 

Nationally, Article 37 expressly Moldo-
va’s constitution establishes a constitutional 
right of every citizen to a healthy environment. 
Everyone has the right to an environment in 
ecologically harmless to life and health, and 
food and household items harmless. State 
guarantees everybody the right to free access 
and to spread truthful information regarding 
the state of the natural environment, living 
conditions and working conditions, the qual-
ity of food and household items.3 However, 
if any discrepancy between the covenants 
and treaties on fundamental human rights to 
which Moldova is a party and internal laws, 
the international regulations shall prevail.4

It is indisputable that the state is that 
institution which serves as a guarantee of 
protection of fundamental constitutional 
rights, including the environment. However 
good the existence of these rights is ensured 
state control exercised by organs branch.

Theoretical. Regulation household 
hunting widely5 used term “hunting” is made 
up of animals hunting interest and many 
hunting grounds. 

Romanian law defines “hunting fund” as 
a set of wild animals hunting interest, togeth-
er with their biotypes (environmental condi-
tions in which they live and grow), which is 
composed of household units hunting, hunt-
ing called, constitution on the all categories of 
land, regardless of ownership, and so delimit-
ed as to ensure as much stability in their con-

2 P.Sands, ”Principles of International Environmental Law”, 
vol.I,Manchester University Press, 1995, p.222.
3 The Constitution of Republic of Moldova 29.07.1994, Offi-
cial Gazette of RM, No. 1 of 12.08.1994.
4 Ibid, article 4, paragraph 2.
5 Annex 1 to Law nr.439 the animal kingdom, Official Ga-
zette of the Republic of Moldova nr.62-63 of 11/09/1995.

tent game.6 Not included in the hunting areas 
built or fenced perimeter of the built surfaces 
scientific reserves, national parks, World Her-
itage sites and areas strictly protected areas 
within wetlands of international importance.7

Also in Moldovan legislation is prov-
ing lack of a comprehensive legal framework 
that would cover hunters and wildlife protec-
tion funds. Draft Law on hunting fund broader 
governing this field, clarifying certain existing 
inconsistencies in the legislation. Thus, under 
the “hunting” is all wild animals hunting inter-
est and their living places, and “hunting” is a 
territorial unit to game management, located 
on different categories of land, with clearly de-
lineated boundaries that ensure game stability.8

State wildlife Fund is a unique and indivis-
ible, that is not subject to privatization or trans-
fer to another form of ownership than public. 

Managing household hunting in the 
state forest fund and departmental control over 
it are made by the central forestry authority. 

Hunting household management (con-
trol, protection, reproduction and rational use 
of hunting resources) the funds of the hunting 
territory of forests is carried out predominantly 
by the Society of Hunters and Fishermen in Mol-
dova under contracts with local government 
authorities’ first level by agreement with central 
authority empowered to natural resource man-
agement and environmental protection.

The right to manage the household 
hunting forest land allocated is performed 
under the contract of lease hunting forest 
land between central forestry authority and 
the beneficiary, for a period of 10 to 20 years 
by agreement with the central authority with 
progestin’s and control of natural resources 
and environmental protection.9 
6 See art. 1 letter i) of Act No. 407 of hunting and the pro-
tection of hunting / 2006, Official Gazette nr.944 from 
22.11.2006, the hunting by means of hunting fauna, to-
gether with all the hunting.
7Daniela Marinescu, “Treaty of environmental law”, Third 
Edition, Legal Universe, Bucharest, 2008, pag.297.
8h t tp : / /molds i lva .gov .md/ l ibv iew.php? l=ro&id-
c=247&id=381&t=/Transparenta-decizionala/Proiecte-de-de-
ciziiConsultari-publice/Consultare-publica-pentru-Proiec-
tul-Legii-Fondului-Cinegetic-si-Protectia-Vinatului
9 Paragraph 11 of Regulation household hunting, Official 
Gazette of the Republic of Moldova nr.62-63 of 11/09/1995.
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Assignment preponderantly unwood-
ed land hunting by hunting funds is made 
based on contracts between local government 
authorities and the beneficiaries of the first 
level, for a period of not less than 10 years by 
agreement with the central authority for the 
management and control of natural resourc-
es and with environmental protection.

Guard and protection of hunting is the 
competence of the appropriate State and the 
beneficiaries’ landowners hunting. 

Managing household hunting and de-
partmental control over the activity of nat-
ural and legal persons on the protection, use 
and reproduction hunting, sports and ama-
teur hunters’ development is carried out by 
the central forestry authority. 

