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Introduction. The main objective of 
the criminal policy is the identification and 
description of the facts that constitute the 
offences and determination on this basis of 
the penalties applicable in relation to the 
persons that commit them. An absolutely 
necessary prerequisite for the execution of 
this objective is the establishment and good 
understanding of the concept of offence.

The generic notion of offence compris-
es the essential features common to all crim-
inal offences and not only to some of them or 
only to some their categories. An offence is 
the most important institution of the crimi-
nal law, because the regulations within it are 
applicable to all incriminating norms of the 
criminal law system.

In a broad sense, offence is an act of ex-
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Acest studiu este destinat abordării modelelor legislative de definire a infracţiunii în legislaţiile penale din 
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This study is intended to approach the legislative models of the definition of the offence in the criminal legisla-
tions of the Romanian area (Romania and Republic of Moldova). Three concepts were identified through the prism of 
which in the reference legislations was defined the notion of offence: substantial or material concept, formal concept 
and substantial-formal concept. These models were determined by the social interests that formed the object of the le-
gal-criminal protection in the corresponding period of the development of society.
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ternal behaviour of man that due to the dis-
turbance of social order and of law is subject 
to criminal repression. In a restricted sense, 
offence is identified with a concrete prejudi-
cial action, described by the criminal law, for 
which the legislator establishes a certain pun-
ishment. 

Methods of research. The following 
methods of research were used at the elabo-
ration of this study: historical method, com-
parative method of study of law and method 
of logical analysis. 

Basic content. At the definition of the 
notion of offence is to be taken into account 
the fact that it can be approached from the per-
spective of several sciences, legal or non-legal. 
Thus, offence and different sides of criminal 
phenomenon form the object of study of sev-
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eral sciences, such as criminology, sociology, 
psychology, aetiology, statistics, etc. 

From this perspective, offence repre-
sents a complex reality with valences and ex-
pressions in material-objective, social, moral 
and legal-criminal terms. In the objective-ma-
terial terms – offence is expressed always 
through an act of external conduct of man, 
capable of producing modifications in the 
surrounding world; in the human terms – it 
represents an externalization of the personal-
ity of offender; in social terms – it manifests 
itself as a negative antisocial reaction capable 
of endangering or damaging its values and 
conditions of existence of society; in the mor-
al terms – offence implies always a negation of 
the rules of general behaviour admitted by the 
majority of other members of society; in the 
legal-criminal terms – it represents a violation 
of the criminal law order [1, p.113].

In this sense it can be noted that of dif-
ferent aspects of the phenomenon of offence, 
only the legal aspect forms an object of re-
search for the science of criminal law, others 
being studied within other sciences. Howev-
er, at the elaboration of the notion of offence, 
all aspects of the phenomenon of offence and 
data provided by the disciplines that study 
them are taken into account.

The legal definition of offence is deter-
mined by the historical type and by the po-
litical regime existing in the corresponding 
society that determines the interests of the 
legal-criminal protection, i.e. the social val-
ues and social relations existing in addition 
to these values subject to criminal protection.

In general, three fundamental concepts 
of the definition of offence are known: 

 – substantial or material concept;
 – formal concept;
 – substantial - formal concept.

According to the substantial concept, 
on the basis of the definition of the offence 
lies the evil that it produces for the society. 
The basic feature of the offence constitutes 
its danger for the society and for the order 
established by it.

Such a concept of the approach to of-

fence was promoted at the moment of the 
formation of the Soviet Union.

For example, in the Criminal Code of 
the Russian Soviet Federative Socialist Re-
public (RSFSR) of 1922, the offence was de-
fined as follows: “Offence is any social-dan-
gerous action or inaction that violates the 
basis of the Soviet social and legal order es-
tablished by the power of workers and peas-
ants during the period of transition to the 
communist power” [2, p. 26]. 

It can be found that at the definition of 
the offence in the Criminal Code of the USSR 
of 1922 the emphasis was not put on the ille-
gality of the action, but only on its social dan-
ger, as a substantial or material feature of the 
offence. The classification of an offence as a 
crime was based on the idea of damaging the 
Soviet order or the order established by the 
labour and peasant power. Later this notion 
was implemented in all the Criminal Codes of 
the republics that were members of the USSR. 

This manner of the approach of the no-
tion of offence was the result of the profound 
socio-economic and ideological changes that 
took place in the context of the formation 
of the Union of Soviet Socialist Republics 
(USSR). The Commissioner for Justice D.I. 
Kurtki, the author of the project of the Crim-
inal Code of the RSFSR of 1922, mentioned 
“…. the notion of offence represents a basic 
concept that bases all legal-criminal regula-
tions” [2, p. 26]. 

A similar notion of offence was covered 
also in the Criminal Code of the RSFSR of 
1926, in which in the art. 6 the following were 
stipulated: “It is considered social-dangerous 
(offence) any action that endangers the Soviet 
arrangement or the law order established by 
the labour and peasant power during the tran-
sition to the communist power”. [3, p. 39]. 

Through this concept the offence is 
identified with a social-dangerous action and 
not with a criminal illegality, the fact that 
justifies the application of the criminal law 
by analogy.

Initially, the Moldavian Soviet Socialist 
Republic (MSSR), established on August 2nd, 
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1940 as a union republic of the great Soviet 
empire, did not have its own criminal law, on 
its territory being applied the Criminal Code 
of the Ukrainian Soviet Socialist Republic 
(USSR) of 1927. Temporary application of 
the Ukrainian criminal law on the territory 
of the MSSR lasted until the adoption and 
enforcement of the Criminal Code of March 
24th, 1961. It should be mentioned that the 
notion of the offence provided in the art. 4 of 
the Criminal Code of the USSR of 1927 [3, p. 
84] was a faithful reproduction of the notion 
of offence provided in the art. 6 of the Crim-
inal Code of the RSFSR.

Examining the notion of offence cov-
ered in the Criminal Code of the RSFSR of 
1922 and of 1926, it can be concluded that the 
main feature that characterized them was the 
substantial element, i.e. the danger that these 
actions presented for the Soviet power. The 
notion of offence was the product of the class 
struggle that took place in the society at that 
time. Therefore, any offence, irrespective of 
its nature, was considered, first of all, as be-
ing an action that impinged on the labour or 
peasant power installed for the passage of the 
society to the socialist or communist regime. 
This political desire, i.e. the installation and 
maintenance of the Soviet power, oriented 
all the legal-criminal regulations that were 
adopted in those times. 

As stated the distinguished criminalist 
A. Piontkovski, in his well-known work Uce-
nie o prestuplenii, the recognition of an action 
as an offence during the period of the tran-
sition of the society from a capitalist state to 
a socialist one is determined by the interests 
of the working class, and during the period of 
the transition from a socialist state to a com-
munist one – the interests of the whole people 
that are under the leadership of the working 
class of the communist party. At the same 
time, the same author pointed out that the 
characterization of the offence in the social-
ist society as a dangerous social action of class 
can lead to contradictory solutions. Every of-
fence impinges upon the interests of class and 
every offender is the enemy of people. This, 

however, can influence negatively the activity 
of the courts in the sense of the amplification 
of the concerned phenomenon [2, p. 41].

According to the formal concept of the 
definition of offence, it is made the abstrac-
tion from the social character, the criminal 
action (offence) being considered with prior-
ity as a legal phenomenon. By such a manner 
of approach is reflected exclusively the legal 
appearance of the criminal action (incrim-
ination and punishment). In this sense, the 
offence is nothing more than an action pro-
vided and punished by the criminal law. 

On the basis of this model of the defini-
tion of offence, criminal science aims to ap-
proach the criminal phenomenon only from 
the angle and limits of its incrimination and 
sanctioning, subordinating its concerns to 
a severe legalism, the only one of nature to 
provide an effective legal protection to an in-
dividual against some possible abuses of the 
executive or judicial authorities. The formal 
concept orientates the criminal legislation 
towards a precise regulation not only of the 
conditions of incrimination, but also of those 
for the execution of punishments [1, p. 114]. 

Criminal legislation that approaches 
this legislative model, either they do not de-
fine the notion of offence, the objective being 
entrusted to the criminal doctrine, or define 
it by shading of the illegal nature and of the 
liability of criminal punishment.

The formal model of the regulation of 
offence was an appropriate one also for the 
Romanian pre-war and inter-war legislation. 
Thus, in the Criminal Code of Romania of 
1864 and of 1934 there was not provided a le-
gal notion of offence. In the preliminary dis-
positions was put the emphasis only on the 
illegal nature of the criminal action. For ex-
ample, according to the art. 2 of the Criminal 
Code of Romania of 1864: “No offence shall 
be punished, unless the punishments have 
been decided before its commission” [4], and 
according to the art. 1 of the Criminal Code 
of Romania of 1936: “No one can be pun-
ished for an action that during the time when 
it was committed was not provided by law 
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as an offence, nor condemned to other pen-
alties or subject to other security measures, 
than those provided by law” [5].

The formal concept of the offence 
is implemented also in the criminal law in 
force of Romania, i.e. in the Criminal Code 
of 2009. Thus, according to the art. 15 para-
graph (1): “Offence is an action provided by 
the criminal law, committed with guilt, un-
justified and imputable to the person that 
committed it”.

Therefore, at the definition of the of-
fence in the Criminal Code of 2009, the Ro-
manian legislator, unlike the Criminal Code 
of 1968 renounced the social danger as a 
basic feature of the offence. Thus, at the es-
tablishment of the concept there were taken 
into account the traditions of the Romani-
an criminal law of the interwar period and 
of the European criminal legislations that in 
most cases define the offence on the basis of 
the formal concept.

In the same sense, other criminal legis-
lations that approach the formal concept of 
the definition of offence also can be brought 
as examples. Thus, according to the art. 111-
2 of the Criminal Code of France, “The law 
determines offences and contraventions, as 
well as punishments that can be applied in 
relation to offenders”, and according to the 
art. 111-3 of the Criminal Code of France: 
“No one shall be liable to punishment for 
an offence or a contravention the elements 
of which are not established by the criminal 
law” [6]. Although it does not define the of-
fence, the French legislator highlights two 
formal features of offences: illegality and 
punishability.

According to the art. 1 of the Crimi-
nal Code of Sweden: “As an offence it is rec-
ognized an action determined by the given 
Code or by other laws or statutes, for which 
a criminal punishment is provided” [7].

In paragraph 1 of the Criminal Code of 
Germany, it is stipulated that “An action can 
be punished only if punishability has been 
previously established by the law” [8]. 

According to the art. 1 paragraph (1) 

of the Criminal Code of Belgium: “Infringe-
ments sanctioned by the law with criminal 
punishment constitute offences” [9]. From 
this last legal provision results that the basic 
feature of the offence is the criminal punish-
ment that in its turn can be established only 
by the criminal law, thus being marked also 
the illegality of the offence.

In the English criminal law a legal no-
tion of offence is not formulated. In the view 
of most English authors, from a legal point 
of view it is impossible to formulate a gener-
ic notion that would include all criminal ac-
tions or inactions.

However, in the English criminal doc-
trine most authors approach it on the basis 
of the substantial-formal concept. Thus, it is 
considered that offence represents an action 
or inaction that causes damage to society and 
that is prohibited by law under the threat of 
the application of the punishment imposed 
by the state [10]. 

In another broader definition it is con-
sidered that offence or criminal action is 
constituted by damage, prohibited by law, 
the main effect of which consists in the fact 
that if the offender is detained and liable to 
criminal punishment, being able to be pros-
ecuted criminally in the order provided by 
law in the name of the state and if will be 
convicted, a certain punishment may be im-
posed on him/her [11, p. 1].

The substantial-formal concept com-
bines in itself two basic elements that lie at 
the generic definition of the offence. The ma-
terial element, by which in the general notion 
of the offence is included the indication that 
it represents a social danger, i.e. is an action 
that harms and disturbs the constituted social 
order. The formal element, by which the ille-
gal conduct is introduced in the provisions of 
the criminal law, i.e. subject to incrimination 
and for which the criminal law provides a cer-
tain sanction. In addition, the material-formal 
concept may include also the human-moral 
aspect of the offence, demanding that the of-
fence be committed with guilt.

This model of regulation of the notion 
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of offence is specific to the countries of the 
former ex-Soviet area that include the former 
union republics of the USSR and the former 
socialist states (Bulgaria, Poland, etc.).

If initially in the USSR on the basis of 
the legal notion of offence was the substan-
tial concept, subsequently it evolved under 
the aspect of shading, on the one hand, the il-
legality of the action, and on the other hand, 
the diversification of social values subject to 
criminal protection, alternatively with those 
related to Soviet ideology.

Thus, in the model of the Criminal 
Code of the USSR of 1958, in the defining 
norm of the offence there was followed the 
path of the diversification of values likely to 
be injured by its commission. In the art. 7 
was stated: “Offence is the social-dangerous 
action provided by the criminal law (action 
or inaction) that impinges upon the Soviet 
social and state system, economic socialist 
system, socialist property, personality, polit-
ical, labour and other rights of the citizens, as 
well as other social-dangerous illegal actions 
that impinges upon the socialist order pro-
vided by the criminal law” [2, p. 32].

A similar notion of the offence was pro-
vided also in the art. 7 of the Criminal Code 
of MSSR of 1961, according to which: “Offence 
is the socially dangerous action (action or in-
action) provided by the criminal law that im-
pinges upon the social order of the USSR, its 
political and social system, socialist property, 
personality, political, labour, patrimonial rights 
and other rights and freedoms of the citizens, 
as well as other socially dangerous facts provid-
ed by the criminal law that impinges upon the 
order of socialist law” [12, p. 9].

After the disintegration of the USSR 
and the formation of the Republic of Mol-
dova as an independent and sovereign state, 
this notion was subjected to a legislative 
amendment, being reformulated as follows: 
“It is considered an offence a socially dan-
gerous action (action or inaction) that im-
pinges upon life and health of person, rights 
and freedoms of citizens, property, state sys-
tem, political and economic system, as well 

as other socially dangerous actions provided 
by the criminal law” [13]. 

The substantial-formal concept was 
the basis of the definition of offence also in 
socialist Romania. In the Criminal Code of 
the Socialist Republic of Romania (SRR) of 
1968, in the art. 17 with the marginal name 
“Features of offence”, was formulated the 
following legal notion of the offence: “Of-
fence is the action that presents social dan-
ger, committed with guilt and stipulated by 
the criminal law” [14, p. 11]. From this no-
tion resulted the following essential features 
of the offence: social danger; guilt and crim-
inal illegality.

At present, this model of formulation of 
offence in the criminal law has been preserved 
in several states of the former socialist camp.

For example, in accordance with the 
art. 9 paragraph (1) of the Criminal Code of 
Bulgaria of 2001: “Offence constitutes the so-
cially dangerous action (action or inaction) 
that is committed with guilt and declared by 
the law as being punishable”. According to 
paragraph (2) of the same article: “It does 
not constitute an offence the action that al-
though formally comprises the signs of an 
offence punished by the law, but that due 
to its lack of importance is not socially dan-
gerous or if the social danger is clearly insig-
nificant” [15]. Four defining features of the 
offence can be highlighted: social-dangerous 
action; action committed with guilt; action is 
illegal and action is punished by law.

According to the art. 1 paragraph 1 
of the Criminal Code of Poland: “Only the 
person that committed a prohibited action 
under the threat of the application of the 
criminal punishment that is established by 
the law in force at the moment of the com-
mission of the action can be subject to the 
criminal liability”. According to paragraph 2 
of the same article “It does not constitute an 
offence the forbidden action, the social dam-
age of which is insignificant” [16]. From the 
first provision of the law results the illegality 
and punishability, and from the second the 
dangerousness of the action. 
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In the criminal legislation of the Russian 
Federation the material-formal concept of the 
offence is specified in the art. 14 paragraph (1) 
of the Criminal Code: “By offence it is under-
stood the commission with guilt of a socially 
dangerous action, prohibited by the criminal 
law under the threat of punishment”. Accord-
ing to paragraph (2) of the same article: “It 
does not constitute the offence the action (in-
action) that although meets formally the signs 
of an offence provided by the given Code, but 
which due to the lack of importance does not 
present a social danger” [18]. 

The material-formal concept of the of-
fence is covered also in other criminal legis-
lations of the former Union republics, such 
as: Criminal Code of Ukraine [art. 11]; Crim-
inal Code of Belarus [art. 11]; Criminal Code 
of Kazakhstan [art. 10 par. (2)] etc.

It is worth mentioning that some of the 
former Union republics abandoned the mate-
rial-formal concept of the offence, establish-
ing the formal one. For example, according to 
the art. 7 paragraph (1) of the Criminal Code 
of Estonia: “Offence is the action provided by 
the given Code – action or inaction, - that is 
sanctioned in the criminal order” [20].

In the criminal legislation of the Re-
public of Moldova, the substantially formal 
notion of the offence is provided in the art. 
14 of the Criminal Code “Offence is a prej-
udicial action (action or inaction), provided 
by the criminal law, committed with guilt and 
liable to criminal punishment”. According to 
paragraph (2) of the same article: “It does not 
constitute the offence the action or inaction 
that, although formally, contains the signs of 
an action provided by the given Code, but, 
having no importance, does not present the 
prejudicial degree of an offence” [21].