Also lists local legislator rights organ-
izations and individuals in positions of re-
sponsibility of state bodies authorized to ex-
ercise control in the use hunting namely:

• carry out control over the observance 
of rules, regulations, terms established by 
law, and requirements for protection and use 
of animals, 

• to exercise control over state record 
keeping of animals, 

• to exercise control over fairness and 
the opportunity to develop and conduct 
measures to preserving habitat conditions 
for breeding and migration routes of ani-
mals,

• control card hunter, authorization for 
possession, and use of arms firearm hunting 
license (sheet, sheet harvesting), the authori-
zation of hunters hunting dog passport, oth-
er persons, who are hunting lands and roads 
public fire guns, hunting dogs, with tools to 
catch and production of game, 

• to control hunting bags, guns, ammu-
nition, hunting and production of transport 
of citizens who violated the requirements of 
the law, documents establish their identity, 
and in the absence of these documents or re-
fusal to present-to be brought to the nearest 
police station or local government body for 
establishing identity 

• prepare 3 copies of minutes on per-

sons who committed violations of the re-
quirements set, 2 of which shall be sent 
within three days to the central authority for 
managing natural resources and the envi-
ronment for taking those measures. In case 
the offender refuses to sign the minutes, in 
it is an appropriate note, confirmed by the 
signature of witnesses, 

• to confiscate illicit game production, 
handicraft production items made from it 
and send them as documents, purchasing or-
ganizations and trade sale,

• seize the citizens who have committed 
violations of the terms and rules of hunting 
guns, hunting tools, means of transport if they 
were used as hunting tools unlawful and hunt-
ing books, and hold them in a manner deter-
mined by to tackling offenders Liability.10

Central authority empowered to natu-
ral resource management and environmen-
tal protection exercise control over:

• protection and use of the animal 
kingdom, the fulfillment by all ministries, in-
dividuals and legal obligations to protect the 
animal kingdom, respecting the established 
use of wildlife resources, 

• household management and compli-
ance by beneficiaries hunting land require-
ments imposed by legislator, 

• the status and development trends of 
hunting, 

• compliance with laws and other reg-
ulations regarding the use and protection of 
hunting, 

• development and implementation of 
the programs and measures for the protec-
tion and reproduction hunting, • compliance 
with the limits set by the use of hunting, 

• cessation of work on making that vio-
late the rules, regulations and other require-
ments for protection and use of the animal 
kingdom, protection of habitat conditions 
for breeding and migration routes of animals 
to eliminate violations.

Central authority empowered to natu-
ral resource management and environmental 

10 Item 83 of Regulation household hunting, Official Gazette 
of the Republic of Moldova nr.62-63 of 11/09/1995.
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protection unconditionally prohibits hunting 
of some or all species of game both in land 
area and separate and throughout the country 
where hunting fund suffered from natural dis-
asters, disease outbreaks or in other instances.

State Environmental Inspectorate has 
the right:

• to stop unauthorized use of hunting 
and use in violation of rules, regulations, 
deadlines and other requirements for pro-
tection and use of hunting, 

• to develop guidelines on the dispos-
al enforceable violation of rules, regulations, 
deadlines and other requirements for the 
protection and use of hunting, 

• to amend the terms and methods of 
hunting or prohibit hunting in order to re-
store optimal density of various species of 
game, ridden after natural disasters and dis-
ease outbreaks in wildlife or domestic envi-
ronment, 

• to release recipients hunting land, re-
gardless of time and place hunting permits 
for shooting the animals, if they are hurting 
farm, forestry, and other areas of national 
economy and security purposes, battles with 
rabies or other objective causes, 

• to fine people in positions of respon-
sibility or some people who violated the re-
quirements of the law, and to make propos-
als appropriate bodies to initiate criminal 
proceedings against persons guilty of shares, 
subject to criminal liability, 

• to bring civil actions in courts and 
Arbitration for damages caused by hunting, 

• controls and if necessary, extract the 
venison production in kind to the reception 
points, bases, at other locations, as well as 
businesses, organizations that manufactured 
items of game production, control acts relat-
ed to hunting household collection, process-
ing and realization of game production,

• free tools to confiscate illegal hunting 
of persons guilty of violating legal norms and 
rules of hunting safety.

 Scientific research. Like in the UK 
lack specialized organs to exercise state con-
trol over the use of hunting. Therefore, ex-

ercise regulation on hunting and hunting 
funds is performed within the jurisdiction of 
various governmental and non-governmen-
tal organizations and local authorities.11 

Not long ago the British lacked a clear 
regulatory framework on rural life, hunting and 
fishing. However, in the late 70 ‘, governments 
that were administered funds especially hunt-
ing methods prohibitive, gradually introducing 
various restrictions on the use of the animal 
kingdom objects hunting purposes. Existing 
normative acts aimed at hunting in Britain can 
conveniently be divided into 2 broad categories:

1) laws governing hunting weapons 
and ownership, 

2) laws relating to wildlife and the 
countryside.

The right to hunt in the UK is subject 
to ownership of land. Laws governing own-
ership of land are different in England and 
Wales on the one hand, in Scotland and 
Northern Ireland, on the other hand. In 
terms of hunting opportunities applicable 
to the general rule, according to which the 
ownership of wild animals, objects of hunt-
ing, capture them appears only once, and 
therefore unconditional hunting may be ex-
ercised only by the landowner or the person 
authorized by the owner. Violation borders 
forest funds authorized by hunters without 
permission is a crime and illegal crossing of 
the border with a gun is a serious crime, even 
if the gun was not loaded. Violation bound-
aries also influences hunting dog, the re-
sponsibility being assumed by their owners. 
Wild animals are moving from one fund to 
another forest in principle does not violate 
the boundaries of the forest fund, so the fund 
owners are not arises any liability relating to 
compensation of damage caused by wildlife.

In the Russian Federation regulating 
state control over the use of hunting is done 
by state inspectors who have hunting and 
firearms.12 Similar regulations currently only 

11http://www.journalhunt.ru/arhiv-nomerov/2010-god_787/
noyabr/article_885.html
12 Article 40 of Law No. 209 of the Russian Federation on 
hunting and wildlife protection funds from 24.07.2009.
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be found in the draft Law of the Republic of 
Moldova hunting in Article 25, which con-
tains provisions on state inspection for hunt-
ing which is exercised by the central public 
authority responsible for household hunting. 
According to the Project said state inspectors 
for hunting in the line of duty in hunting, 
will be entitled to the firearm, including its 
own hunting throughout the year.

In Romania the competent bodies in the 
exercise of state control of hunting at all levels 
is the central public authority responsible for 
forestry and manages wildlife hunting.13

 Conclusions and implications. State 
control of the use of hunting is one of the 
leading insurance premises constitutional 
right to a healthy environment and harmless. 
This can only be achieved through adminis-
trative branch being applied levers and tools 
of influence, and if necessary by the applica-
tion of coercive force of the state are attract-
ed to natural and legal liability that violate 
hunting laws.

Analyzing legislative practice applied 
in neighboring states, we conclude that how-
ever Moldovan legislation aimed at hunting 
and wildlife protection funds are at a level 
that requires continuous improvement and 
enhanced.
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Introducere. Orice societate există și 
evoluează pe baza unor reguli de conduită 
protejate de norme morale, de tradiţii, de 
obiceiuri și de norme juridice. Ele formează 
un sistem ce reglementează raporturile so-
ciale. În cadrul acestui sistem ce guvernează 
societatea, un rol important îl joacă juridice, 
inclusiv cele contravenţionale, care impun 
membrilor societăţii un anumit comporta-
ment în raporturile pe care aceștia le stabi-
lesc cu semenii sau cu organismele sociale 
și a căror încălcare atrage după sine o anu-
mită formă de răspundere juridică: penală, 
contravenţională, disciplinară sau civilă.

Violenţa în familie, de asemenea, este o 
încălcare a unor norme de conduită proteja-
tă prin lege. Din anul 2009, când au fost ope-
rate modificări în Codul penal al Republicii 

Moldova, violenţa în familie a fost recunos-
cută drept o infracţiune care atentează la 
viaţa și sănătatea persoanei [1]. În acest sens, 
infracţiunea de violenţă în familie a fost in-
criminată la art. 2011 CP al RM având urmă-
torul conţinut ,,(1) Violenţa în familie, adică 
acţiunea sau inacţiunea intenţionată, mani-
festată fizic sau verbal, comisă de un membru 
al familiei asupra unui alt membru al familiei, 
care a provocat suferinţă fizică, soldată cu vă-
tămarea ușoară a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii, suferinţă psihică ori prejudiciu ma-
terial sau moral, se pedepsește cu muncă ne-
remunerată în folosul comunităţii de la 150 la 
180 de ore sau cu închisoare de până la 2 ani.

(2) Aceeași acţiune: 
a) săvârșită asupra a doi sau mai mul-

tor membri ai familiei; 
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b) care a provocat vătămarea medie a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii, 

se pedepsește cu muncă neremunera-
tă în folosul comunităţii de la 180 la 240 de 
ore sau cu închisoare de până la 5 ani.

(3) Aceeași acţiune care: 
a) a cauzat vătămarea gravă a 

integrităţii corporale sau a sănătăţii; 
b) a determinat la sinucidere sau la ten-

tativă de sinucidere; 
c) a provocat decesul victimei,
se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 

ani” [1].
Dispoziţia art. 2011 CP al RM a trezit 

diferite discuţii atât în domeniul teoretico-
știinţific, cât și în cel practic. Astfel, în urma 
aplicării legii în vederea tragerii la răspunde-
re a agresorilor familiali, s-a constatat că ac-
tele de violenţă în familie soldate cu vătăma-
rea neînsemnată a integrităţii corporale nu 
erau reglementate de anumite norme, fapt 
ce determina apariţia erorilor și evitarea răs-
punderii juridice a agresorilor familiali. Prin 
urmare, Inspectoratul General de Poliţie a 
propus ca o astfel de formulare să fie incrimi-
nată în Codul contravenţional al Republicii 
Moldova, motivând că tragerea la răspunde-
re pentru astfel de fapte nu este acoperită de 
legea penală sau contravenţională.