Conclusions. In the light of the above 
mentioned, it can be concluded that in the 
Romanian area (Romania and Republic of 
Moldova), the notion of offence evolved on 
the basis of two legislative concepts:

 – substantial-formal, characteristic of 
the Soviet regime, in which, in addition to the 
illegal nature of the criminal action, it is put 

the emphasis also on the social substance of 
the offence and namely its susceptibility to 
bring a damage to the social interests protec-
ted by the state. From the perspective of the 
material-formal model the notion of offence 
was defined in the Criminal Code of MSSR of 
1961 and in the Criminal Code of SRR of 1968. 
This concept is preserved also in the Criminal 
Code of the Republic of Moldova of 2002;

 – formal, is characteristic to of the Cri-
minal Code of Romania of 1864 and of 1936 
in which was put the emphasis only on the le-
gal character of the offence, determined by the 
illegality of action, i.e. its provision in the cri-
minal law. This model of the definition of the 
offence is covered also in the current Criminal 
Code of Romania of 2009.
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Introducere. Cât priveşte abordarea 
etapelor (fazelor) răspunderii juridice, acest 
subiect este mai puțin discutat în doctrină, 
neexistând un criteriu unic în baza căruia s-ar 
distinge anumite etape concrete ale răspunde-
rii juridice. Menționăm că şi Teoria Generală 
a Dreptului nu acordă suficientă atenție aces-
tui subiect atât de important din punct de ve-
dere teoretic dar şi practic.

Examinând răspunderea juridică ca un 
raport juridic de drept material în dezvolta-
re deducem că acest raport are anumite faze 
(etape) de constrângere.

Evidențierea etapelor răspunderii juri-
dice şi studiul conținutului acestora permite 
cercetarea răspunderii juridice ca un sistem 

dinamic în cadrul căruia modificările ce afec-
tează un element separat implicit duc la mo-
dificări ce operează întregul sistem. Nu în za-
dar, Teoria Generală a Dreptului are tendința 
de a studia diferite fenomene juridice anume 
în dinamica lor şi nu doar ca fenomene stati-
ce. Spre exemplu, se cunoaşte şi este unanim 
acceptată etapizarea aplicării dreptului, este 
interesantă abordarea etapelor de manifesta-
re a dreptului subiectiv, ceva mai nou pentru 
doctrină este şi etapizarea conflictului juridic 
[7, p. 363].

Drept temei al etapizării răspunderii 
juridice vom lua criteriul legat de coraportul 
dintre cunoaşterea despre comiterea faptei ili-
cite de către organele statului şi modificările ce 

CZU-340.1

UNELE REFLECŢII REFERITOARE LA ABORDAREA ETAPIZATĂ A RĂSPUNDERII 
JURIDICE

Dumitru BALTAG, 
dr. hab., prof. univ.

V. DOBÎNDA,
 doctorand, ULIM

Din punct de vedere filosofic răspunderea juridică, ca dimensiune a fenomenului juridic, reprezintă unitatea dintre 
conținut și formă, răspunderea nu este doar o stare statică de fapt dar și o procedură dinamică, deoarece odată cu aplica-
rea și executarea sancțiunii juridice se schimbă și statutul juridic al subiectului răspunderii juridice. Evidențierea etapelor 
răspunderii juridice și studiul conținutului acestora permite cercetarea răspunderii juridice ca un sistem dinamic în cadrul 
căruia modificările ce afectează un element separat implicit duc la modificări ce operează întregul sistem.

Cuvinte cheie: răspundere juridică, statut juridic, abordare etapizată, etapele răspunderii juridice

SOME REFLECTIONS ON THE STAGED APPROACH OF LEGAL LIABILITY

Dumitru BALTAG, 
PhD, university professor

V. DOBÎNDA,
PhD student, ULIM

From a philosophical point of view, legal liability, as a dimension of the legal phenomenon, represents the unity 
between content and form. Liability is not only a static state of fact but also a dynamic procedure, because with the applica-
tion and execution of the legal sanction the legal status of the subject of legal liability also changes. Highlighting the stages 
of legal liability and studying their content allows the investigation of legal liability as a dynamic system in which changes 
affecting a separate default element lead to changes that operate the entire system.

Keywords: legal liability, legal status, staged approach, stages of legal liability



LEGEA ȘI VIAȚA10
decembrie 2020

au loc în statutul juridic al făptuitorului. Am 
ajuns la această concluzie, reieşind din faptul 
că, răspunderea juridică îşi va atinge obiecti-
vele în momentul în care organele competen-
te ale statului vor determina volumul concret 
al drepturilor şi obligațiilor făptuitorului în 
urma stabilirii tuturor circumstanțelor rele-
vante în acest sens.

În acest fel, etapele răspunderii juri-
dice reprezintă anumite faze în care se re-
flectă corelația dintre volumul drepturilor şi 
obligațiilor subiectului, care a săvârşit fapta 
ilicită şi activitatea organelor de stat compe-
tente în cercetarea faptei ilicite. De aici, dedu-
cem că, în măsura în care organele de drept 
avansează în sensul cunoaşterii şi cercetării 
faptei ilicite, se modifică şi statutul făptuito-
rului, acesta devenind un statut juridic special.

Modificările statutului juridic al subiec-
tului răspunderii juridice produc modificări şi 
în raportul juridic de răspundere, acesta evo-
luând. Acest proces se va finaliza doar atunci 
când va fi atins scopul răspunderii juridice.

Scopul studiului îl constituie abordarea 
etapizată a răspunderii juridice, evidențierea 
etapelor (fazelor) răspunderii juridice şi stu-
diul conținutului acestuia, ceea ce ne va per-
mite cercetarea răspunderii de drept ca un 
proces dinamic în cadrul căruia modificările 
ce afectează un element separat al sistemului 
răspunderii implicit duc la modificarea între-
gului sistem.

Metode aplicate şi materiale utilizate. În 
procesul cercetării au fost utilizate mai multe 
metode de investigație ştiințifică: metoda lo-
gică, metoda analitică, metoda comparativă, 
metoda generalizatoare. În vederea realizării 
studiului dat au fost folosite materiale rele-
vante publicate în țara noastră şi peste hotare.

Rezultate şi discuții. După cum am 
menționat, în literatura de specialitate nu exis-
tă un criteriu unic de evidențiere a etapelor 
răspunderii juridice, continuității acestora în 
timp şi spațiu. De exemplu, prof. В. T. Bazîlev 
distinge trei etape ale răspunderii juridice: a) 
formarea (dezvoltarea inițială); b) concretiza-
rea şi c) realizarea [3, p.75].

B. L. Nazarov evidențiază patru etape 

ale răspunderii juridice: a) apariția răspunde-
rii juridice, b) relevarea răspunderii juridice; 
c) intermedierea răspunderii juridice (preve-
derea ei în actele oficiale ale organelor com-
petente); d) realizarea răspunderii juridice [8, 
p.290].

M. V. Zadneprovskaia examinează ur-
mătoarele etape ale răspunderii juridice: a) 
etapa stării drepturilor şi obligațiilor subiec-
telor raporturilor juridice ale răspunderii; b) 
etapa realizării drepturilor şi obligațiilor su-
biectelor raporturilor juridice ale răspunderi 
[5, p.68].

M. D. Șindeapina evidențiază trei etape 
pentru răspunderea juridică: a) apariția răs-
punderii juridice; b) concretizarea răspunde-
rii juridice; c) realizarea răspunderii juridicei 
[9, p.63-64].

Sintetizând opiniile mai multor autori 
susținem că, răspunderea juridică, fiind un 
raport juridic în dinamică, parcurge câteva 
etape distincte: 1) apariția şi dezvăluirea răs-
punderii juridice; 2) calificarea faptei ilicite şi 
concretizarea răspunderii juridice; 3) realiza-
rea răspunderii juridice [1, p.257]. 

Prima etapă începe odată cu comite-
rea faptei ilicite şi este exprimată într-un şir 
de raporturi procesuale ce au ca părți orga-
nele competente şi făptuitorul, părți indicate 
expres de lege sau contract. De exemplu, ra-
portată la răspunderea de drept penal, această 
etapă va coincide cu etapa urmăririi penale 
preliminare, în ceea ce priveşte răspunderea 
civilă, patrimonială aceasta ar coincide cu îna-
intarea pretențiilor față de organul ce a încăl-
cat legea.

Cea de a doua este o continuare a celei 
dintâi şi se rezumă prin alegerea sancțiunii 
adecvate, echitabile şi proporționale pentru 
fapta ilicită concretă. În consecință se adoptă 
actul de aplicare a dreptului (hotărârea jude-
cătorească etc.) sau se execută benevol actul 
de realizare a dreptului (spre exemplu, părțile 
încheie un acord privind aplicarea regulilor, 
reînoindu-şi, astfel, raportul juridic preexis-
tent).

Cea de a treia etapă prevede aplicarea 
propriu-zisă a măsurilor de sancționare față 
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de făptuitorul concret. În cadrul acestei etape 
are loc materializarea răspunderii juridice şi 
atingerea obiectivelor acestei instituții juridice 
- restabilirea echității, a regimului de legalitate 
şi a ordinii de drept în societate. 

Toate cele menționate se raportează 
în mod absolut nu numai la individ, ca su-
biect al răspunderii juridice, ci şi la instituția 
răspunderii juridice a organelor de stat şi 
a funcționarilor publici. Totuşi, în ceea ce 
priveşte răspunderea statului în persoană, 
aici, în opinia E. Moraru, evoluția raportului 
juridic este puțin diferențiată. Prima etapă 
demarează cu cauzarea daunei ce urmează a 
fi compensată din contul statului. În acest fel, 
această etapă este o premisă şi un temei de fac-
to pentru naşterea raporturilor juridice între 
stat şi cetățean [2, p.10-17]. 

În cazul adresării cetățeanului în 
instanță cu privire la repararea acestei dau-
ne de către stat, instanța va adopta un act de 
aplicare a dreptului în care se indică expres 
contravaloarea daunei cauzate ce urmează a 
fi compensată. Specificul acestei răspunderi a 
statului constă în aceea că cea dea doua eta-
pă nicidecum nu poate fi realizată benevol 
de către părți, în baza propriului lor acord de 
voințe, dimpotrivă, ea implică în ordine obli-
gatorie instanța de judecată.

Cea dea treia etapă se rezumă la prezen-
tarea actului de aplicare de către cetățean cu 
cerința de executare a plății din contul statului 
în avantajul său [2, p. 10-17].

Punctul de pornire în examinarea pro-
blemei ce ține de abordarea de etapizare a 
răspunderii juridice este cel de determinare a 
momentului naşterii raportului juridic mate-
rial de răspundere şi a momentului stingerii 
lui. Aici, putem presupune că: a) raportul ju-
ridic de răspundere se naşte exclusiv în baza 
faptei ilicite, răspunderea juridică este un pro-
ces ce se naşte la momentul comiterii faptei 
ilicite şi durează un anumit termen, în cadrul 
căruia se disting anumite etape de dezvoltare; 
sau, b) momentul naşterii raportului juridic 
de răspundere coincide cu momentul trage-
rii făptuitorului la răspundere într-o anumită 
calitate concretă reglementată de lege. Spre 

exemplu, în cazul răspunderii penale este mo-
mentul tragerii făptuitorului la răspundere în 
calitate de bănuit. Reieşind din cele expuse se 
disting două etape ale răspunderii: prima din 
momentul tragerii făptuitorului la răspunde-
re şi cea de-a doua din momentul adoptării 
hotărârii referitoare la recunoaşterea faptei 
ilicite şi a autorului acesteia; sau c) naşterea 
răspunderii juridice este determinată doar în 
momentul în care organele competente emit 
hotărâri prin care se recunoaşte comiterea 
faptei ilicite de către persoana concretă. În 
acest caz răspunderea juridică se echivalează 
cu pedeapsa, iar problema etapizării răspun-
derii juridice decade.

Elementul comun pentru cea de-a doua 
şi a treia presupunere este conexiunea naşterii 
raportului juridic al răspunderii juridice cu 
activitatea organelor de stat competente sau, 
mai bine spus, cu etapele aplicării legii. 

Această concepție abordează fenomenul 
răspunderii juridice şi cel al raportului juridic 
din perspectivă obiectivă, adică examinează 
naşterea răspunderii juridice ca un fenomen 
obiectiv ce nu are nici o conexiune cu voința 
subiectivă a celor ce aplică legea.

În opinia prof. N. Vitruk, soluționarea 
problemei ce ține de naşterea raportului ju-
ridic de răspundere trebuie căutat în dede-
subturile înțelegerii fenomenului dreptului. 
În general, dreptul este un fenomen al lumii 
obiective ce există independent de voința su-
biectivă a individului. Dreptul este şi voința 
majorității reflectată în norme de conduită 
aplicabile tuturor membrilor societății, care se 
asigură prin intervenția forței coercitive a sta-
tului în caz de necesitate. Deciziile voliționale 
exprimate în textul legii reprezintă reflecția 
subiectivă a realității obiective. De aceea, în 
esența lor legislația statului încă nu reprezintă 
dreptul, ele sunt doar un proces de cunoaştere 
a dreptului, un proces de îndepărtare sau 
apropiere de acesta [4, p. 521].

Reieşind din această abordare a drep-
tului, faptul obiectiv de comitere a ilegalității 
nu este doar un temei al naşterii răspunderii 
juridice ci şi chiar momentul naşterii rapor-
tului juridic de răspundere. Iar acest lucru se 
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întâmplă indiferent de faptul cunoaşterii sau 
necunoaşterii despre comiterea ilegalității de 
către organele competente.

Nici constatarea faptei ilicite de către 
organele competente, nici tragerea la răspun-
dere a făptuitorului, nici actul de aplicare a 
sancțiunii juridice, nici realizarea ei nu pot 
naşte dreptul statului de a aplica pedeapsa 
făptuitorului. Unicul temei în acest sens este 
reprezentat anume de comiterea faptei ilicite. 
Răspunderea juridică se naşte în mod obiectiv 
şi nu în virtutea voinței unui sau altui organ 
de stat.

Din punct de vedere al legii răspunde-
rea juridică survine în momentul intrării în 
vigoare a actului de aplicare a sancțiunii care 
prevede expres ce măsură se va aplica făptui-
torului pentru comiterea faptei ilicite. Tot ce 
se întâmplă înaintea acestui moment poate 
fi catalogat ca o prezumție a faptei ilicite şi 
o prezumție a răspunderii juridice. Raportul 
juridic material al răspunderii şi răspunderea 
juridică în sine există şi nu există concomitent, 
menționează O. F. Ivanenko. Există pentru că 
fapta juridică a fost comisă în mod obiectiv. Pe 
de altă parte, nu există întrucât acest fapt nu a 
fost înregistrat şi supus tuturor formalităților 
necesare în acest sens conform legii, nu a fost 
constatată comiterea faptei printr-un act de 
aplicare a dreptului [6, p.7].

Problema poate fi soluționată, din 
punctul nostru de vedere, prin unificarea 
gnoseologică a cunoaşterii fenomenului juri-
dic cu recunoaşterea adevărului legal de către 
organele competente printr-un act de autori-
tate adoptat de către acestea. Din momentul 
comiterii faptei şi până la depistarea acesteia 
raportul juridic de răspundere există ca o le-
gătură ideală şi formală dintre participanții 
acestuia, ca un model de acțiuni viitoare ce le 
aparțin. Soluționarea problemei referitoare la 
naşterea raportului răspunderii juridice rezul-
tă din conținutul acestui raport juridic. Spe-
cificul constă în aceea că momentul naşterii 
drepturilor şi obligațiilor subiectelor poate să 
nu coincidă cu cel al realizării lor până nu vor 
fi întreprinse acțiuni concrete în acest sens de 
către participanții raportului: statul sau făptu-

itorul.
Legislația R. Moldova în vigoare delimi-

tează momentul comiterii faptei ilicite de cel 
al depistării acesteia. Aşa de exemplu, alin. (2) 
şi (5) art. 30 al CContr. al Republicii Moldova 
prevede că:  (2) termenul general de prescripție 
al răspunderii contravenționale este de un an; 
(5) Termenul de prescripție curge de la data 
săvârşirii contravenției şi până la data rămâ-
nerii definitive a hotărârii cu privire la cauza 
contravențională. În cazul contravenției con-
tinuie şi contravenției prelungite, termenul 
de prescripție curge de la data săvârşirii aces-
tei acțiuni sau a inacțiunii”. (alin. (9) art. 30 
CContr. al RM).

În conformitatea cu art. 209 CM RM 
alin. ((1) şi (2)) ”sancțiunea disciplinară se 
aplică de regulă, imediat după constatarea 
abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de o 
lună din ziua constatării ei” şi ”sancțiunea dis-
ciplinară nu poale fi aplicată după expirarea a 
6 luni din ziua comiterii abaterii disciplinare”. 
Art. 53 CP RM punct, g) prevede liberarea de 
răspundere penală a persoanei, care a săvârşit 
o infracțiune în cazul prescripției de tragere la 
răspundere penală. 

Cele menționate dovedesc faptul că din 
momentul comiterii faptei ilicite făptuito-
rul acesteia are obligația de a răspunde pen-
tru aceasta, iar statul are dreptul de a aplica 
forța de constrângere, în acest sens, suntem 
în prezenta raportului juridic de răspundere. 
În acest fel, prima etapă a răspunderii juridice 
demarează la momentul comiterii faptei ili-
cite şi durează până la depistarea ei dc către 
organele competente. Numim această etapă 
apariția sau naşterea răspunderii juridice.

Anterior am menționat că, etapele răs-
punderii juridice depind de acțiunile orga-
nelor competente ce descoperă şi cercetează 
ulterior fapta ilicită. Din punct dc vedere gno-
seologic, însă, fenomenul există indiferent de 
voința subiectelor. De aceia, putem menționa 
că, un fapt ilicit necunoscut organelor de drept 
reprezintă un ”obiect în sine”, cunoaşterea că-
ruia este îndepărtată în timp şi se încheie cu 
eliberarea actului de aplicare a dreptului. Pu-
tem spune că obiectul în sine, devine obiect 
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pentru noi.
Fapta ilicită este comisă, însă nu este 

descoperită, înseamnă că nu este cunoscută, 
nu există. Din momentul comiterii faptei ilici-
te făptuitorul are obligația dc a suporta limită-
rile ce i se cuvin în baza legii, însă, în virtutea 
necunoaşterii despre comiterea faptei ilicite 
de către organele competente, acesta conti-
nuă să facă uz de întregul spectru de drepturi 
şi obligații ce le are. Un imbold către apariția 
raportului juridic de răspundere ar fi anumi-
te acțiuni concrete întreprinse de către părțile 
raportului juridic, în acest caz acțiunile sunt 
prioritatea statului însă nu se exclude că acest 
imbold să vină din partea făptuitorului. În 
special în situația, când acesta îşi recunoaşte 
vinovăția şi se prezintă în fața organelor com-
petente.

Din momentul depistării faptei ilici-
te începe cunoaşterea acesteia de către or-
ganele competente. Examinând activitatea 
procesual-penală putem deduce următoa-
rele: cunoaşterea ca un proces de reflectare 
a realității de către individ reprezintă un ra-
port în cadrul căruia pe de o parte apare in-
dividul ca subiect al cunoaşterii, iar pe de alta 
obiectele realității în infinitatea de varietăți ale 
manifestării acestora. Cunoaşterea de către 
ofițerul de urmărire penală a faptului comite-
rii infracțiunii nu se limitează cu cunoaşterea 
”pentru sine”, ci se extinde la o cunoaştere 
pentru societate, care implică  obligațiile 
acestuia de a cerceta, de a descoperi toate 
circumstanțele comiterii faptei ilicite, de a lua 
în considerație detaliile relevante, de a deter-
mina dacă este sau nu vinovat făptuitorul etc.

În dependență de cunoaşterea faptei 
ilicite şi de etapele acestei cunoaşteri se limi-
tează şi unele drepturi din statutul juridic al 
făptuitorului, el dobândind un statut juridic 
special. Această corelație determină etapele 
ulterioare ale răspunderii juridice.

Cea de-a doua etapă începe odată cu de-
pistarea faptei ilicite de către organele compe-
tente şi se finalizează la momentul intrării în 
vigoare a actului de aplicare a dreptului, prin 
aceasta recunoscându-se comiterea faptei ili-
cite de către persoana concretă. În acest act se 

individualizează sancțiunea ce va întruchipa 
măsura răspunderii juridice aplicate făptuito-
rului. Respectiva etapă ar fi corect să o numim 
şi concretizarea răspunderii juridice de către 
organele competente în acest sens. Conținutul 
etapei este reprezentat de calificarea faptei ili-
cite. Deja în cadrul acestei etape făptuitorul 
poate fi limitat în anumite drepturi şi libertăți, 
cum ar fi dreptul la libera circulație, dreptul 
de administrare a patrimoniului etc. Măsuri-
le aplicate făptuitorului poartă un caracter de 
prevenire şi de curmare.

O astfel de desfăşurare a răspunderii 
juridice avem doar exclusiv în situații în care 
fapta a fost depistată de către organele compe-
tente. În caz de nedepistare a faptei, din per-
spectivă obiectivă fapta oricum există, deci şi 
răspunderea juridică există. În cazul dat, avem 
de a face cu fapta ilicită latentă şi răspunde-
rea juridică latentă, deci, care există dar nu se 
manifestă în exterior, putând oricând izbucni. 
Răspunderea va înceta să existe la expirarea 
termenului de prescripție sau recunoaşterea 
pierderii caracterului de pericol social al faptei 
ilicite comise etc.

Cea de-a treia etapă a răspunderii - re-
alizarea acesteia, demarează odată cu intrarea 
în vigoare a actului de aplicare a dreptului 
prin care se recunoaşte fapta ilicită comisă. 
Realizarea răspunderii în cadrul acestei eta-
pe se manifestă prin intermediul acțiunilor 
întreprinse de către organele competente în 
vederea aplicării măsurilor concrete indicate 
în acel act. Astfel, răspunderea juridică, care 
inițial exista ca o legătură dintre drepturile şi 
obligațiile părților raportului juridic de răs-
pundere, acum se manifestă prin acțiunile 
părților ce fac posibilă realizarea acestor drep-
turi şi obligații.

Prin această etapă se manifestă şi esența 
existenței raportului juridic de răspundere. 
Limitările pe care le suportă persoana, ex-
primă statutul juridic special al făptuitorului 
până la momentul executării pedepsei. Execu-
tarea pedepsei reprezintă şi finalizarea realiză-
rii răspunderii juridice.

Concluzii. De menționat că această 
desfăşurare a raportului juridic de răspunde-
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re poate li încheiată la oricare dintre etapele 
premergătoare realizării răspunderii juridice, 
dacă se vor aplica normele ce reglementează 
liberarea de răspundere juridică. 

Toate etapele menționate reprezintă 
diferite etape de evoluție a raportului juridic 
de răspundere, ce au conținut şi continuita-
te diferite, dar care împreună reprezintă un 
fenomen unic  răspunderea juridică. Prin 
evidențierea etapelor răspunderii juridice ac-
centuăm faptul că aplicarea sancțiunii nu ur-
mează imediat după comiterea faptei ilicite.

La o anumită etapă de desfăşurare a răs-
punderii juridice, aceasta îmbracă o ”haină” 
procesuală. Forma procesuală nu reprezintă o 
etapă distinctă a răspunderii, ci o reflectare a 
desfăşurării raportului juridic de drept mate-
rial al răspunderii. Raportul de drept material 
momentan ca şi cum ar trece pe planul doi, 
”reflectându-se” prin prisma raporturilor pro-
cesuale.
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Статья посвящена криминологические обеспечению противодействия преступности. Предо-
ставлено авторское определение понятия криминологическое обеспечение противодействия преступ-
ности. Предложено разветвленную систему мероприятий по совершенствованию криминологического 
обеспечения противодействия преступности отдельных его направлений, в частности, нормативно-
правового, организационного, информационного и научно-методического обеспечения.

Ключевые слова: криминологическое обеспечение, противодействие преступности, норматив-
но-правовое, организационное, информационное, научно-методическое обеспечение.

CRIMINOLOGICAL PROVISION OF CRIME COUNTERACTION: ISSUE OF THEORY AND PRACTICE

Viktor N. BESCHASTNYY,
PhD, Professor, Honored Lawyer of Ukraine

Rector of Donetsk Law Institute of the MIA of Ukraine
(Krivoy Rog, Ukraine)

The article deals with is devoted to criminological provision of counteraction to crime. The author’s defini-
tion of the concept of criminological support for crime counteraction is given. A wide-ranging system of measures 
to improve the criminological support of counteraction to crime in some of its areas, in particular, normative-le-
gal, organizational, informational and scientific-methodical support has been offered.

Keywords: criminological support, crimes combating, legal, organizational, informational, methodical 
support.

Постановка проблемы. В последнее 
время в научной литературе представлена 
развернутая понятийно-классификаци-
онный характеристика противодействия 
преступности как специфической сферы 
социального управления; определены ее 
экономические, социально-политические 
и идеологические предпосылки, цели и 
задачи, уровень, содержание и формы, 
информационно-аналитические, орга-
низационно-управленческие, правовые 
и тактические основы; сформулированы 
другие концептуальные положения, кото-
рые в совокупности составляют целостную 
теоретическую модель противодействия 
преступности, элементом которой являет-

ся ее криминологическое обеспечение.
Вместе с тем, важным остается во-

прос совершенствования криминологи-
ческого обеспечения противодействия 
преступности, а также оптимизации дея-
тельности органов, осуществляющих борь-
бу с преступностью и другое противодей-
ствие преступных проявлений в обществе.

Состояние исследования. Пробле-
мы преступности постоянно привлекает 
внимание отечественных ученых-юристов 
и практических работников. Решающий 
вклад в этом осуществили специалисты в 
области уголовного права и ученые-кри-
минологи. Вместе с тем, с учетом меж-
дисциплинарного характера проблемы 
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научного обоснования деятельности по 
обеспечению противодействия преступно-
сти посвящены труды ученых, в частности, 
Г. А. Аванесова, А. Н. Бабенко, А. Н. Бан-
дурки, Ю. В. Баулина, В. С. Батиргареевой, 
В. Т. Белоуса, Е. М. Блаживского, В. И. Бо-
рисова, Н. Г. Вербенского, С. Ю. Вицина, В. 
А. Глушкова, Б. М. Головкина, В. К. Грищу-
ка, Л. Н. Давыденко, С. Ф. Денисова, Т. А. 
Денисовой, А. Н. Джужи, А. И. Долговой, 
В. М. Дремина, В. П. Емельянова, А. П. За-
калюка, А. Г. Кальмана, И. И. Карпеца, А. 
Н. Костенко, И. М. Копотуна, В. Н. Кудряв-
цева, А. М. Литвака, А. Н. Литвинова, В. В. 
Лунеева, К. Б. Марисюка, Ю. В. Орлова, Н. 
И. Паноав, В. М. Поповича, Е. Л. Стрель-
цова, В. Я. Тация, В. М. Трубникова, П. Л. 
Фриса, В. Б. Харченко, П. В. Хряпинського, 
В. В. Чернея и др.

Цель статьи является формирова-
ние концепции криминологического обе-
спечения противодействия преступности 
в Украине, а также определение основных 
направлений совершенствования уголов-
но-превентивной практики и противодей-
ствия преступности в целом.

Изложение основного материала. 
Преступность и борьба с ней является чрез-
вычайно сложным вопросом. Нестабиль-
ность общественно-политической, эконо-
мической ситуации и военные действия 
в Украине создали условия для развития 
преступности. Стремительные темпы ро-
ста последней создают реальную угрозу на-
циональной безопасности, а потому перед 
субъектами противодействия преступно-
сти стоят задачи быстрого реагирования 
на новые вызовы.

Словосочетание «криминологи-
ческое обеспечение» встречается в от-
ечественных и зарубежных ученых чаще 
в контексте какого-то отдельного на-
правления деятельности. Существующие 
определения раскрываются как меры не-
допущения преступных посягательств. В 
последнем происходит подмена понятий, 
несоответствие дефиниции и нарушение 

логики.
На наш взгляд, криминологическое 

обеспечение – это создание условий, в ре-
зультате которых должен наступить бла-
гоприятная для деятельности субъектов 
противодействия преступности ситуация 
или их множество. Иначе говоря, оно 
представляет собой вспомогательную дея-
тельность в виде создания благоприятных 
условий для осуществления соответствую-
щими субъектами (государственными, не-
государственными органами и учреждени-
ями, общественными формированиями и 
отдельными гражданами) воздействия на 
преступность с целью снижения интенсив-
ности процессов детерминации преступ-
ности, нейтрализации действия ее причин 
и условий для ограничения количества 
преступных проявлений до определенного 
уровня.

Исходя из приведенного определе-
ния, следует, что криминологическое обе-
спечение – отдельная интегрированная 
теория в структуре общей теории противо-
действия преступности, которая тесно пе-
реплетается с ее составляющими, а имен-
но: 1) обеспечение криминологической 
профилактики: а) обеспечение профилак-
тики опережения; б) обеспечение про-
филактики ограничения; в) обеспечение 
профилактики устранения; г) обеспечение 
профилактики защиты; 2) обеспечение 
предупреждения преступлений; 3) обеспе-
чение пресечения преступлений.

Общеизвестно, что в юриспруден-
ции, как и в любой другой науке, задача 
определения дефиниции, как логической 
операции над понятием, состоит в том, 
чтобы раскрыть ее содержание указанием 
на основные, существенные признаки из-
учаемого предмета, которые отличают его 
от других общественных явлений и выде-
ляют его из множества правовых [1, c.86].

Система криминологического обе-
спечения противодействия преступности 
состоит из следующих элементов: норма-
тивно-правового обеспечения противо-
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действия преступности; организационного 
обеспечения противодействия преступ-
ности; информационного обеспечения 
противодействия преступности; научно-
методического обеспечения противодей-
ствия преступности. Рассмотрим их более 
подробно.

Нормативно-правовое обеспечение 
противодействия преступности пред-
ставляет собой создание условий для ре-
ализации субъектами противодействия 
преступности своих прав и обязанностей 
по совокупности правовых средств (норм 
права, правоотношений, актов реализа-
ции), явлений (правосознание, правовую 
культуру, правовые принципы, идеи), пра-
вового регулирования и влияния.

Совершенствование нормативно-
правового обеспечения противодействия 
преступности – это постоянный процесс 
правотворчества, правоприменения, пра-
вового регулирования и воздействия упол-
номоченных субъектов.

Считаем, что сегодня есть острая 
потребность в создании документа, в ко-
тором должно быть закреплена система 
политико-правовых идей, общая ориен-
тация деятельности по противодействию 
преступности, цели и задачи, основные на-
правления, система мер этой деятельности 
и тому подобное. Иначе говоря, нужен за-
кон, в котором определены принципы го-
сударственной политики по противодей-
ствию преступности или соответствующая 
стратегия.

Наличие закона о стратегии или ос-
нов государственной политики по проти-
водействию преступности создаст условия 
для соответствующего вида социальной де-
ятельности, однако, чтобы наличие данно-
го правового акта не превратилось в фор-
мализм, необходимо правоприменение, 
то есть учет конкретных обстоятельств и 
ситуаций. А для этого должны быть раз-
работаны общегосударственные и регио-
нальные программы неотложных мер по 
противодействию преступности, как те, 

что существовали в прошлом. Посколь-
ку на сегодняшний день такая программа 
отсутствует, это стало фактором, тормо-
зящим процесс противодействия преступ-
ности, превращает имеющуюся правовую 
базу на «мертвое право», декларацию.

Следует также констатировать и со-
гласиться с точкой зрения, что существен-
ным недостатком является отсутствие 
нормативно-правового акта, в котором 
было бы комплексное определение госу-
дарственной политики по профилактике 
преступлений и правонарушений. В этом 
документе необходимо осветить пробле-
мы, требующие решения, цель и сроки 
реализации, пути и способы их решения, 
ожидаемые результаты и объем финансо-
вых, материально-технических, трудовых 
ресурсов, необходимых для обеспечения 
реализации профилактических мероприя-
тий, а также мониторинг их эффективно-
сти [2, c. 33-38].

Организационное обеспечение про-
тиводействия преступности – это разно-
плановая, многопрофильная деятельность, 
включающая в себя использование дости-
жений различных видов знаний в отрасле-
вых сферах экономики, социологии, стати-
стики, психологии, теории управления и 
др.

Среди факторов, которые наиболее 
негативно влияют на состояние организа-
ционного обеспечения противодействия 
преступности, можно выделить следую-
щие:

 – незавершенность реформы право-
охранительной системы и откровенное 
«буксования» ее по определенным направ-
лениям;

 – высокий уровень коррупции в го-
сударственных правоохранительных орга-
нах;

 – недостаток квалифицированных 
кадров;

 – несовершенная система подборки 
кадров и значительные недостатки в систе-
ме их профессиональной подготовки, за-
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мещения, переподготовки;
 – недостаточное внимание к вне-

дрению инновационных методологиче-
ских изменений в указанной сфере (форм 
и методов управления и взаимодействия 
составляющих системы противодействия 
преступности)

 – низкий уровень материально-тех-
нического обеспечения правоохранитель-
ной системы;

 – недостаточное использование по-
тенциала общественности в достижении 
целей противодействия преступности;

 – формализм в исполнении задач 
противодействия преступности, отсут-
ствие инициативности и слабые обратные 
связи в системе противодействия преступ-
ности;

 – недостатки методологического и 
практического характера при введении 
опыта зарубежных стран и др.

Проанализировав широкий спектр 
теоретических, практических и методо-
логических вопросов, касающихся орга-
низационного обеспечения противодей-
ствия преступности в Украине, по нашему 
мнению, основными направлениями со-
вершенствования организационного обе-
спечения противодействия преступности 
должны быть:

1. Формирование четкой и непроти-
воречивой уголовно-правовой политики 
в сфере противодействия преступности, 
которая является правовой и методо-
логической основой организационного 
обеспечения противодействия преступ-
ности. Отсутствие четких устоявшихся 
принципов построения системы уголов-
но-правовых отношений, ориентация не 
на достижение стратегических целей, а 
наоборот, подражание узко политической 
конъюнктурной мотивации, неверная рас-
становка приоритетов в указанной сфере 
приводит к невозможности нормального 
формирования и развития системы про-
тиводействия преступности в Украине, в 
том числе и ее организационной состав-

ляющей, которая, собственно, и является 
каркасом построения указанной системы. 
По нашему мнению, формирование на-
правлений уголовно-правовой политики 
в сфере противодействия преступности 
(криминологической политики) возможно 
путем возобновления практики принятия 
комплексных целевых программ (дорож-
ных карт) противодействия преступности. 
Оптимальным периодом, на который рас-
считан данный документ, должно быть 5 
лет, что позволит обеспечить достаточную 
стабильность такой политики и постепен-
но предложенных в ней изменений. Совре-
менная дорожная карта противодействия 
преступности должна соответствовать и 
быть частью общей государственной поли-
тики Украины.