În acest sens, în anul 2016, când a fost 
optimizată dispoziţia normei prevăzute la 
art. 2011 CP al RM, prin același act legislativ 
a fost introdusă o nouă contravenţie, prevă-
zută la art. 781, denumită ,,Violenţa în fami-
lie” cu următorul conţinut ,,Maltratarea sau 
alte acţiuni violente, comise de un membru al 
familiei în privinţa altui membru al famili-
ei, care au provocat vătămare neînsemnată a 
integrităţii corporale se sancţionează cu mun-
că neremunerată în folosul comunităţii de la 
40 la 60 de ore sau cu arest contravenţional de 
la 7 la 15 zile”[3].

Materiale și metode aplicate. În pro-
cesul studiului dat au fost utilizate următoa-
rele metode de cercetare știinţifică: analiza 

sistemică, analiza logică, analiza comparati-
vă, sinteza și clasificarea. Materialele folosite 
sunt: actele legislative și normative ale Repu-
blicii Moldova în domeniu, doctrina juridică 
naţională și alte studii. 

Rezultate obţinute și discuţii.În pofi-
da dezacordului pe care îl exprimă un șir de 
instituţii de stat și ONG-uri referitor la faptul 
că violenţa în familie nu poate fi contravenţie, 
organele de drept nu fac altceva decât să apli-
ce legea aprobată de puterea legislativă.

Pentru ca un act de violenţă să fie ca-
lificat drept o contravenţie prevăzută de art. 
781 CC al RM, fapta trebuie să întrunească 
elementele constitutive ale unei contravenţii, 
și anume obiectul, latura obiectivă, latura su-
biectivă și subiectul.

Conform literaturii de specialita-
te, obiectul ca semn constitutiv al unei 
componenţe de contravenţie poate fi divizat 
în obiect juridic și obiect material. Obiectul 
juridic, la rândul său, poate fi: obiect juridic 
general, generic, special și complex [9].

Obiectul juridic general nu are 
relevanţă la calificarea corectă a unei 
contravenţii, deoarece este o noţiune gene-
rală, și anume constituie relaţiile sociale a că-
ror bună desfășurare este asigurată de Codul 
contravenţional al Republicii Moldova [3].

Obiectul juridic generic al contravenţiei 
de violenţă în familie îl constituie acel grup de 
relaţii sociale cu privire la protecţia sănătăţii 
populaţiei și a sănătăţii persoanei.

În această ordine de idei, necesita-
tea ocrotirii pe toate căile a familiei, în 
special a sănătăţii membrilor de fami-
lie, este proclamată în numeroase acte cu 
vocaţie internaţională și în actele legislati-
ve naţionale. Astfel, în conformitate cu art. 
16 din Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, familia este elementul natural și 
fundamental al societăţii și are dreptul la 
ocrotire din partea societăţii și a statului. De 
asemenea, aceleași prevederi sunt expuse și 
în art. 48 din Constituţia Republicii Mol-
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dova, dar și în art. 21 din Legea Republicii 
Moldova privind drepturile copilului, adop-
tată de Parlamentul Republicii Moldova la 
15.12.1994, stipulează că familia și copiii be-
neficiază de protecţie și ajutor special pentru 
realizarea drepturilor lor de către stat. Prin 
urmare, legislatorul a prevăzut că relaţiile 
sociale cu privire la convieţuirea în cadrul 
familiei și în special referitoare la sănătatea 
membrilor de familie trebuie, de asemenea, 
să fie protejate de legislaţia penală și de cea 
contravenţională [10, art. 21]. 

Obiectul juridic special îl constituie 
relaţiile sociale cu privire la protecţia sănătăţii 
persoanei din cadrul familiei. Obiectul ju-
ridic special sau nemijlocit poate fi și unul 
complex, divizându-se în obiect juridic spe-
cial principal și secundar. 

Obiectul juridic special principal al 
contravenţiei de violenţă în familie îl for-
mează relaţiile sociale cu privire la protejarea 
familiei, a cărei existenţă și dezvoltare este 
condiţionată de comportarea umană a mem-
brilor de familie, astfel încât să nu prejudi-
cieze dezvoltarea fizică, psihică și morală a 
altor membri ai familiei.

Obiectul juridic special secundar al 
contravenţiei de violenţă în familie îl for-
mează relaţiile sociale, a căror existenţă și 
desfășurare normală sunt condiţionate de 
protejarea integrităţii corporale și a sănătăţii 
membrului de familie.

Obiectul material îl prezintă corpul 
persoanei.

Un alt element constitutiv al 
componenţei de contravenţie este latura 
obiectivă care în cazul violenţei în familieare 
următoarea structură: 

1) fapta (acţiunea sau inacţiunea) pre-
judiciabilă care se exprimă prin maltratare 
sau prin alte acte de violenţă; 

2)urmările prejudiciabile care se ex-
primă sub formă de vătămare neînsemnată a 
integrităţii corporale; 

3)legătura de cauzalitate dintre fapta 

prejudiciabilă și urmările prejudiciabile [4, 
p. 14].