2. Завершение реформы системы про-
тиводействия преступности в Украине. До-
стижения системности организационного 
обеспечения противодействия преступно-
сти возможно достичь только путем форми-
рования эффективной системы субъектов 
противодействия преступности с разви-
тыми коммуникативными связями между 
последними. Завершение реформирования 
системы субъектов противодействия пре-
ступности является критическим фактором 
формирования эффективного организаци-
онного обеспечения противодействия пре-
ступности. Считаем, что достижение этой 
цели требует:

 – углубление специализации в по-
строение системы противодействия пре-
ступности, создание специализированных 
органов по противодействию определен-
ным видам преступлений. Положитель-
ным является создание специализирован-
ных подразделений по противодействию 
определенным видам преступности (в 
частности, Департамента противодействия 
наркопреступности, Департамента кибер-
полиции, Департамента защиты эконо-
мики, Департамента борьбы с преступле-
ниями, связанными с торговлей людьми, 
в составе криминальной полиции Украи-
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ны, Национального антикоррупционно-
го бюро Украины). Крайне негативными, 
по нашему мнению, является ликвидация 
специализированной правоохранитель-
ной учреждения по противодействию ор-
ганизованной преступности, незавершен-
ность процесса создания Национального 
бюро расследований и органов пробации, 
которые должны уже начать свою прак-
тическую деятельность. Соответствен-
но, ликвидация указанных недостатков 
организационной структуры субъектов 
противодействия преступности является 
необходимым этапом завершения ее ре-
формирования;

 – исключение дублирования функ-
ций субъектов противодействия преступ-
ности;

 – демилитаризация субъектов про-
тиводействия преступности, непосред-
ственно не связанных с обеспечением об-
щественного порядка;

 – развитие устойчивых коммуника-
тивных связей между субъектами проти-
водействия преступности на основаниях 
субординационных и координационных, 
а также на основе отношений взаимодей-
ствия и сотрудничества, закрепление ука-
занных положений в соответствующих уч-
редительных документах и законах в сфере 
противодействия преступности;

 – содействие формированию и раз-
витию связей между субъектами противо-
действия преступности.

3. Улучшение ресурсного обеспече-
ния системы противодействия преступ-
ности. Ресурсное обеспечение противодей-
ствия преступности состоит из двух частей: 
материально-технического и финансового 
обеспечения (1), и кадрового обеспечения 
(2). Кадровое обеспечение должно заклю-
чаться в осуществление качественной, 
практически ориентированной подготов-
ки квалифицированных кадров. В связи 
с этим, по нашему убеждению, важным 
является не только сохранение, но и раз-
витие системы ведомственных высших 

учебных заведений, специализирующихся 
на подготовке специалистов по противо-
действию различным видам преступности.

Отдельным вопросом кадрового обе-
спечения противодействия преступности 
является осуществление своевременной 
переподготовки кадров и обеспечение по-
стоянного повышения их квалификации. 
Действующие нормативно-правовые ис-
точники предусматривают такие виды 
последипломного образования, как спе-
циализация, переподготовка, повышение 
квалификации, стажировка в форме очно-
го или заочного (дистанционного) обуче-
ния [3].

Кроме вышеупомянутых форм дости-
жения целей, повышение квалификации 
работников практических подразделений 
в сфере противодействия преступности 
может также осуществляться: путем прове-
дения тематических семинаров, «круглых 
столов», научно-практических конферен-
ций, тренингов и занятий по професси-
ональной подготовке с периодичностью, 
определяемой необходимостью их прове-
дения; расширение возможностей стажи-
ровку практических работников, препода-
вателей и курсантов профильных учебных 
заведений за рубежом (например, в рамках 
сотрудничества с Международной поли-
цейской ассоциацией, Международной ас-
социацией шефов полиции [4] и т.д.).

4. Введение средств информатизации 
для обеспечения эффективного организа-
ционного обеспечения противодействия 
преступности. Перспективными, и в конце 
концов экономически выгодным, является 
внедрение таких технических инноваций в 
практическую деятельность субъектов про-
тиводействия преступности:

 – система электронного документо-
оборота. Введение указанной инновации 
уже давно пора. Переход на электронный 
документооборот не только позволит зна-
чительно сэкономить материальные ре-
сурсы, а также позволит принимать управ-
ленческие решения значительно быстрее 
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и снизит бюрократический порог в этой 
сфере;

 – расширение использования тех-
нических инноваций при фиксации, рас-
следование и оформление правонаруше-
ний (планшетов, подключенных к общим 
информационным правоохранительным 
системам, портативных банковских тер-
миналов, сканеров отпечатков пальцев, 
дронов, нательных и стационарных камер 
и т.д.) упростит указанные процедуры и 
станет превентивным средством совер-
шения правонарушений. В практической 
плоскости введения указанных изменений 
возможно через создание и совершенство-
вание деятельности специализированных 
подразделений технической поддержки в 
системе противодействия преступности, 
как, например, Департамента информаци-
онной поддержки и координации полиции 
«102» Национальной полиции Украины.

5. Расширение международной коор-
динации в противодействии преступности, 
привлечение иностранных партнеров.

6. Дальнейшее расширение использо-
вания потенциала институтов гражданско-
го общества в противодействии преступ-
ности.

Информационное обеспечение про-
тиводействия преступности – это осно-
ванная на правовых, организационных, 
технических и методических предпосыл-
ках целенаправленная деятельность по 
сбору, переработке, хранению и создание 
условий для использования информации, 
необходимой для эффективного функци-
онирования предохранительной системы 
[5, c.145].

Совершенствование информацион-
ного обеспечения, в первую очередь, за-
ключается в обеспечении эффективности 
и скорости технического доступа к удален-
ным ресурсам и привлечение информаци-
онных ресурсов других государственных 
органов по противодействию преступ-
ности. Основными мероприятиями, на-
правленными на устранение недостатков и 

совершенствования информационно-ана-
литического, информационно-оператив-
ного и научно-информационного обеспе-
чения противодействия преступности, по 
нашему мнению, должны быть:

 – утверждение на государственном 
уровне программы (стратегии)   противо-
действия преступности как вектора дея-
тельности соответствующих субъектов;

 – совершенствование ресурса поис-
ковых систем с учетом задач и потребно-
стей информационного обеспечения всех 
структурных подразделений правоохрани-
тельных органов;

 – для нормализации использова-
ния информационных баз утверждения 
межведомственной Инструкции по раз-
личных форм обмена данными с информа-
ционным ресурсам, дифференцированно 
по определению уровней предоставления 
информации и альтернативных способов 
сообщение адресату в зависимости от по-
требности принятия решения;

 – доработка формы первичного уче-
та об уголовном правонарушении в отно-
шении сведений о потерпевшем - образо-
вание, семейное положение, нахождение 
пострадавшего в уязвимом состоянии, 
отношения с виновным, совершение пре-
ступлений в отношении потерпевшего в 
прошлом, - дополнительно расширит воз-
можность для системного информирова-
ния населения о месте и способе поиска 
жертв преступником, определения харак-
теристики пострадавших и проявлений 
виктимного поведения и формирования 
соответствующих мероприятий виктимо-
логического предупреждения;

 – систематическое обеспечение офи-
циальной статистической информации в 
развернутом формате научно-исследова-
тельских учреждений, деятельность ко-
торых связана с противодействием пре-
ступности и профильных кафедр высших 
учебных заведений;

 – разработка механизма апробации 
научных достижений криминологических 
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исследований в практической плоскости;
 – внесение изменений в формат за-

нятий в системе служебной подготовки с 
акцентом на совершенствование инфор-
мационно-аналитического и научно-ин-
формационного обеспечения;

 – проведение новых криминологи-
ческих исследований воздействия на со-
знание граждан и последствия и качество 
распространения информации о преступ-
ности как продукт конвергентной журна-
листики;

 – налаживание сотрудничества пра-
воохранительных органов и обществен-
ных организаций о предоставлении аль-
тернативной информации о преступности 
и участие в мероприятиях противодей-
ствия преступности [6].

Научно-методическое обеспечение 
противодействия преступности является 
залогом повышения эффективности дея-
тельности, связанной с противодействием 
преступности. Оно включает в себя раз-
работку ее теоретических и методологиче-
ских основ, научно-прикладных исследо-
ваний и выработки на этой основе главных 
направлений стратегии и тактики в этом 
вопросе.

Основными шагами на пути совер-
шенствования процесса внедрения науч-
но-методических разработок в практику 
противодействия преступности мы счита-
ем:

 – точное соблюдение формы и со-
держания запроса на проведение научного 
исследования с конкретизацией его целей 
и задач и обоснования реальными потреб-
ностями практической деятельности;

 – налаживание взаимодействия 
между ведущими научными организация-
ми, учебно-научными заведениями систе-
мы МВД Украины и представителями пра-
воохранительных органов (исполнитель 
– заказчик) с целью конкретизации целей, 
задач и реальных проблем;

 – широкое привлечение наиболее 
опытных практических работников к ав-

торскому научному коллективу, что будет 
положительно влиять на результаты науч-
ного исследования и вероятность его даль-
нейшего успешного внедрения;

 – обеспечение более активного, ши-
рокого внедрения научных разработок в 
практику работы правоохранительных ор-
ганов с целью повышения эффективности 
деятельности по противодействию пре-
ступности;

 – интенсификация научных исследо-
ваний в сфере противодействия преступ-
ности - мгновенная реакция со стороны 
научного сообщества на общественные 
процессы, происходящие в государстве и 
требуют всестороннего научного исследо-
вания;

 – облегчение доступа практических 
работников к научно-методическим мате-
риалам, следует обеспечивать путем соз-
дания единой электронной информацион-
ной базы, которая должна содержать в себе 
следующие материалы;

 – коллегиальная в присутствии за-
казчика оценка научного исследования и 
внедрение его в практическую деятель-
ность;

 – усиление конкретного и адресного 
контроля за внедрением научного исследо-
вания и подтверждения его оценки путем 
опроса сотрудников, которые его изучают 
и применяют в практической деятельно-
сти.

Выводы. Таким образом, мы опре-
делили наиболее актуальные проблемы, 
возникающие в связи с криминологиче-
ским обеспечением противодействия пре-
ступности. Они касаются различных сфер 
общественной жизни, и их решения за-
ключается в урегулировании социальных, 
экономических, политических проблем.

В то же время, нынешний этап раз-
вития украинского государства характери-
зуется дальнейшей демократизацией всех 
сторон общественной жизни, стремлением 
войти в европейское сообщество, а значит, 
максимально приблизиться к европейским 
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стандартам. Поэтому кардинальных изме-
нений и совершенствования требуют нор-
мативно-правовая база, управленческие и 
криминологические аспекты противодей-
ствия преступности.
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Introducere. Ideile conceptuale şi dis-
poziţiile specifice prevăzute în documentele 
juridice internaţionale au fost şi rămân a fi 
principala sursă de inspiraţie pentru dezvolta-
rea dreptului penal autohton şi a cercetărilor 
ştiinţifice în domeniul prevenirii şi combaterii 
fenomenului exploatării sexuale. Bazându-ne 
pe totalitatea ideilor umanitare pe care se fun-
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damentează reglementările juridice internaţi-
onale ce se referă la contracararea exploatării 
sexuale a femeilor şi copiilor, putem distinge 
principalul element care caracterizează esenţa 
socială şi morală a acestui fenomen infracţio-
nal. De fapt, este vorba despre categoriile de 
infracţiuni, a căror complexitate, de regulă, 
este însoţită de scopul exploatării sexuale a fe-
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meilor şi copiilor.
În Codul penal al Republicii Moldova 

lista unor astfel de fapte infracţionale se află 
în dispoziţiile care prevăd răspundere pentru: 
traficul de fiinţe umane în scop de exploata-
re sexuală (art. 165 CP), traficul de copii în 
scopul exploatării sexuale, comerciale şi ne-
comerciale, implicării în prostituţie sau în in-
dustria pornografică (art. 206 alin. (1), lit. a) 
CP), pornografia infantilă (art. 2081 CP), re-
curgerea la prostituţia practicată de un copil 
(art. 2082 CP), proxenetismul (art. 220 CP). 
De asemenea, Codul contravenţional al Repu-
blicii Moldova sancţionează la art. 89 practi-
carea prostituţiei, însă când este vorba despre 
categoriile de persoane care obţin venituri 
în urma prostituării altei sau altor persoane, 
atunci respectivele acţiuni se vor încadra în 
prevederile art. 220 Cod penal, constituind 
infracţiunea de proxenetism. 

Prin urmare, este important de a clarifi-
ca trăsăturile comune ale acestor manifestări 
infracţionale, fiindcă, deşi sunt diferite după 
formă, fiecare regăsindu-se într-un articol 
separat al Codului penal, totuşi în realitate 
faptele infracţionale menţionate mai sus sunt 
aceleaşi în esenţa lor socială şi morală.

Metode şi materiale aplicate. La ela-
borarea acestui articol a fost folosit materia-
lul doctrinar-teoretic şi normativ cu privire la 
infracţiunile de exploatare sexuală a femeilor 
şi copiilor. De asemenea, cercetarea respec-
tivului subiect a fost posibilă prin aplicarea 
mai multor metode de investigare ştiinţifică 
specifice teoriei dreptului şi criminologiei: 
metoda logică, metoda analizei comparative, 
analiza sistemică, metoda studiului de caz etc. 
Totodată, au fost analizate lucrările savanţilor 
autohtoni, precum şi materialele ştiinţifice ale 
doctrinarilor din străinătate. 

Rezultate obţinute şi discuţii. Consta-
tările succinte făcute mai sus ne conduc spre 
esenţa juridică a exploatării sexuale, îndeosebi 
a traficului de fiinţe umane realizat în acelaşi 
scop. Dezvăluind conţinutul acesteia, este ne-
cesar de a aborda şi problema obiectului prin-
cipal al atentatului criminal, a cărei protecţie 

este asigurată de normele dreptului penal. În 
cazul nostru este vorba despre libertatea per-
soanei (un caz particular fiind libertatea sexu-
ală), care este şi un element esenţial al tuturor 
drepturilor omului.

Bazându-ne pe prevederile art. 25 din 
Constituţia Republicii Moldova, putem vor-
bi despre inviolabilitatea libertăţii persoanei 
ca libertate în comportament, lipsită de ori-
ce constrângere fizică din exterior care poate 
crea obstacole pentru libera circulaţie a omu-
lui, fapt ce l-ar lipsi de posibilitatea de a acţio-
na în orice domeniu al vieţii conform propriei 
voinţe. Aceste prevederi rezultă şi din art. 3 al 
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 
art. 9 din Pactul Internaţional cu privire la 
drepturile civile şi politice şi art. 5 din Con-
venţia Europeană pentru Apărarea Drepturi-
lor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. 

Este necesar de menţionat că fenome-
nul exploatării sexuale, îndeosebi prin prisma 
traficului de persoane, nu este altceva decât o 
formă a sclaviei moderne, prin care se încalcă 
prevederile art. 4 paragraful 1 din Conven-
ţia Europeană a Drepturilor Omului, adică 
sclavia şi condiţii similare de aservire. Acest 
fapt este bine argumentat de CtEDO (vezi ca-
zul Rantsev versus Cipru şi Rusia [1]) şi, din 
aceste considerente, în prezent nu se mai pune 
problema dacă traficul de fiinţe umane este 
sau nu de domeniul art. 4 din CEDO. 

Hotărârea în cazul menţionat a consti-
tuit premisele instituirii unor obligaţii pozi-
tive ale statelor de a elabora un cadru juridic 
adecvat şi eficient, juridic şi administrativ, de 
a lua măsuri de protecţie şi de a investiga trafi-
cul în cazul în care acesta s-a produs [2, p. 58].

Revenind la conceptul „libertate” în 
sensul menţionat mai sus, constatăm că  
interpretarea acestuia se regăseşte în lucrările 
mai multor autori [3, p. 43; 4, p. 52; 5, p. 1]. Cu 
alte cuvinte, libertatea este abilitatea unei per-
soane de a acţiona independent şi personal în 
conformitate cu interesele sale. Anume aceste 
valori fundamentale protejate de Constituţie, 
în cumul cu alte acte juridice, împiedică ac-
ţiunile infractorilor implicaţi în exploatarea 
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sexuală a femeilor şi copiilor.
Mai exact, este vorba despre formele so-

cialmente periculoase de încălcare a normelor 
de comportament din sfera relaţiilor sexuale 
acceptate de societate, a principiilor şi ordi-
nii tradiţionale a respectivelor relaţii sau, cu 
alte cuvinte, a contactului sexual în general. 
Despre aceasta, autorul V. Kovalenko men-
ţionează că, în ciuda tuturor transformărilor 
din domeniul valorilor sexual-erotice, există 
anumite principii imuabile ale contactului se-
xual, îndeosebi fiind vorba despre caracterul 
benevol şi conştientizarea contactelor sexuale, 
neînfăptuirea unor daune de moralitate pu-
blică prin propriul comportamentul sexual, 
excluderea din sfera contactelor sexuale a mi-
norilor, interzicerea relaţiilor sexuale dintre 
părinţi şi copii [6, p. 128].

În literatura de specialitate se 
menţionează, pe bună dreptate, că sub aspect 
conceptual nu este oferită o noţiune juridico-
penală clară a exploatării sexuale [7, p. 4]. Din 
aceste considerente, în studiul realizat la acest 
capitol este important constatarea faptului că 
lipseşte nu doar conceptul juridico-penal al 
exploatării sexuale, ci şi cel de natură crimino-
logică susceptibil să cuprindă întregul volum 
al caracteristicilor sale cheie.

Prin urmare, vom începe analiza ca-
tegoriei „exploatare sexuală” pentru a cla-
rifica termenii iniţiali şi esenţa entităţilor 
care derivă din aceştia. În sensul semantic, 
vorbind despre termenul „sex” care rezultă 
din sintagma „exploatare sexuală”, acesta este 
interpretat în limba română ca o totalitate a 
caracteristicilor morfologice şi fiziologice care 
deosebesc fiinţele şi plantele în două categorii 
distincte: masculi şi femele, bărbaţi sau femei 
[8, p. 980]. În ceea ce priveşte termenul „se-
xual”, acesta este definit ca raport dintre sexe 
care se referă la viaţa sexuală [8, p. 980].

Referitor la semnificaţia termenului 
„exploatare”, dicţionarul explicativ al limbii 
române îl interpretează ca „...profit, tragere 
de folos în mod abuziv...” [ 8, p. 359]. Tot în 
acest context, exploatarea mai este interpreta-
tă ca „...obţinere (în mod abuziv) a unui profit 

de la o persoană sau dintr-o anumită situaţie, 
împrejurare etc. (prin mijloace lipsite de scru-
pule)...” [9], „...însuşire a rezultatelor muncii 
altora” [10, p. 895]. 

Sensul implicit al aceleiaşi formule ne 
permite să vorbim despre exploatare ca atri-
buire ilegală a rezultatelor muncii altora. Ex-
ploatarea, în acest ultim sens, va constitui 
„obiect generic” al respectivului studiu. Evi-
dent că în cazul nostru exploatarea sexuală va 
deveni „obiect nemijlocit” de cercetare. Prin 
urmare, rezultatele muncii altora ar trebui să 
fie considerate în acest sens ca venituri obţi-
nute de către infractori (subiecţi ai exploată-
rii), prin însuşirea fondurilor primite ca plată 
pentru servicii sexuale pe care le oferă femeile 
şi copiii ce depind de ei (victime exploatate).

În contextul celor consemnate, 
regretatul profesor Alexandru Borodac con-
firmă cele relatate mai sus în manualul său 
de „Drept penal: partea specială”, explicând 
că scopul exploatării sexuale comerciale sau 
necomerciale presupune profitarea de relaţi-
ile sexuale, contrar voinţei victimei, în inte-
res material sau alte interese personale [11, p. 
102].

Tot în acest sens, autorii S. Brânză şi 
V. Stati, în manualul de „Drept penal: partea 
specială”, constată că exploatarea sexuală, în 
sensul infracţiunii de trafic de fiinţe umane, 
presupune aservirea victimei prin a o obliga 
să presteze în acord cu voinţa făptuitorului 
unele servicii cu caracter sexual. Referindu-se 
la exploatarea sexuală comercială, aceştia atri-
buie la ea folosirea victimei în prostituţie, în 
industria pornografică, pentru masajul erotic, 
în reprezentări striptease, în reprezentări ero-
tice de alt gen implicând profitarea de sexua-
litatea victimei [12, p. 348]. Aceiaşi autori, în 
„Tratat de drept penal: partea specială”, con-
stată că prin „exploatare sexuală necomerci-
ală” se înţelege activitatea care nu are nici un 
impact direct asupra mărimii patrimoniului, 
exprimându-se în căsătorie (inclusiv poliga-
mică), concubinaj sau alte asemenea forme 
de coabitare, realizate pentru propria consu-
maţie a făptuitorului. Prin „exploatare sexuală 
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comercială” se înţelege activitatea aducătoare 
de profituri, care are drept urmare majorarea 
activului patrimonial al făptuitorului, expri-
mându-se în folosirea victimei, prin constrân-
gere, în prostituţie, în pornografie sau în alte 
activităţi sexuale [13, p. 482-483].

Exploatarea sexuală, ca formă a trafi-
cului de fiinţe umane, în special a femeilor şi 
copiilor, în opinia unor autori, include: orga-
nizarea prostituţiei, practicarea prostituţiei în 
unităţile militare sau în locurile de dislocare a 
forţelor armate, turismul sexual, servicii por-
nografice (în special, folosirea copiilor de am-
bele sexe în acest scop) [14, p. 14]. 

Aceeaşi opinie, dezvăluită prin pris-
ma aspectelor criminologice, o au autorii O. 
Bejan şi Gh. Butnaru, care susţin că în cazul 
exploatării sexuale victimele sunt folosite în 
special pentru prostituţie, pornografie (filme, 
fotografii, imagini cu relaţii sexuale transmi-
se în direct pe Internet etc.) sau sex-show-uri 
(striptease, diverse dansuri erotice etc.) [15, p. 
26].

Şi în literatura de specialitate rusă 
exploatarea sexuală este concepută ca 
implicarea persoanelor în prostituţie, 
pornografie etc. [16, p. 282].

În contextul relatat, este important de 
menţionat şi faptul că legislaţia internaţională 
nu conţine o definiţie complexă a acestui fe-
nomen. Totuşi în prevederile Protocolului de 
la Palermo se constată că „...exploatarea in-
clude, cel puţin, exploatarea prin prostituarea 
unei alte persoane sau alte forme de exploa-
tare sexuală...” [17]; „...toate cazurile de re-
crutare, transportare, transfer, adăpostire sau 
primire a unui copil în scopul exploatării sunt 
considerate trafic de persoane...” [17]. Evident 
că acest text nu reprezintă o definiţie propriu-
zisă în sensul direct al cuvântului. 

Legislaţia naţională, de asemenea, abor-
dează exploatarea sexuală în cadrul conceptu-
lui mai larg de „exploatare a persoanei”, repro-
ducând, în esenţă, această formulă, cu anumite 
concretizări. Astfel, Codul penal al Republicii 
Moldova defineşte exploatarea fiinţei umane 
ca „recrutarea, transportarea, transferul, adă-

postirea sau primirea unei persoane, cu sau 
fără consimţământul acesteia, în scop de ex-
ploatare sexuală, comercială sau necomercia-
lă, prin muncă sau servicii forţate, pentru cer-
şetorie, în sclavie sau condiţii similare sclaviei, 
de folosire în conflicte armate sau în activităţi 
criminale, de prelevare a organelor, ţesuturi-
lor şi/sau celulelor, precum şi de folosire a fe-
meii în calitate de mamă-surogat...” (alin. (1), 
art. 165 CP). Totodată, Codul penal autohton 
incriminează separat infracţiunea de trafic de 
copii, agravând răspunderea penală în com-
paraţie cu acţiunile similare comise în pri-
vinţa unei persoane mature. În acest context, 
conform prevederilor alin. (1) al art. 206 CP, 
traficul de copii presupune „recrutarea, trans-
portarea, transferul, adăpostirea sau primirea 
unui copil, precum şi darea sau primirea unor 
plăţi ori beneficii pentru obţinerea consimţă-
mântului unei persoane care deţine controlul 
asupra copilului, în scopul: a) exploatării se-
xuale, comerciale sau necomerciale, în prosti-
tuţie sau industrie pornografică; b) exploatării 
prin muncă sau servicii forţate; b¹) practicării 
cerşetoriei sau altor scopuri josnice; c) exploa-
tării în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, 
inclusiv în cazul adopţiei ilegale; d) folosirii în 
conflicte armate; e) folosirii în activitate cri-
minală; f) prelevării organelor, ţesuturilor şi/
sau celulelor umane; h) vânzării sau cumpă-
rării...”. Alin. (2), lit. b) al aceluiaşi articol pre-
vede o circumstanţă agravantă a traficului de 
copii legată de exploatarea sexuală a acestora, 
fiind vorba despre acţiunile vizate la alin. (1), 
însoţite de abuz şi/sau violenţă sexuală. 

Prin urmare, reieşind din prevederile 
legislaţiei penale naţionale, constatăm că ex-
ploatarea sexuală, comercială sau necomerci-
ală, prostituţia şi industria pornografică con-
stituie principalele forme de exploatare atât în 
privinţa femeilor, cât şi a copiilor.

Totuşi nu ar fi corect să afirmăm că ex-
ploatarea sexuală se reduce doar la prostitu-
ţie şi industria pornografică. Astfel, analiza 
actelor normative internaţionale, naţionale şi 
străine, inclusiv a practicii judiciare, permite 
de a referi la alte forme de exploatare sexuală 
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următoarele fapte: hărţuirea sexuală a minori-
lor, abuzul şi violenţa sexuală în privinţa unui 
minor, căsătoria forţată, turismul sexual (in-
clusiv cel cu copii), „cyber-sex” virtual cu un 
minor pentru a stabili o relaţie de încredere cu 
el în scopul exploatării sexuale („grooming”).

Finalizând analiza succintă a aspecte-
lor care vizează latura juridică a exploatării 
sexuale, în continuare este necesar de a face 
anumite incursiuni cu referire la problemele 
pe le care le evocă acest fenomen prin prisma 
abordărilor existente în literatura de speciali-
tate, inclusiv cea criminologică.

În contextul general de abordare a 
esenţei exploatării sexuale, experţii în domeniu 
au viziuni diferite referitoare la unele aspecte 
specifice ale acestei probleme. De menţionat 
că majoritatea din ei sunt de acord cu faptul 
că respectivul fenomen cuprinde o totalitate 
diversă de fapte infracţionale. Cu toate aces-
tea, constatăm că nu este percepută uniform 
lista faptelor penale care formează acest com-
plex infracţional. Însăşi sintagma „exploatare 
sexuală” nu poate fi considerată unica utilizată 
în descrierea fenomenului vizat. Uneori, dife-
riţi autori îl înlocuiesc cu alţi termeni – „ex-
ploatare sexuală comercială” [18, p. 5], „sex 
comercial ilegal” [19, p. 17] etc. Fără îndoială, 
o poziţie solidară este deţinută de experţi şi oa-
meni de ştiinţă atunci când vine vorba despre 
traficul de fiinţe umane şi de exploatarea sexu-
ală ca obiectiv principal şi interes dominant. 
Aici este necesar de adăugat că tipul respectiv 
de proximitate presupune, în esenţă, principii 
stabile de încadrare juridică şi condiţii unice 
de tragere la răspundere pentru aceste fapte 
infracţionale cu caracter interdependent.

Totuşi există mai multe discuţii cu pri-
vire la încadrarea juridică a cazurilor de ex-
ploatare sexuală în care o persoană este de 
acord să se implice în mod voluntar în ast-
fel de activităţi sau când vine cu o iniţiativă 
în acest sens. Cel mai probabil, motiv pentru 
astfel de dispute este soluţionarea neuniformă 
a acestei probleme la nivelul reglementărilor 
internaţionale.

Revenind la conţinutul Protocolului 

de la Palermo, constatăm că: „a) traficul de 
persoane presupune recrutarea, transportul, 
transferul, adăpostirea sau primirea de per-
soane, prin ameninţare de recurgere sau prin 
recurgere la forţă ori la alte forme de con-
strângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, 
abuz de autoritate sau de o situaţie de vulnera-
bilitate ori prin oferta sau acceptarea de plăţi 
ori avantaje pentru a obţine consimţământul 
unei persoane având autoritate asupra alteia 
în scopul exploatării. Exploatarea conţine, cel 
puţin, exploatarea prin prostituarea unei alte 
persoane sau alte forme de exploatare sexuală, 
munca sau serviciile forţate, sclavia sau practi-
cile analoage sclaviei, folosirea sau prelevarea 
de organe; b) consimţământul unei victime 
a traficului de persoane pentru exploatarea 
amintită, astfel cum este enunţată la lit. a) din 
prezentul articol, este indiferent atunci când 
unul din oricare dintre mijloacele enunţate la 
lit. a) a fost folosit; c) recrutarea, transporta-
rea, transferul, adăpostirea sau primirea unui 
copil în scopul exploatării este considerată 
trafic de persoane, chiar dacă aceştia nu fac 
apel la nici unul dintre mijloacele menţiona-
te la lit. a) din prezentul articol; d) termenul 
copil indică orice persoană cu vârsta mai mică 
de 18 ani” [20]. 

Prin urmare, în textul acestui act nor-
mativ este identificată o poziţie clară a legiui-
torului legată de exploatarea sexuală (inclusiv 
în cadrul traficului de fiinţe umane), recunos-
cută ca atare numai în cazul în care victima 
este implicată în acest proces împotriva voin-
ţei sale, în mod forţat. Luând în considerare 
excepţia formulată la lit. c) din art. 3 al Pro-
tocolului menţionat ce se referă doar la co-
pii, concluzia nu poate fi decât una singură: 
consimţământul unui adult elimină problema 
exploatării. Cu alte cuvinte, acordul persoanei 
mature va exclude semnele exploatării sexu-
ale.

Diametral opus este soluţionată această 
problemă în Convenţia ONU pentru supri-
marea traficului de persoane şi a exploatării 
prostituirii semenilor din 1949, care preve-
de în art. 1 următoarele: „Părţile la prezenta 
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Convenţie decid pedepsirea oricărei persoa-
ne care, pentru a satisface pasiunile altuia: 1) 
ademeneşte, atrage sau îndeamnă, în vederea 
prostituării, o altă persoană, chiar şi cu con-
simţământul acesteia; 2) exploatează prostitu-
ţia unei alte persoane, chiar cu consimţămân-
tul acesteia” [21].

În contextul celor menţionate, precizăm 
că nu ne-am pus ca scop revizuirea aspectelor 
legate de teoria dreptului internaţional care 
vizează problema forţei juridice comparative 
expusă în două documente contradictorii. 
Totuşi este important de subliniat faptul că 
o astfel de disonanţă juridică influenţează 
semnificativ poziţiile oamenilor de ştiinţă 
atunci când este vorba despre evaluările 
acţiunilor legate de exploatarea sexuală în 
funcţie de voinţa victimei.

Concluzii. Toate argumentele de mai 
sus cu privire la natura juridică a fenomenu-
lui abordat ne permit să oferim o formulă care 
reflectă noțiunea, esenţa şi principalele carac-
teristici ale „exploatării sexuale” a femeilor şi 
copiilor. Astfel, este vorba despre folosirea, 
de regulă sistematică şi în scop de profit, a fe-
meilor şi copiilor în prostituţie, în industria 
pornografică sau în alte activităţi cu carac-
ter sexual, prin aplicarea diferitor metode de 
constrângere sau prin profitarea de anumite 
condiţii în care victima nu are libertatea sau 
capacitatea de a lua decizii în acest sens.

De menţionat că majoritatea autorilor 
care au studiat această problemă ajung la con-
cluzia privind necesitatea introducerii în le-
gislaţia penală a normelor speciale ce stabilesc 
răspundere pentru exploatarea sexuală.

O altă problemă esenţială este necesita-
tea distingerii conceptelor ce vizează exploata-
rea sexuală şi exploatarea sexuală comercială. 

Aşadar, în opinia noastră, exploatarea 
sexuală comercială are ca scop final obţinerea 
beneficiului material (patrimonial, financiar) 
în urma exploatării, victimele acesteia fiind 
atât adulţii, cât şi copiii. Abordând în mod 
special problema exploatării sexuale a copii-
lor, experţii străini subliniază adesea caracte-
rul comercial al acestui fenomen.

Aşa cum menţiona M. Hecht în cadrul 
celui de al Treilea Congres Mondial împotriva 
exploatării sexuale a copiilor şi adolescenţi-
lor, care a avut loc la 25-28 noiembrie 2008 
la Rio de Janeiro (Brazilia), exploatarea sexu-
ală comercială constituie o încălcare gravă a 
drepturilor copiilor. Aceasta include hărţui-
rea sexuală din partea adulților şi remunera-
rea bănească sau sub o altă formă a copilului 
sau a persoanei terţe (ori a grupului de indi-
vizi). Copilul este tratat ca un obiect sexual 
şi comercial. Exploatarea sexuală comercială 
a copiilor este o modalitate de constrângere 
şi violenţă împotriva lor, fiind considerată ca 
muncă forţată şi o formă contemporană de 
sclavie [18, p. 6].

În sensul celor menţionate mai sus, con-
statăm că exploatarea sexuală comercială di-
feră semnificativ de formele de exploatare cu 
caracter sexual în care autorul infracţiunii nu 
urmăreşte obţinerea obligatorie a unui benefi-
ciu material.

În cazul exploatării sexuale a copilului 
de către adult „beneficiile” pot avea un carac-
ter nepartimonial, însă exploatarea minorului 
oricum are loc, întrucât folosirea copilului, pe 
de o parte, satisface nevoile unui anumit grup 
de adulţi, iar pe de altă parte, această implicare 
cauzează prejudicii fizice sau morale grave, de 
multe ori ireversibile, personalităţii minoru-
lui.

Pentru a nu ne repeta în privinţa unor 
aspecte evidente, şi anume absenţa compo-
nentei materiale, considerăm util de a specifi-
ca faptul că opţiunile de exploatare „fără inte-
res material”, în comparaţie cu cel comercial, 
este mult mai restrâns.

Totodată, constatăm că, potrivit norme-
lor de drept internaţional, obţinerea venituri-
lor din prostituţie se consideră infracţiune. De 
menţionat că şi legislaţia naţională prevede răs-
pundere penală pentru comiterea unor astfel 
de fapte (art. 220 CP). În acest sens, existenţa 
unor norme care reflectă o asemenea atitudine 
faţă de persoanele care obţin venituri din pros-
tituţie pare a fi justificată, fiindcă aceasta cores-
punde realităţilor cotidiene şi tendinţelor nega-
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tive de consolidare a criminalităţii în domeniul 
exploatării sexuale.

Şi în literatura de specialitate rusă, ex-
perţii în domeniu au subliniat de mai multe 
ori necesitatea incriminării faptelor legate de 
obţinerea unor venituri din prostituţie de că-
tre persoanele terţe [22, p. 41].