De cele mai dese ori, contravenţia ana-
lizată este comisă prin acţiuni. Legiuitorul 
prevede două modalităţi normative ale aces-
tor acţiuni: 1) maltratarea; și 2) alte acte de 
violenţă. 

Prin maltratare se înţelege actul de 
violenţă care constă în aplicarea loviturilor 
multiple (trei și mai multe) asupra corpului 
victimei. 

Prin aplicarea loviturilor trebuie 
înţeles acţiunea mecanică a unei energii ci-
netice exterioare de atingere, de compresiu-
ne sau izbire bruscă și violentă a suprafeţei 
de contact a corpului victimei cu sau de un 
corp contondent, de regulă, prin proiectare, 
călcare, alunecare, aruncare sau cădere (de 
exemplu, cu palma, cu piciorul, cu cotul, cu 
un obiect, instrument sau armă; de perete, de 
gard sau de alte obiecte ori obstacole materi-
ale aruncate asupra victimei etc.).

Caracterul multiplu al aplicării lovitu-
rilor condiţionează esenţa maltratării ca fiind 
o faptă care cauzează nu pur și simplu o du-
rere, ci o durere deosebit de chinuitoare, care 
este repetată iarăși și iarăși, prin aceasta tra-
umatizând mai mult persoana. În acest sens, 
nu putem să nu agreăm opinia conform că-
reia conceptele ,,maltratare”, ,,tortură”, ,,bat-
jocură”, ,,sadism” fac parte din același regis-
tru noţional, reprezentând cazuri particulare 
de manifestare a cruzimii. 

Prin alte acte de violenţă înţelegem 
toate manifestările brutale și constrângerile 
de orice natură (de exemplu, pișcarea; bătaia 
cu nuiaua, biciul, cureaua sau cu alte aseme-
nea obiecte; legarea mâinilor sau picioarelor; 
târârea; punerea unei piedici urmată de că-
dere; răsucirea mâinilor; mușcarea; tragerea 
de păr sau de ureche; smulgerea părului; stri-
virea sau prinderea unor sau altor părţi ale 
corpului victimei cu ajutorul unor dispozi-
tive; introducerea unor obiecte ascuţite sub 
unghii; stingerea ţigaretei de corpul victimei; 
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provocarea arsurilor cu ajutorul lămpii de 
sudat, al fierului de călcat sau al altor ase-
menea obiecte; privarea de somn, mâncare 
sau apă; deţinerea într-o încăpere friguroasă 
etc.) [5, p. 135].

Alte acte de violenţă pot fi comise prin 
acţiune, dar și prin inacţiune, atunci când, 
prin neluarea unei măsuri la care subiectul 
era obligat, victima este expusă să se lovească 
(de exemplu, făptuitorul nu anunţă victima 
că a dat pe scară cu o substanţă alunecoasă 
pentru protejarea lemnului, provocându-i 
căderea).

Din rândul altor acte de violenţă fac 
parte și actele de violenţă psihică (de exem-
plu, ameninţarea în faţa căreia victima a în-
cercat să fugă, dar, împiedicându-se, a căzut 
și s-a lovit). 

Atât maltratarea, cât și alte acte de 
violenţă se pot realiza prin acţiunea directă 
a făptuitorului, dar și indirect, prin folosirea 
unor obiecte, a unui animal, sau chiar prin 
propria faptă a victimei constrânsă să se ac-
cidenteze.

Pentru ca fapta să poată fi calificată 
conform art. 781CC al RM, maltratarea sau 
alte acte de violenţă comise de un membru al 
familiei în privinţa altui membru al familiei 
trebuie să provoace o vătămare neînsemnată 
a integrităţii corporale, iar dacă se vor pro-
duce vătămări ușoare, medii sau grave ale 
integrităţii corporale se va califica conform 
articolului 2011 „Violenţa în familie” Cod pe-
nal al RM. 

În Regulamentul de apreciere medico–
legală a gravităţii vătămării corporale nr.199 
din 27.06.2003, în Partea V ,,Vătămare ne-
însemnată” se menţionează că din șirul lezi-
unilor corporale ce nu cauzează prejudiciu 
sănătăţii fac parte leziunile ce nu generează o 
dereglare a sănătăţii mai mult de 6 zile sau o 
incapacitate permanentă de muncă [6].

Așadar, urmările prejudiciabile ale 
maltratării intenţionate sau ale altor acte de 
violenţă le constituie, în primul rând, leziuni-

le corporale, adică iritarea pielii, excoriaţiile, 
echimozele, alte semne exterioare superficiale. 

Contravenţia prevăzută la art. 781CC al 
RM este o contravenţie cu componenţă ma-
terială. Ea se consideră consumată din mo-
mentul producerii leziunilor corporale, im-
plicând suferinţe fizice.

Latura subiectivă a contravenţiei anali-
zate se exprimă, în primul rând, prin vinovăţie 
sub formă de intenţie. Contravenţia se consi-
deră săvârșită cu intenţie dacă persoana care 
a săvârșit-o își dădea seama de caracterul 
prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, 
a prevăzut urmările ei prejudiciabile, a do-
rit sau a admis în mod conștient survenirea 
acestor urmări. În această ordine de idei, sin-
tagma din dispoziţia articolului 781 CC al RM 
,,comise de un membru al familiei în privinţa 
altui membru al familiei” ne duce la ide-
ea că această contravenţie poate fi săvârșită 
doar intenţionat. Vinovăţie sub formă de 
imprudenţă nu poate fi în cazul violenţei în 
familie deoarece aceasta presupune anumi-
te fapte orientate faţă de unul sau mai mulţi 
membri de familie.

Ca motive ale contravenţiei pot să 
apară: controlul, impunerea unui compor-
tament, răzbunarea, gelozia, invidia, ura etc. 
Deși legiuitorul nu individualizează expres 
scopul acestei contravenţii, acesta îl poate 
forma numai pricinuirea suferinţelor fizice 
sau psihice unui membru de familie.

Subiectulcontravenţiei este persoana fi-
zică responsabilă care în momentul săvârșirii 
contravenţiei a împlinit vârsta de 18 ani, este 
responsabilă și de asemenea trebuie să pose-
de calitatea de membru ai familiei. În calitate 
de membri ale familie pot fi:

a) în condiţia conlocuirii – persoane-
le aflate în relaţii de căsătorie, de divorţ, de 
concubinaj, de tutelă și curatelă, rudele lor 
pe linie dreaptă sau colaterală, soţii rudelor, 
alte persoane întreţinute de acestea;

b) în condiţia locuirii separate – per-
soanele aflate în relaţii de căsătorie, copiii 
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lor, inclusiv cei adoptivi, cei născuţi în afara 
căsătoriei, cei aflaţi sub tutelă sau curatelă, 
alte persoane aflate la întreţinerea acestora, 
care în momentul săvârșirii contravenţiei au 
împlinit vârsta de 18 ani [8]. 

În concluzie, putem afirma că deci-
zia legiuitorului de a incrimina actele de 
violenţă în familie soldate cu vătămarea 
neînsemnată în legea contravenţională este 
una prost inspirată, fapt ce nu corespunde 
pericolului social real al acestui fenomen 
negativ care abundă în societăţile moderne. 
Considerăm că legiuitorul nu a luat în calcul 
cauzele și factorii adevăraţi care determină 
fenomenul violenţei în familie iar instituirea 
răspunderii contravenţionale pentru actele 
de violenţă în familie, chiar și pentru cele 
soldate cu vătămarea neînsemnată, nu con-
tribuie absolut cu nimic la eradicarea acestui 
fenomen, ci din contra, favorizează evitarea 
răspunderii penale pentru agresivitate în fa-
milie, care în majoritatea cazurilor este pre-
luată de către descendenţi. 

Chiar și această iniţiativă legislativă 
care din start, după cum s-a mai menţionat, 
este una neinspirată, este însoţită de o serie 
de lacune, fapt ce determină până la urmă 
nechibzuinţa și ineficienţa ei.

Una dintre lacune ar fi vârsta de 
18 ani pentru tragerea la răspundere 
contravenţională pentru actele de violenţă 
în familie, care propunem la alin. (2) art. 
16 CC al RM de introdus art. 781, deoare-
ce conform Codul familiei la art. 14 alin. (2) 
se prevede reducerea vârstei matrimoniale 
cu doi ani, respectiv fiind vârsta de 16 ani, 
persoana obţinând capacitate deplină de 
exerciţiu. Astfel, subiect al violenţei în fami-
lie ar trebui să fie persona fizică responsabi-
lă care la săvârșirea contravenţiei a împlinit 
vârsta de 16 ani [6].

O altă lacună ar fi sancţiunea 
contravenţională pentru violenţă în familie 
care la rândul său este un element obligato-
riu al normei contravenţionale materiale, în 

care sunt stipulate măsurile de influenţare a 
statului asupra persoanei care, cu vinovăţie, 
a comis o abatere contravenţională, ea fiind 
un mijloc de garantare (de protejare) a nor-
mei juridice.

Pornind de la conţinutul art. 32 CC 
al RM, putem afirma că prin sancţiune 
contravenţională se înţelege o măsură de 
constrângere sau de reeducare aplicată con-
travenientului în scopul corectării comporta-
mentului acestuia și al prevenirii de săvârșire 
a unor noi contravenţii atât de către contra-
venientul însuși, cât și de către alte persoane.

Deci sancţiunea aplicată pentru 
contravenţia prevăzută de art. 781CC al 
RM este munca neremunerată în folosul 
comunităţiide la 40 la 60 de ore sau arest 
contravenţional de la 7 la 15 zile. 