Printre altele, ni se pare ambiguă abor-
darea problemei ce vizează delimitarea trafi-
cului de fiinţe umane în scop de prostituţie şi 
exploatarea prostituţiei. Astfel, I. Izmailova, 
în lucrarea sa dedicată acestei probleme se 
concentrează asupra faptului că în Conven-
ţia din 1949 nu sunt bine concepute o serie 
de probleme, cum ar fi, de exemplu, faptul că 
termenul „prostituţie” este utilizat alături de 
„trafic de persoane”, ca fenomene omogene, 
similare [23, p. 16].

Cu toate acestea, mai târziu, acelaşi au-
tor subliniază că atunci când raportăm pros-
tituţia la domeniul traficului de fiinţe umane 
este necesar să se indice că nu este vorba doar 
despre prostituţie, ci despre prostituţie forţa-
tă... [23, p. 16].

În opinia noastră, acest punct de 
vedere este discutabil. Documentele juridice 
internaţionale interpretează prostituţia şi 
traficul de fiinţe umane ca fenomene distincte, 
însă corelaţia strânsă a lor este argumentată prin 
faptul că prostituţia şi exploatarea prostituţiei 
constituie unul din principalele scopuri ale 
traficului de fiinţe umane. Totodată, dacă un 
astfel de scop nu ar exista, traficul de persoa-
ne nu ar avea asemenea dimensiune agresivă şi 
arie de extindere.
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Introducere. Progresul cultural, ştiinţi-
fic şi social din ultimii ani, precum şi tendinţa 
Republicii Moldova de integrare în Uniunea 
Europeană impun ajustarea legislaţiei naţio-
nale în conformitate cu standardele europene, 
elaborarea noilor concepte în realizarea poli-
ticii penale etc. 

În Republica Moldova este în continuă 
desfăşurare reforma judiciară şi de drept, care 
a cuprins reorganizarea sistemului judecăto-
resc, a procuraturii şi organelor de urmărire 
penală, a avocaturii, urmând a fi perfecţionat 
şi sistemul administraţiei penitenciare. Au 
fost operate schimbări pozitive în legislaţia 
naţională, în special cea de drept penal şi de 
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procedură penală, la baza căreia sunt elemente 
ce ţin de standardele europene ale drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Metode şi materiale aplicate. Metodele 
aplicate sunt analiza, sinteza, comparaţia, in-
vestigaţia ştiinţifică. Materialele folosite sunt 
legislaţia internaţională şi naţională în dome-
niu, literatura de specialitate.

Rezultate obţinute şi discuţii. Articolul 
36 al Constituţiei Republicii Moldova garan-
tează dreptul la ocrotirea sănătăţii, care oferă 
tuturor persoanelor aflate sub jurisdicţia sta-
tului minimul asigurării medicale gratuite [1].

În conformitate cu standardele inter-
naţionale, se apreciază că sănătatea în închi-



LEGEA ȘI VIAȚA32
decembrie 2020

sori trebuie apărată, ea fiind aspectul cel mai 
vulnerabil al vieţii din mediul carceral. Una 
din regulile principale în închisoare se referă 
la apărarea împotriva abuzurilor de orice fel. 
Un astfel de abuz ar putea fi ţinerea persoa-
nelor arestate sau deţinute în condiţii care le 
privează temporar sau permanent de folosirea 
oricărui simţ natural, cum ar fi posibilitatea 
de a vedea sau auzi sau de a cunoaşte locul şi 
trecerea timpului. Astfel de comportamente 
ar putea dăuna, mai ales atunci când se aplică 
pe timp îndelungat, sănătăţii mintale şi fizice.

Regulile internaţionale referitoare la 
nivelul îngrijirii sănătăţii în închisori fac res-
ponsabile guvernul, administraţia peniten-
ciarelor dar şi personalul. Codul Naţiunilor 
Unite pentru responsabilii cu respectarea legii 
statuează în articolul 6 că: „Aplicarea oficială 
a legii va asigura protecţia deplină a sănătă-
ţii persoanelor în custodie şi în particular va 
acţiona imediat pentru asigurarea asistenţei 
medicale ori de câte ori este cerut acest lucru. 
În acest context orice cerere adresată de un 
condamnat de a fi consultat de un medic tre-
buie să fie privită cu multă seriozitate de către 
personal, să i se răspundă prompt, cu excepţia 
cazului când deţinutul abuzează de aceste vi-
zite” [2].

Dreptul la îngrijire medicală al deţinu-
ţilor nu ar trebui să fie diferit de al celorlalţi 
membri ai societăţii. Cu toate acestea, chiar şi 
în ţările cu o îndelungată tradiţie democrati-
că, bogate şi cu sisteme sanitare performante, 
există mari diferenţe între îngrijirea medicală 
din interiorul şi din afara închisorii, ceea ce 
poate avea consecinţe asupra sănătăţii foştilor 
deţinuţi. 

La nivel internaţional sunt în vigoare 
numeroase documente care reglementează 
dreptul la asistenţă medicală a persoanelor 
cu regim de detenţie, cum ar fi Ansamblul de 
reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor 
[3] şi Regulile Europene pentru Penitenciare 
[4].

În cele mai dese cazuri deţinuţii provin 
din categoriile cele mai dezavantajate atât din 
punct de vedere economic, cât şi social. Pen-
tru ei este comun un nivel scăzut de educaţie, 

lipsa unui loc de muncă şi a unui domiciliu. 
Deseori deţinuţii au avut un mod de viaţă ha-
otic şi probleme complexe sociale şi de sănăta-
te. S-ar putea ca ei să aibă aşteptări limitate cu 
privire la sănătate, dar şi la serviciile medicale, 
cărora le poate lipsi flexibilitatea de a răspun-
de efectiv nevoilor unor astfel de oameni.

Organizarea asistenţei medicale a per-
soanelor deţinute în penitenciare se efectuea-
ză conform prevederilor legislaţiei execuţio-
nal-penale, actelor normative ale Ministerului 
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, ale Mi-
nisterului Justiţiei, precum şi ale Regulamen-
tului cu privire la asigurarea asistenţei medi-
cale a persoanelor deţinute în penitenciare [5, 
art. 2].

Astfel, condamnaţii beneficiază în mod 
gratuit de asistenţă medicală şi de medica-
mente în volumul stabilit de Programul unic 
al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, 
în conformitate cu legislaţia în vigoare. Acor-
darea asistenţei medicale gratuite se efectuea-
ză în unitatea medicală a instituţiei penitenci-
are după înscrierea prealabilă şi conform unui 
grafic aprobat de şeful penitenciarului, cu ex-
cepţia cazurilor de urgenţă [6, art. 230].

Potrivit art. 231 CE al RM, orice peni-
tenciar trebuie să aibă la dispoziţie serviciul 
cel puţin al unui medic generalist, al unui 
medic stomatolog şi al unui medic psihiatru. 
În penitenciarul cu capacitatea de cel puţin 
100 de locuri trebuie să funcţioneze, în regim 
permanent, un centru curativ staţionar pen-
tru acordarea de asistenţă medicală fiecărui 
condamnat. Condamnaţii bolnavi care au 
nevoie de tratament medical specializat sunt 
transferaţi neîntârziat sau conform indicaţiei 
din fişa medicală a condamnatului stabilită de 
medicul penitenciarului în instituţiile medi-
cale specializate ale Administraţiei Naţionale 
a Penitenciarelor sau în spitalele Ministerului 
Sănătăţii, de regulă, din raza penitenciarului.

Examenul medical al condamnatului se 
efectuează la primirea în penitenciar şi, la soli-
citare şi în mod periodic, în timpul executării 
pedepsei, însă nu mai rar de o dată la 6 luni, 
precum şi la eliberarea din locurile de deten-
ţie. Examenul medical se efectuează în condi-
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ţii de confidenţialitate şi intimitate, cu excep-
ţia cazurilor în care medicul, pentru motive de 
siguranţă şi securitate, solicită prezenţa altor 
reprezentanţi ai administraţiei penitenciaru-
lui, fapt care va fi consemnat în modul cores-
punzător.

 La sosirea în penitenciar, condamnatul, 
în termen de până la 24 de ore, este exami-
nat în vederea constatării existenţei leziunilor 
corporale sau altor urme de violenţă şi, în ter-
men de până la 15 zile, este chestionat şi supus 
examenului medical şi igienizării sanitare în 
încăperile de carantină ale penitenciarului.

    În cazul în care se constată urme de 
violenţă, tratamente cu cruzime, inumane 
sau degradante ori de alte rele tratamente sau 
persoana condamnată acuză violenţă, medicul 
care efectuează examenul medical are obliga-
ţia de a consemna în fişa medicală cele con-
statate şi declaraţiile persoanei condamnate în 
legătură cu acestea sau cu orice altă agresiune 
şi de a anunţa imediat şeful instituţiei peni-
tenciare, care sesizează procurorul şi Avocatul 
Poporului sau, în cazurile privind condamna-
ţii minori, Avocatul Poporului pentru dreptu-
rile copilului în termen de 24 de ore. Persoana 
condamnată are dreptul de a cere să fie exa-
minată, pe cont propriu, la locul de deţinere, 
de un medic din afara sistemului adminis-
traţiei penitenciare, indicat de aceasta sau de 
un medic legist. Constatările medicului din 
afara sistemului administraţiei penitenciare 
se consemnează în fişa medicală a persoanei 
condamnate, iar certificatul medico-legal se 
anexează la fişa medicală, după ce persoana 
condamnată a luat cunoştinţă de conţinutul 
său, contra semnătură [6, art. 13].

Condamnatul beneficiază de asistenţa 
terapeutică, chirurgicală, psihiatrică, gineco-
logică şi stomatologică. Condamnatul poate, 
pe cont propriu, să beneficieze şi de serviciile 
unui medic privat.

În temeiul hotărârii comisiei medica-
le specializate a penitenciarului, create prin 
dispoziţia şefului instituţiei şi coordonată cu 
Direcţia medicală a Administraţiei Naţionale 
a Penitenciarelor, deţinuţii bolnavi de tuber-
culoză, boli venerice, alcoolism, narcomanie 

sau toxicomanie sunt supuşi unui tratament 
obligatoriu. 

Trimiterea bolnavilor pentru trata-
ment staţionar în spitalele penitenciare se 
efectuează în baza recomandărilor medicilor 
unităţii medicale din penitenciare, transferul 
efectuându-se conform procedurii generale 
de transfer al deţinuţilor, prevăzute de actele 
normative în vigoare.

Deţinuţii bolnavi care au nevoie de in-
tervenţie medicală specializată de urgenţă 
sunt transferaţi neîntârziat, sub pază şi supra-
veghere, în instituţiile medicale specializate 
ale sistemului administraţiei penitenciare sau 
în instituţiile curative publice ale Ministerului 
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. În caz 
de necesitate urgentă de acordare a ajutoru-
lui medical specializat, spitalizarea bolnavilor 
poate fi efectuată în instituţiile medico-sanita-
re publice ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi 
Protecţiei Sociale cu asigurarea pazei şi escor-
tei necesare.

În cazul internării planificate deţinu-
ţii bolnavi se transferă în instituţiile medico-
sanitare publice ale Ministerului Sănătăţii, 
Muncii şi Protecţiei Sociale în baza dispoziţiei 
directorului ANP cu asigurarea pazei şi escor-
tei necesare.

Acordarea asistenţei medicale şi consul-
tative deţinuţilor de către instituţiile medico-
sanitare publice, subordonate Ministerului 
Sănătăţi, Muncii şi Protecţiei Sociale, va fi 
efectuată în baza contractelor încheiate [5].

Deţinuţii care suferă de boli sau defici-
enţe psihice se iau în evidenţă şi se tratează în 
instituţiile curative specializate sub suprave-
gherea strictă a medicilor. În unităţile medica-
le ale penitenciarelor se efectuează: examenul 
clinic şi supravegherea deţinuţilor în scopul 
aplicării terapiei raţionale şi determinării ca-
pacităţii lor de muncă; tratamentul ambulato-
riu şi în staţionar, somatic şi specializat, prin 
metodele şi mijloacele recomandate de indi-
caţiile instructiv-metodice ale Ministerului 
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. 

Asistenţa medicală de ambulator se 
acordă deţinuţilor în unităţile medicale ale 
serviciilor medicale din penitenciare, în orele 
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stabilite de şeful penitenciarului, pentru fieca-
re sector (câteva sectoare), schimb, conform 
registrelor de înscriere prealabilă pentru exa-
minare medicală, completate de către şefii de 
sectoare.

Staţionarul serviciului medical este pre-
văzut pentru:

a) examinarea şi tratarea bolnavilor care 
necesită tratament staţionar, regim de pat pe 
termen până la 14-15 zile;

b) tratamentul de susţinere a bolnavilor 
în caz de necesitate, care au fost externaţi din 
spitalul  penitenciar;

c) izolarea temporară a bolnavilor cu 
maladii contagioase sau suspecţi de maladii 
contagioase până la internarea în spitalul pe-
nitenciar;

d) tratamentul staţionar al bolnavilor 
netransportabili până la ameliorarea stării de 
sănătate cu transferarea ulterioară în spitalul 
penitenciar;

e) internarea persoanelor supuse trata-
mentului staţionar conform planului de dis-
pensarizare.

Înainte de plecare din penitenciar, toţi 
deţinuţii sunt supuşi examenului medical 
obligatoriu. În penitenciarele cu statut de 
izolator de urmărire penală deţinuţii, înainte 
de a fi transferaţi în alte penitenciare pentru 
executarea pedepsei, se examinează în vede-
rea prezenţei maladiilor infecţioase (inclusiv 
tuberculoza) şi dermatovenerologice [5].

Conform prevederilor art. 232 alin. (5) 
al Codului de executare al Republicii Moldova 
[6] şi pct. 508 al Statutului executării pedepsei 
de către condamnaţi [7], deţinuţii bolnavi de 
tuberculoză sunt supuşi tratamentului obli-
gatoriu. Deţinutul bolnav de tuberculoză este 
obligat să respecte regimul curativ din institu-
ţia curativă penitenciară.

Controalele medicale regulate ajută la 
prevenirea creşterii şi răspândirii bolilor şi al-
tor probleme de sănătate. Mai mult, diagnos-
ticarea la timp şi timpurie a îmbolnăvirii sau a 
problemelor de sănătate permite administra-
rea îngrijirii necesare cât mai repede posibil. 
Tratamentul stomatologic de rutină ar trebui, 
de asemenea, prestat deţinuţilor pentru care 

tratamentul stomatologic este inaccesibil din 
cauza reţinerii de mai mult de 6 luni [8].

Închisoarea poate asigura efectuarea 
unei evaluări sistematice şi a unui tratament al 
persoanelor al căror mod de viaţă le-a împie-
dicat accesul la o asistenţă medicală adecvată. 
Deţinuţii pot fi încurajaţi să adopte un com-
portament mai sănătos, iar regimul de deten-
ţie poate oferi şansa eliminării inegalităţilor 
legate de sănătate. Cu toate acestea, penitenci-
arele nu au ca scop principal promovarea să-
nătăţii, iar unii susţin că există o contradicţie 
inerentă între obiectivele de asistenţă şi con-
trol. Închisorile au valori, reguli şi ritualuri ce 
permit observarea, restricţionarea şi privarea 
de putere a deţinuţilor, aspecte care intră în 
conflict cu ideea de a-i încuraja să preia con-
trolul asupra propriei lor sănătăţi. În plus, nici 
o discuţie despre sănătatea deţinuţilor nu poa-
te ignora întrebarea dacă închisoarea este cu 
adevărat locul potrivit pentru toţi.

Astfel, există probleme organizatorice 
(personal calificat insuficient, continuitatea 
îngrijirilor şi a asistenţei în afara orelor de 
program nu este întotdeauna asigurată etc.) şi 
calitative (nerespectarea standardelor, onora-
rea de reţete nesemnate de medic, distribuirea 
de medicamente fără avizul medicului, rapor-
tarea sumară în dosarele medicale, temporiza-
rea acordării asistenţei medicale, igiena neco-
respunzătoare etc.).

Cele mai multe acuze în rândul deţinu-
ţilor sunt de natură psihosocială. Astfel,  de-
ţinuţii de sex masculin au o afecţiune psihică 
(depresie, tulburări sexuale, autism, tulburări 
de personalitate).

Unul din obiectivele Strategiei de dez-
voltare a Sistemului Administraţiei Penitenci-
are pentru anii 2016-2020 [9] este dezvoltarea 
serviciilor medicale de calitate pentru persoa-
nele private de libertate, echivalente cu cele 
prestate în sistemul public de sănătate. Scopul 
respectivului obiectiv este de a dezvolta servi-
cii medicale echivalente celor din comunitate, 
pentru toate persoanele private de libertate. 
Acţiuni concrete vizează activitatea serviciu-
lui medical la nivel de proceduri şi mecanisme 
de funcţionare. În acest sens sunt luate în con-
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siderare acţiuni concrete pe zona de proceduri 
interne, instrumente de lucru şi legislaţia pen-
tru asigurarea asistenţei medicale.

Realizarea măsurilor şi obiectivelor pro-
puse au drept scop asigurarea calităţii actului 
medical, echivalent comunităţii, prin: asigu-
rarea independenţei profesionale, ajustarea 
legislaţiei, asigurarea unui management efici-
ent, acreditarea serviciilor medicale, creşterea 
profesionalismului medical.