Considerăm că aceste sancţiuni sunt 
ușoare și nu corespund pericolului real al 
violenţei în familie, deoarece după, cum s-a 
specificat mai sus, în astfel de cazuri obiectul 
juridic la care se atentează nu se rezumă doar 
la relaţiile sociale ce ţin de sănătatea membru-
lui de familie, ci trebuie luat în consideraţie 
că se compromit și relaţiile sociale cu privi-
re la protejarea familiei, a căror existenţă și 
dezvoltare este condiţionată de comportarea 
umană a membrilor de familie, astfel, încât să 
nu prejudicieze dezvoltarea fizică, psihică și 
morală a altor membri ai familiei. În această 
ordine de idei, sancţiunea contravenţională 
stabilită pentru actele de violenţă în familie 
care aparent sunt soldate doar cu vătăma-
rea neînsemnată a integrităţii corporale ale 
membrilor de familie nu va avea absolut nici 
un efect de reeducare a agresorilor și de pro-
tejare a celor mai importante relaţiile dintr-o 
societate, a celor de familie.
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Введение. Основным в изучении 
вандализма в различных правовых ре-
гулированиях, является сравнительный 
анализ норм уголовного права отече-
ственных и зарубежных стран, который 
открывает возможность ликвидировать 
существующие лазейки во внутреннем 
уголовном праве, а также совершенство-
вать законодательства об ответственно-
сти за вандализм. Изучение зарубежного 
законодательства в сфере регулирования 
вандализма указывает на то, что власт-
ные структуры многих государств мира 
всерьез обеспокоены развитием данно-
го преступления, наносящего серьезный 
ущерб государственной собственности.

Применяемые методы и исполь-
зуемые материалы. Для достижения по-
ставленной цели в данной научной статье 
были использованы следующие методы: 

логический метод и сравнительный метод.
При разработке научной статьи 

были использованы следующие материа-
лы: Уголовный кодекс Республики Мол-
дова, Уголовный кодекс Голландии, Уго-
ловный кодекс Грузии, Уголовный кодекс 
Дании, Уголовный кодекс Испании, Уго-
ловный кодекс КНР, Уголовный кодекс 
Республики Азербайджан, Уголовный 
кодекс Республики Армения, Уголовный 
кодекс Республики Беларусь, Уголовный 
кодекс Республики Болгария, Уголовный 
кодекс Республики Казахстан, Уголов-
ный кодекс Республики Польша, Уголов-
ный кодекс Республики Узбекистан, Уго-
ловный кодекс Российской Федерации, 
Уголовный кодекс Украины, Уголовный 
кодекс Федеративной Республики Герма-
ния, Уголовный кодекс Франции, Уголов-
ный кодекс Швейцарии, Уголовный ко-
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декс Эстонской Республики, Уголовный 
кодекс Японии.

Полученные результаты и обсуж-
дения. Анализируя уголовное законода-
тельство Франции, следует заметить, что 
действия, влекущие за собой уничтоже-
ние и осквернение общественного имуще-
ства, регулируются в нескольких статьях 
уголовного кодекса, входящие в состав I 
Отдела „Об уничтожении, повреждении и 
порче, не представляющих опасности для 
людей” из II Главы „Об уничтожении, по-
вреждении и порче”, а именно ст. 322-1, 
322-2 и 322-3 [17].

В Уголовном Кодексе Республики 
Казахстан такое преступление как ванда-
лизм регламентируется в Главе X „Пре-
ступления против общественной безопас-
ности и общественного порядка” ст. 294 
„Вандализм” [10].

Уголовный кодекс Республики Бе-
ларусь также содержит соответствующие 
нормы, регулирующие акты вандализма, а 
именно ст. 341 „Осквернение сооружений 
и порча имущества”, Раздел XI „Престу-
пления против общественного порядка 
и общественной нравственности”, Глава 
XXX „Преступления против обществен-
ного порядка и общественной нравствен-
ности”. [8].

Практически аналогичные положе-
ния содержатся и в уголовном законо-
дательстве Российской Федерации, где 
в Главе IX „Преступления против обще-
ственной безопасности и общественного 
порядка”, ст. 214 „Вандализм [14].

В соответствие со ст. 261 УК Респу-
блики Польша (Глава XXXII „Престу-
пления против публичного порядка”), 
личность, которая оскверняет памятник 
или иное публичное место, устроенное с 
целью ознаменования исторического со-
бытия или оказания почестей лицу, под-
лежит штрафу, либо наказанию ограниче-
нием свободы [12].

В отличие от уголовного законода-
тельства Республики Польша, Уголовный 
Кодекс Швейцарии, в качестве действий, 
угрожающих общественному порядку, 
перечисляет: публичное оскорбление ре-
лигиозного убеждениями другого, осо-
бенно веру в Бога, или насмехательство 
над ним, а также бесчестия предметов ре-
лигиозного почитания [18].

Аналогичное регулирование содер-
жится и в уголовном законодательстве 
Японии. Японский Уголовный Кодекс в 
Главе XXIV „Преступления в отношении 
мест отправления культа и мест погребе-
ния”, ст. 188 „Непочтительность к месту 
отправления культа, препятствование 
проповеди, молитве или заупокойной 
службе” [20].

Иная точка зрение предусмотре-
на законодателем Дании, который в XXI 
Главе „Различные деяния, причиняющие 
общественный вред”, § 194 Уголовно-
го Кодекса, предусматривает наказание 
в виде простого заключения под стражу 
или тюремного заключения на любой 
срок, но не превышающего трёх лет, для 
лица, которое устраняет, разрушает или 
повреждает публичные памятники или 
иные общественно-полезные объекты, 
или украшения, принадлежащие обще-
ству или подлежащие общественному со-
хранению коллекции [3].

В отличие, от законодательств дру-
гих стран, где такие преступные деяние 
как осквернение, уничтожение или по-
вреждение имущества, имеющего исто-
рическую, культурную или религиозную 
ценность для общества, предусмотрены 
статьями, состоящими в составе глав, 
которые регламентируют преступления 
против общественной безопасности и об-
щественного порядка, в УК Республики 
Узбекистан, не существует определённой 
статьи, предусматривающей наказание 
для такого рода деяний [13].
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Также, не существует определённой 
нормы, чётко предусматривающей нака-
зание за осквернение, уничтожение или 
повреждение общественного имущества 
и в уголовном законодательстве Эстон-
ской Республики [19].

Схожие положения можно встре-
тить и в уголовном законодательстве 
Азербайджанской Республики. В УК 
Азербайджана, к примеру, наказание за 
умышленное уничтожение имущества, 
принадлежащего другому лицу предусмо-
трено IX Разделом „Преступления в сфере 
экономики”, Главой XXIII „Преступления 
против собственности”. 186 ст. „Умыш-
ленные уничтожение или повреждение 
имущества” [6].

Также, можно отметить и отсут-
ствие определенных норм направленных 
на регулирования действий, состоящих 
из разрушения или повреждения обще-
ственной собственности и в УК Республи-
ки Болгария [9].

Отсутствие данных норм можно за-
метить и в УК Испании, который в Главе 
XII „Преступления против общественно-
го спокойствия” не предусматривает ста-
тью регламентирующую вандализм как 
отдельное преступление [4].

Несмотря на это, необходимо отме-
тить, что большинство государств до сих 
пор в своих уголовных законах обращают 
особое внимание на деяния, приносящие 
прямую угрозу общественной безопасно-
сти и общественному порядку, в частно-
сти на те, которые связаны с уничтожени-
ем государственной собственности.

Одним из примеров в данном кон-
тексте могут служить положения УК 
Голландии, а именно ст. 170, Глава VII 
„Преступления против общественной 
безопасности и собственности”, в кото-
рой предусматривается наказание в виде 
тюремного заключения сроком до двад-
цати лет за умышленное уничтожение 

или повреждение зданий, или иных по-
мещений [1].

Ссылаясь, на УК Республики Мол-
дова, можно отметить, что в отличие от 
положений уголовных законодательств 
других стран, молдавское законодатель-
ство предусматривает более лёгкое на-
казание за совершение актов вандализма 
[11].

В Уголовном Кодексе Украины, так-
же, как и в молдавском предусмотрены 
различные виды и размеры наказаний за 
осквернение, и порчу памятников пред-
ставляющих историческую или культур-
ную ценность для общества [15].

Аналогичное положение встречает-
ся и в уголовном законодательстве Гру-
зии [2].

Уголовное право Китайской На-
родной Республики содержит достаточ-
но конкретные положения, касающиеся 
уголовной ответственности за уничтоже-
ние государственной собственности. Уго-
ловный кодекс КНР под преступлением, 
посягающим на общественный порядок 
подразумевает действия, направленные 
на умышленное уничтожение государ-
ственной или частной собственности [5].

В армянском уголовном кодексе, за-
конодатель поместил вандализм в XXV 
Главу „Преступления против обществен-
ного порядка и нравственности”, ст. 260 
„Вандализм” [7].

В уголовном праве Федеративной 
Республики Германия, такие преступ-
ные деяния, как повреждение предметов 
общественного достояния, регламенти-
руются в XXVII Главе УК „Повреждение 
имущества”, § 304 „Повреждение предме-
тов общественного достояния” [16].

Выводы. Анализ уголовных зако-
нодательств вышеперечисленных стран, 
безусловно, доказывает о существование 
ряда правил, направленных на урегули-
рование действий, связанных с оскверне-
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нием, уничтожением или повреждением 
объектов общественной собственности. 
Существование такого ряда положений, 
обеспечивает возможность применения 
различных санкций для лиц, которые не 
соблюдают правила, установленные за-
конодателем в отношении сохранения и 
почитания объектов общественного до-
стояния.
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