Concluzii. În contextul celor specificate 
mai sus punctăm că o sănătate adecvată este 
crucială pentru implementarea unei politici 
umanitare complexe în penitenciare. Pentru 
a asigura faptul că normele internaţionale şi 
standardele de viaţă adecvate pentru deţinuţi 
sunt satisfăcute, serviciul de asistenţă medica-
lă din penitenciare trebuie să includă măsuri 
preventive, de reacţionare şi de promovare a 
asistenţei medicale. Îngrijirea preventivă pune 
baza investigaţiilor pentru deţinuţii nou-ve-
niţi, incluzând scanarea bolilor infecţioase şi 
vaccinarea corespunzătoare. Măsurile de re-
acţionare includ servicii medicale pe loc. Ast-
fel de servicii ar trebui să includă îngrijirea 
primară, îngrijirea psihică, asistenţa celor cu 
nevoi speciale, tratament esenţial al bolilor şi 
îngrijirea de urgenţă. 

Astfel, promovarea sănătăţii şi educaţia 
medicală ar trebui sa ducă la o creştere a înţe-
legerii în penitenciare a problemelor de sănă-
tate care se referă la deţinuţi. 
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Se consideră că formatul paramilitar tipic nu reușește să pregătească viitorii polițiști pentru a lucra într-un mod 
compatibil cu modelul de servicii polițienești orientate către comunitate și neglijează principiile de bază ale teoriei învățării 
adulților. În esență, pentru a produce specialiști care sunt capabili să aplice cu succes tehnici de intervenție profesională 
orientate către comunitate (de exemplu, colaborare pro activă cu membrii comunității, instituțiile de învățământ trebuie să 
instruiască recruții în vederea obținerii unor abilități necesare soluționării problemelor în mod independenți și creativ. Un 
polițist bine pregătit a necesitat întotdeauna o combinație unică de abilități fizice, cognitive, emoționale și interumane. Din 
aceste considerente, în studiul dat au fost supuse analizei principalele abilități și competențe care trebuie dezvoltate în cadrul 
formării și instruirii viitorilor polițiști

Cuvinte-cheie: instruire, formare, recrut, metode, adult, polițist, abilități, cognitiv, emoțional, moral, social, stan-
dard

The typical paramilitary training format is considered not to be successful in preparing future police officers to work 
in a way that is compatible with the community-oriented policing model and neglects the basic principles of adult learning 
theory. In essence, in order to train specialists who are able to successfully apply community-oriented professional interventi-
on techniques, for example, proactive collaboration with community members, educational institutions need to train recruits 
in order to acquire skills needed to solve problems independently and creative. A well-trained police officer must always 
have a unique combination of physical, cognitive, emotional and interpersonal skills. For these reasons, in this study were 
analyzed the main skills and competencies that need to be developed in the training and education of future police officers.

Key-words: training, training, recruit, methods, adult, police, skills, cognitive, emotional, moral, social, standard

Un polițist bine pregătit a necesitat în-
totdeauna o combinație unică de abilități fizi-
ce, cognitive, emoționale şi interumane. Deşi 
majoritatea timpului unui polițist petrecut în 
serviciu implică sarcini care nu prezintă careva 
amenințări, cum ar fi examinare unor petiții, 
patrulări, interogarea persoanelor, efectuarea 
diferitor controale, întocmirea diferitor acte 
oficiale, totuşi este necesar ca acesta să fie pre-
gătit pentru scenarii mai periculoase[13, p. 
1]. Potrivit Asociației Internaționale a Șefilor 
de Poliție (2001), rata de utilizare a forței de 
către polițişti este de doar 3,61 la 10.000 de 
apeluri de serviciu [14]. În acele situații, când 
un polițist este nevoit să folosească forța, 

abilitățile necesare şi tacticile învățate devin 
critice. Subliniem importanța abilităților de 
bază ale polițiştilor în timpul intervențiilor 
profesionale, cărora trebuie să le fie acordată o 
atenție deosebită în timpul formării şi instru-
irii[13, p. 1].

Constatăm că în Republica Moldova 
cum şi în alte țări instruirea polițiştilor este 
una cvasimilitară. De exemplu, potrivit Biro-
ului de Justiție al SUA, instruirea cvasi-milita-
ră sau cea bazată pe stres care implică cerințe 
psihologice speciale şi fizice intense sunt puse 
în aplicare în aproape jumătate din academii-
le de poliție din SUA [21]. 33% dintre recruții 
polițişti sunt instruiți într-un echilibru între 
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medii de stres şi non-stres şi doar 18% sunt 
instruiți într-o academie care promovează o 
abordare mai scăzută a stresului (mai puțin 
militaristă) în procesul formării [21].

Se consideră că formatul paramilitar ti-
pic nu reuşeşte să pregătească viitorii polițişti 
pentru a lucra într-un mod compatibil cu mo-
delul de servicii polițieneşti orientate către co-
munitate şi neglijează principiile de bază ale 
teoriei învățării adulților. În esență, pentru a 
produce specialişti care sunt capabili să apli-
ce cu succes tehnici de poliție orientate către 
comunitate, de exemplu, colaborare pro ac-
tivă cu membrii comunității [24], instituțiile 
de învățământ trebuie să instruiască recruții 
în vederea obținerii unor abilități necesare 
soluționării problemelor în mod independenți 
şi creativ[1].

În literatura de specialitate s-a discu-
tat intens despre necesitatea de a adopta un 
model de teorie a învățării adulților în speci-
al pentru formarea polițiştilor [7]. În esență, 
dincolo de problemele legate de cele mai bune 
tehnici de formare pentru polițişti este necesar 
să se lucreze în cadrul unui model de poliție 
orientat către comunitate. Recruții care sunt 
instruiți în concordanță cu teoria învățării 
adulților sunt încurajați să dezvolte abilități 
de gândire critică, comunicare eficientă şi o 
mai bună inteligență emoțională. În contextul 
aplicării metodelor de instruire pentru adulți 
este foarte important modul în care se oferă 
această instruire. Mai exact, se consideră că 
personalul de instruire serveşte drept model 
puternic care familiarizează polițiştii cu cultu-
ra instituției [15, 9]. Vodde a afirmat acest lu-
cru destul de clar: „dacă recruții sunt expuşi în 
mod constant la un instructor autocratic, pre-
scriptiv şi orientat spre disciplină, spre deose-
bire de unul care este binevoitor, echitabil şi 
un bun mentor, astfel de comportamente vor 
fi inevitabil modelate” [25]. Stoughton susține 
ideea că modelele tradiționale de instruire îi 
învață pe polițişti să se teamă, ceea ce „... afec-
tează inevitabil modul în care interacționează 
polițiştii cu civilii”[23, p. 128].

Problema instruirii polițiştilor nu este 

o preocupare nouă, de mai mulți ani a exis-
tat un flux constant de critici care a subli-
niat deficiențele în procesul de formare a 
specialiştilor în cadrul MAI, în special când 
era vorba de pregătirea adecvată a candidaților 
pentru cerințele efective ale unui post concret. 
O mare parte din această critică a venit de la 
înşişi polițiştii cărora li s-a cerut să reflecte-
ze asupra relevanței experienței lor în timpul 
studiilor şi de la managerii de poliție care sunt 
de părerea că formarea viitorilor polițişti în 
cadrul instituției de învățământ nu este sufi-
cientă. 

Se consideră că discrepanța dintre 
pregătirea cadrelor şi stabilirea locurilor de 
muncă depinde de două aspecte legate de 
conținutul şi de furnizarea curriculumului 
universitar [7]. 

Ținând pasul cu cerințele moderne ale 
poliției contemporane, instruirea polițiştilor 
trebuie să evolueze. Nu mai este suficient ca 
în cadrul instruirilor să fie predată doar le-
gea sau să se concentreze doar pe dezvoltarea 
abilităților menționate mai sus. Este extrem de 
contraproductivă instruirea recruților într-un 
format pedagogic autoritar. Cu toate acestea, 
vocile care solicită schimbări în practicile de 
instruire a poliției şi aduc critici dure acestui 
proces evită să precizeze care sunt modalitățile 
de realizare a acesteia, care sunt modalitățile 
de predare, de consolidare, de susținere, de 
dezvoltare a abilităților necesare polițiştilor 
pentru îndeplinirea cu succes a misiunilor de 
serviciu.

De exemplu, academiile de poliție din 
SUA începând cu anii 2000 au făcut progrese 
reale în formarea recruților identificând cele 
mai importante competențe necesare a fi dez-
voltate în procesul de instruire a polițiştilor, 
după cum urmează:

 – standarde etico-morale stricte; 
 – imparțialitatea şi înțelegerea 

diversității; 
 – orientarea spre serviciul oferit 

societății; 
 – orientarea către echipa din care face 

parte; 
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 – abilități bune de comunicare şi ascul-
tare; 

 – abilități bune de comunicare în scris; 
 – niveluri ridicate de motivație (în spe-

cial nonfinanciare), 
 – abilități puternice de luare a deciziilor 

şi de rezolvare a problemelor;
 – abilități bune de relaționare umană, 
 – autocontrol şi disciplină; 
 – abilități bune de planificare şi organi-

zare; şi o 
 – atitudine bazată pe performanță [4, p. 

360].
În mod similar, în anul 2004, Comisia 

din California pentru standarde şi instruire a 
ofițerilor pentru pace a identificat zece dimen-
siuni de screening psihologic pe care agențiile 
să le ia în considerare atunci când angajează 
ofițeri de poliție. În acest studiu, accentul se 
pune pe modalitățile prin care Academia de 
poliție poate desfăşura instruirea punând ac-
cent pe abilități psihologice, de care au nevoie 
recruții pentru a face față provocărilor în acti-
vitatea de serviciu[13, p. 4]. 

În continuare se propune ca aceste 
abilități, pentru comoditate şi claritate, să fie 
separate în patru grupuri: cognitiv, emoțional, 
social şi moral. Totodată față de definirea 
abilităților se va acorda o atenție modurilor în 
care experiențele universitare specifice le pot 
preda şi dezvolta.

Abilitățile cognitive. Munca în poliție 
este o provocare intelectuală. Acest lucru a 
condus la o dezbatere îndelungată cu privire 
la măsura în care instituțiile de învățământ 
ar trebui să stabilească cerințe minime de 
educație pentru viitorii polițişti. Cu toate aces-
tea, rezultatele cercetării au fost mixte. Argu-
mentul general este că educația formală [8] şi 
experiența de a participa la facultate le conferă 
viitorilor polițişti un nivel de flexibilitate in-
telectuală şi alte abilități psihologice, care nu 
se regăsesc la colegii lor care au absolvit doar 
liceul[6, p. 182]. Mai precis, Paoline şi Ter-
rill au descoperit că, polițiştii care şi-au făcut 
studiile în colegii aveau tendința să foloseas-
că mai puțină convingerea sau constrângerea 

verbală, în comparație cu polițiştii care au fost 
instruiți în cadrul facultăților cu patru ani de 
studii[19, p. 192]. Cu toate acestea, cercetările 
suplimentare care s-au axat pe natura speci-
fică a educației formale a ofițerilor au stabilit 
că „absolvenții din domeniul dreptului au de-
monstrat niveluri mai ridicate de autoritarism 
decât cei din alte domenii”[20, p. 289].

Disputa despre educația formală este 
pusă în contrast cu rolul experienței practice. 
Prin urmare apare întrebarea ,,unde poate fi 
acumulată această experiență?”. De exemplu, 
polițiştii fără educație formală, dar care au 
mai multă experiență în practică au utilizat 
mai puțin forță verbală şi fizică decât polițiştii 
mai noi[19, p. 193]. Prin urmare, se pare că 
educația formală nu este factorul cheie aso-
ciat cu eficiența polițiştilor. Totuşi cele mai 
importante competențe sunt dobândite în ca-
drul educației universitare. Cu toate acestea, 
nu toți cei care au frecventat facultatea do-
bândesc aceste abilități, iar facultatea nu este 
singura modalitate prin care indivizii le pot 
obține[13, p. 4]. 

Instituțiile de învățământ pot inte-
gra perfect formarea abilităților cognitive 
esențiale în curricula universitară. Conform 
practicilor pozitive din alte țări[13, p. 4] prin-
cipalele abilități cognitive sunt:

Luarea deciziilor sau raționamentul ceea 
ce implică bunul simț şi capacitatea de a lua 
decizii hotărâte, de a analiza rapid situațiile 
şi a implementa măsurile adecvate. Totodată 
această capacitate implică, de asemenea, abili-
tatea de a efectua anumite operațiuni logice în 
vederea selectării din bagajul de cunoştințe a 
informației necesare pentru soluționare con-
cretă a unei probleme[22, p. 67].

Controlul impulsurilor sau atenția la 
siguranță implică luarea măsurilor adecva-
te de precauție şi evitarea comportamentu-
lui impulsiv sau inutil în diferite situații de 
risc pentru a asigura securitatea proprie şi a 
celorlalți. Aceasta mai presupune abilitatea şi 
predispoziția de a gândi înainte de a acționa 
pentru a ține sub control reacțiile impulsi-
ve[22, p. 59].
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Conştiinciozitatea sau fiabilitatea pre-
supune modele sârguincioase de lucru, fiabile, 
conştiincioase şi efectuate în timp util, logic, 
în conformitate cu regulile, reglementările şi 
politicile organizaționale”[5, p. 56].

Adaptabilitatea şi flexibilitatea implică 
abilitatea de a schimba regimul de lucru şi de 
a se adapta cu uşurință la diferite cerințe şi si-
tuaţii neprevăzute [22, p. 55].

Practicile actuale de instruire au 
tendința de a aborda mai mult abilitățile cog-
nitive în raport cu cele emoționale. Aceste 
abilități pot fi apreciate la recruți în timpul 
simulărilor de instruire în diferite situații. 
De exemplu, la desfăşurarea aplicațiilor pri-
vind reținerea infractorilor, instructorii pot 
evalua capacitatea recruților de a aplica în 
modul corespunzător abilitățile cognitive la 
utilizarea forței fizice, respectarea exigențelor 
legale, percheziționarea persoanei, imobiliza-
rea etc. Prin urmare, performanța obținută de 
recruți poate forma concluziile referitoare la 
capacitatea şi nivelul lor de luare a deciziilor, 
raționament, control al impulsurilor, atenție 
la siguranță şi fiabilitate.

În atare condiții, pot apărea anumite 
carențe în procesul de instruire. 

O problemă ar fi că este posibil să se 
confunde o deficiență de învățare cu o proble-
mă de luare a deciziilor. Performanța slabă a 
recrutului se poate datora lipsei de înțelegere 
sau lipsei agerimii la aplicarea procedeelor 
tactice şi nu din cauza capacității de luare a 
deciziilor. O ală problemă ar fi că, aprecierile 
instructorilor nu se bazează în mod direct pe 
rezultatele obținute în urmă evaluărilor pro-
cesului de luare a deciziilor. Astfel, pentru a 
obține o performanță bună a polițiştilor este 
necesar de stabilit anumite standarde spe-
cifice şi instrumente de măsurare concretă a 
abilitățile cognitive[13, p. 5]. 

Pentru a dezvolta acele patru abilități 
cognitive este necesar de antrenat gândirea 
independentă şi critică ceea ce îi va determina 
pe recruți să sporească oportunitățile de luare 
a deciziilor autonome.

Acest lucru se poate face în diferite do-

menii de instruire a recruților. De exemplu, o 
metodă simplă ar fi trasarea diferitor sarcini pe 
baza unor studii de caz care pot fi soluționate 
în cadrul mai multor grupe, fără implicarea in-
structorilor şi într-o perioadă determinată de 
timp. Grupurile trebuie să identifice anumite 
soluții cu argumente pro sau contra. Ulterior, 
grupurile trebuie să fie îndrumate de traineri 
şi să examineze raționamentul din spatele de-
ciziilor luate. 

O altă metodă eficientă în contextul dez-
voltării abilităților cognitive o constituie ana-
lizele şi discuțiile inițiate după simulările sau 
exercițiile practice. În cadrul cărora se pune în 
discuție decizia adoptată cu argumente pro şi 
contra. Astfel, ascultând raționamentele cole-
gilor aceştia vor dezvolta abilitățile de gândire 
critică, îşi vor îmbunătăți controlul impulsuri-
lor comportamentale şi luarea deciziilor. 

Ce ține de conştiinciozitate şi flexibili-
tate, aceste calități de obicei nu sunt cultivate 
într-o instituție de învățământ a poliției[13, 
p. 5]. Atunci când instructorii trec la un mo-
del modern de învățare pentru adulți, recruții 
parcurg diferite scenarii asociate diferitelor 
domenii de învățare cu cerința de a fi mai fle-
xibili, de a gândi progresiv şi de a demonstra 
un comportament conştiincios în muncă. Pe-
deapsa trebuie înlocuită cu consecințe logice. 
De exemplu, suntem de părerea că întârzierea, 
uitarea unui echipament sau nerealizarea în 
termen a unor sarcini nu trebuie pedepsită 
cu exerciții fizice (flotări, aşezări etc.) sau cu 
sarcini suplimentare (rapoarte, comunicări, 
referate etc.). Ar fi recomandabil în astfel de 
situații să fie aplicat modelul disciplinei pro-
gresive[12]. 

Modelul tradițional al instituției de 
învățământ nu învață recruții importanța 
fiabilității şi flexibilității doar întăreşte con-
formitatea. Prin urmare, pentru a dezvolta 
aceste abilități cognitive, în cadrul sesiunilor 
de instruire ar trebui să fie aplicat modelul de 
supraveghere şi disciplină al subdiviziunilor 
în care vor lucra în curând recruții[13, p. 5].

Abilitățile emoționale. Cu certitu-
dine, serviciul în poliției este o provocare 



LEGEA ȘI VIAȚA40
decembrie 2020

emoțională. La diferite niveluri instituționale, 
abilitățile emoționale ale polițiştilor determi-
nă cât de bine îşi fac treaba şi cât timp îşi vor 
putea face bine treaba. În ceea ce priveşte du-
rata activității profesionale, s-au elaborat mai 
multe cercetări despre amprenta emoțională 
pe care o are asupra polițiştilor munca în 
poliției, ceea ce poate condiționa într-un final 
starea de ardere profesională sau sindromul 
de ,,Burnout”[11]. 

Un factor determinant, dincolo de ex-
punerea la rutină, traume şi suferințe psiho-
logice, s-a dovedit a fi epuizarea emoțională 
a polițiştilor, în special în contextul emoțiilor 
publice, de exemplu, să rămână calm atunci 
când sunt ultragiați sau să zâmbească când 
sunt de fapt furioşi[13, p. 6]. În această or-
dine de idei, un studiu recent a stabilit că 
polițiştii noi care nu fuseseră încă expuşi la 
incidente traumatice de serviciu erau mai 
puțin cumpătați emoțional decât polițiştii 
cu experiență care au fost expuşi la diferite 
traume emoționale[22], care au dezvoltat o 
rezistență mai mare la atacuri emoționale. 

Desigur, într-un moment dat, emoțiile 
negative în legătură cu activitatea de serviciu 
au un impact semnificativ asupra performanței 
polițiştilor la locul de muncă. De exemplu, în 
anumite situații „Când erau agitați şi nervoşi, 
polițiştii percepeau diferite amenințări mai 
grave, ceea ce îi determina să aplice forța, mij-
loacele speciale sau arma de foc mai devreme 
şi să facă mai multe greşeli sau chiar unele 
abuzuri de serviciu”[18, p. 832].

Abilitățile emoționale pot îmbunătăți 
procesele de gestionare a provocărilor de ser-
viciu. Se consideră că o astfel de abilitate, este 
reglarea emoțională sau toleranța la stres ceea 
ce: „Implică abilitatea de a păstra calmul şi de 
a rămâne sub control, în special în timpul eve-
nimentelor critice şi a altor situații stresante. 
Include trecerea peste aspectele negative ale 
locului de muncă şi menținerea unui tempe-
rament uniform, precum şi acceptarea critici-
lor, pentru a evita comportamentele excesive 
de defensivă care îi pot afecta performanța la 
locul de muncă ”[22, p. 64].

Unele cercetări[18] au demonstrat că 
polițiştii pot fi învățați să-şi îmbunătățească 
abilitățile de control al emoțiilor. Astfel, o 
îmbunătățire specifică şi durabilă a controlu-
lui emoțiilor s-a corelat cu alte ameliorări „în 
bunăstarea psihologică, sănătatea mintală, ca-
litatea relațiilor sociale şi succesul la serviciu” 
[13, p. 6].

O altă abilitate importantă este 
inteligența emoțională, care cuprinde şi con-
trolul emoției. Inteligența emoțională (EI, de-
numită uneori EQ) presupune că indivizii: 

(1) îşi recunosc emoțiile şi înțeleg modul 
în care emoțiile le afectează comportamentul; 

(2) controlează sentimentele impulsive 
şi le gestionează cu succes;

(3) nu admite ca propriile emoții să in-
terfereze cu comportamentul altora; 

(4) mențin relații bune, comunică clar, 
influențează pe ceilalți, lucrează bine în echipă 
şi gestionează conflictele[3]. Persoanele cu IE 
mai mare gestionează stresul mai bine decât 
cele cu IE mai mică, iar IE a fost asociată cu 
performanța în activitatea poliției. Există opi-
nii[18] că instruirea poate îmbunătăți consi-
derabil inteligența emoțională, element indis-
pensabil în pregătirea polițiştilor. Prin urmare, 
trebuie să se asigure ca instruirea polițiştilor 
să cuprindă tehnici bazate pe dovezi pentru a 
gestiona cu succes factorii de stres de rutină şi 
cei traumatici.

Există activități specifice care pot fi utili-
zate în procesul de instruire a polițiştilor pentru 
îmbunătățirea stării emoționale şi a toleranței 
la stres. Una dintre activități este promovarea 
unei culturi de wellness (bunăstare). Aceas-
ta ar presupune ca în structura instituției de 
învățământ să fie create şi să funcționeze cen-
tre de informare sau de consolare pentru per-
sonalul instituției, recruți, angajați, veterani 
etc. În cadrul acestor centre prin discutarea cu 
diferiți specialişti a problemelor existente se 
pot obține validări, recunoştințe şi normaliza-
re a stărilor emoționale ceea ce va oferi o ieşire 
sănătoasă[13, p. 6].

Elementele fundamentale pentru un 
control emoțional de succes şi toleranța la 
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stres sunt învățarea tehnicilor de îmbunătățire 
a performanței, care îi ajută pe recruți să ope-
reze la nivel maxim de performanță. La fel ca 
sportivii care trebuie să învețe să controleze 
intensitatea emoțiilor pentru a concura la cel 
mai înalt nivel, polițiştii trebuie să înțeleagă 
rolul pe care au emoțiile la îndeplinirea 
atribuțiilor de serviciu. Unitățile de instrui-
re este locul unde ar trebui să înceapă aceas-
tă instruire. Pe lângă dezvoltarea abilităților 
de inteligență emoțională, recruții trebuie să 
fie instruiți în contextul reducerii nivelurilor 
acute de anxietate (de exemplu, respirație, 
atenție), care dacă nu sunt controlate, scad 
semnificativ performanța optimă[13, p. 6]. 

Considerăm mai importantă dezvolta-
rea abilităților de inteligență emoțională şi de 
toleranță la situațiile de stres decât, de exem-
plu, dezvoltarea tehnicilor de aplicare a forței 
în timpul intervențiilor. În această ordine de 
idei, polițistul în timpul intervențiilor profesi-
onale îşi poate păstra calmul ceea ce îi va per-
mite să soluționeze mai multe probleme, în 
mod progresiv, cu prejudicii minime atât pen-
tru dânsul cât şi pentru alte persoane. Astfel, 
este imperativ ca unitățile de instruire să pună 
un accent sporit pe dezvoltarea abilităților 
emoționale pentru gestionarea pozitivă a 
situațiilor de stres iar prin urmare să determi-
ne un nivel maxim de performanțe. Aceasta 
poate fi realizată prin mai multe modalități, 
aşa cum ne prezintă unele cercetări[15, p. 78] 
precum că recruții au avut mai puțin stres şi 
au raportat o dispoziție mai bună după parti-
ciparea la un program de yoga care a fost dat 
în timpul instruirii. Fitness-ul, nutriția regu-
lată, igiena somnului, evitarea cofeinei, alco-
olului şi diferite activități precum yoga ar tre-
bui să fie puternic promovate şi modelate de 
mentori în timpul pregătirii cadrelor. Scopul 
este ca recruții să-şi stabilească un angajament 
față de bunăstarea personală în timpul anilor 
de studii şi să mențină aceste bune practici de 
sănătate pe parcursul carierei lor.

Abilitățile sociale. Nu putem nega faptul 
că activitatea în poliție este o provocare socială. 
Pe lângă abilitățile necesare polițiştilor pentru 

realizarea cu succes a intervențiilor profesio-
nale aceştia interacționează activ cu membrii 
comunității, iar în aceste condiții din cauza 
diferitor tensiuni la serviciu, pot apărea unele 
obstacole semnificative în relațiile de priete-
nie şi în relațiile cu cei dragi [13, p. 7]. Aceas-
tă presiune este deosebit de dificilă în special 
pentru femeile polițiste, cu atât mai mult pen-
tru cele căsătorite şi cu copii[15]. Polițiştii se 
luptă adesea să mențină un echilibru sănătos 
între cariera profesională şi viața personală. În 
diferite situații, polițiştii pot confunda com-
portamentul profesional cu cel familial, ceea 
ce poate avea un impact negativ asupra mem-
brilor familiei şi, mai ales, asupra căsniciilor 
lor. În mod similar, soții şi copiii polițiştilor 
suportă o serie de dificultăți, ceea ce la rân-
dul său, duce la un stres suplimentar aceştia. 
Acest stres afectează adăugător performanța 
profesională a polițiştilor. De exemplu, mulți 
dintre polițişti care activează în regimuri spe-
ciale pe timp de noapte, în zile de weekend, de 
sărbători în cadrul diferitor operațiuni speci-
ale tot mai des încep să primească reproşuri 
şi mustrări din partea membrilor de familie, 
că nu sunt niciodată acasă şi îşi neglijează cele 
mai importante funcții familiale. Aceste plân-
geri pot determina presiuni directe asupra 
polițiştilor să renunțe la slujbă. În esență, o 
mare parte a consternării legate de familie este 
determinată de lipsă de pregătire şi sprijin[13, 
p. 7].

Pe lângă faptul că familiile polițiştilor ar 
trebui să beneficieze de anumite măsuri sau 
programe de asistență pentru a răspunde ne-
voilor determinate de această situație, aceştia 
trebuie instruiți pentru a fi pregătiți să înfrun-
te această sursă de stres.

Alte practici pozitive aplicate în diferite 
țări pot fi menționate următoarele:

 – angajarea în cadrul serviciilor 
polițieneşti a membrilor de familie (soție, co-
pil, frate, soră etc.) a polițistului;

 – implicarea în perioada instruirilor ai 
membrilor de familie ai polițiştilor în cadrul 
unor programe speciale de orientare a fami-
liei;
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 – consolarea membrilor de familie de 
către diferiți specialişti etc[13, p. 8].

Dincolo de sprijinul acordat familiilor 
de polițişti, unitățile de instruire pot integra 
formarea esențială a abilităților sociale în pro-
gramele de studii. Conform unor cercetări 
aceste abilități sunt:

Competența socială „implică comuni-
carea cu ceilalți într-o manieră tacticoasă şi 
respectuoasă prin manifestarea sensibilității şi 
preocupării în interacțiunile zilnice ale fiecă-
ruia”[22, p. 52].

Munca în echipă „implică lucrul efici-
ent cu ceilalți pentru atingerea obiectivelor, 
precum şi subordonarea intereselor perso-
nale pentru binele grupului şi al organizației. 
Aceasta implică stabilirea şi menținerea 
unor relații de lucru eficiente şi de coopera-
re cu colegii de serviciu, supervizorii, clienții, 
reprezentanții altor organizații şi alții”[22, p. 
54].

Asertivitatea sau convingerea „implică 
preluarea fără echivoc a controlului situațiilor 
într-un mod calm şi adecvat, chiar şi în condiții 
periculoase sau nefavorabile”[22, p. 70].

Cele trei abilități sociale specifice pot fi 
predate şi consolidate în timpul instruirilor. 
Stilul tradițional autoritar de instruire nu ofe-
ră recruților modele de urmat atunci când in-
structorii sau personalul didactic demonstrea-
ză un model de conducere rigid şi autocratic. 
În schimb, personalul didactic poate încuraja 
dezvoltarea abilităților sociale tratând recruții 
„într-un mod tacticos şi respectuos”, totodată, 
oferindu-le oportunitatea de a practica activi-
tatea de leadership, eficient în timpul studii-
lor. Recruții ar trebui tratați în moduri în care 
subdiviziunile de poliție se aşteaptă ca polițiştii 
lor să interacționeze cu membrii comunității. 
Pentru a învăța cum să manifeste afectivitate 
şi grijă față de ceilalți, recruții trebuie să învețe 
pe propria piele când sunt tratați cu afecțiune 
şi grijă.

Când este vorba de lucru în echipă şi 
asertivitate, unitățile de învățământ pot dez-
volta un mecanism pentru intervenții la nivel 
de colegi. Personalul didactic sau instructo-

rii trebui să precizeze faptul că recruții sunt 
aşteptați să se confrunte cu diferite conduite 
necorespunzătoare şi cu lipsa de ajutor din 
partea colegilor de serviciu. Astfel, în procesul 
de instruire recruții trebuie să facă cunoştință 
cu particularitățile dinamicii unui grup[13, p. 
9].

Stimularea asertivității poate apărea 
în mai multe moduri în timpul instruirilor. 
Acest lucru se întâmplă în mod obişnuit în 
timpul activităților în baza unor scenarii. De 
asemenea, informarea şi auto-reflectarea după 
fiecare scenariu pot ajuta recruții să câştige 
încredere şi să-şi îmbunătățească prezența 
respectuoasă. Unii recruți vor trebui să dez-
volte afectivitatea, în timp ce alții vor trebui 
să învețe cum să schimbe un comportament 
autoritar, dominator sau greu de modificat, 
într-un mod asertiv[13, p. 9].

Abilități morale. Serviciul în cadrul 
poliției este provocator din punct de vedere 
moral. În activitatea zilnică pot apărea situații 
când polițiştii se confruntă cu diferite dile-
me morale, care pot determina abateri de la 
normele etice. Situațiile sunt destul de banale, 
cum ar fi să decidă dacă să aplice sau nu unui 
şofer o amendă, sau cum să reacționeze atunci 
când i se oferă o gratuitate, de exemplu, o masă 
gratuită. În acelaşi timp, polițiştii se confruntă 
cu tentații mult mai grave în timpul îndeplini-
rii atribuțiilor de serviciu, cum ar fi actele de 
corupere din partea persoanelor care caută să 
evite răspunderea juridică (contravențională 
sau penală). O altă provocare din punct de 
vedere moral în activitatea poliției derivă din 
modalitățile de realizare a atribuțiilor de servi-
ciu prin abuzuri sau diferite fapte ilegale cum 
ar fi, acte de tortură, rețineri ilegale, violare de 
domiciliu, nerespectarea garanțiilor procesu-
ale, controalele excesive etc[13, p. 9].

În contextul celor menționate mai 
sus, este absolut necesar ca în cadrul instru-
irii polițiştilor să fie să fie promovat simțul 
integrității etico-profesionale care „implică 
stabilirea şi menținerea unor standarde ridi-
cate de conduită personală prin dezvoltarea 
unor astfel de calități precum onestitatea, 
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imparțialitatea, încrederea şi respectarea stric-
tă a legilor, regulamentelor şi procedurilor 
operaționale standard ”[2, p. 61].

În această ordine de idei, unitățile de 
instruire a polițiştilor care aplică modele de 
învățare pentru adulți vor confrunta recruții 
cu dileme morale pe tot parcursul pregătirii. 
La fiecare pas, recruții ar trebui să fie întrebați: 
ce ați face? Ceea ce ar trebui să faci? După fie-
care scenariu, recruții ar trebui să discute de-
ciziile lor cu privire la motivul pentru care au 
ales un curs de acțiune pe care l-au făcut în 
timpul exercițiilor practice. 

Poliția de azi necesită pregătire pro-
fesională contemporană, care încorporează 
principiile de predare andragogică[10]. Când 
unitățile de instruire trec de la un stil autori-
tar, paramilitar la un model de învățare pen-
tru adulți, recruții pot dezvolta şi consolida 
abilități psihologice importante, care sunt 
esențiale pentru viitorii polițişti. Această 
schimbare necesită două inițiative semnifi-
cative pentru a avea succes. În primul rând, 
personalul didactic, instructorii, formatorii 
şi alți mentori trebuie să sprijine şi să creadă 
în valoarea acestei schimbări. Aceştia trebu-
ie să fie bine pregătiți pentru a putea antrena 
în mod corespunzător şi a dezvolta la recruți 
abilitățile analizate în acest studiu. Unitățile 
de instruire şi formare a polițiştilor îşi pot 
stabili propriile metode de evaluare standar-
dizată pentru fiecare abilitate, pot asigura 
performanța satisfăcătoare a fiecărei abilități, 
pot oferi oportunități de remediere şi pot so-
licita respectarea standardelor minime ale fi-
ecărei abilități pentru ca studenții şi audienții 
să poată absolvi cu succes[13, p. 10].

Al doilea element absolut necesar, pen-
tru ca dezvoltarea abilităților analizate să 
devină endemică în formarea instituției de 
învățământ, este o schimbare de cultură la ni-
vel organizațional. Prin urmare, candidații la 
funcțiile de polițişti trebuie să fie pregătiți mai 
mult pentru a putea aplica în practică ceea ce 
au învățat şi nu doar să fie testați referitor la 
ce au învățat. În această ordine de idei apare 
necesitatea de a stabili anumite standarde mi-

nime şi satisfăcătoare referitoare la abilitățile 
cognitive, emoționale, morale şi sociale fără de 
care un candidat nu poate fi admis la funcția 
de polițist[13, p. 10].
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Introducere. Pentru asigurarea unei 
lupte eficiente cu criminalitatea în condiţi-
ile actuale, majoritatea statelor au acceptat 
de a utiliza în dreptul lor intern elemente ale 
dreptului internaţional.

Asistenţa juridică internaţională în 
materie penală ocupă un loc important în 
cadrul asistenţei juridice internaţionale în 
general şi constituie o expresie a colaboră-
rii dintre statele suverane, colaborare menită 
să consolideze solidaritatea internaţională în 
lupta contra fenomenului criminalităţii.

Metode aplicate şi materiale utiliza-
te. În scopul realizării obiectivului trasat, în 
respectivul articol ştiinţific au fost utilizate: 
metoda logică (bazată pe analiza inductivă şi 
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RESPECTAREA DREPTURILOR PERSOANEI ÎN PROCESUL EXTRĂDĂRII
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Instituția extrădării se caracterizează ca fenomenul care a suferit multiple modificări şi s-a perfecționat mul-
tilateral în urma dezvoltării relațiilor interstatale.

Simplificarea regimurilor de trecere a frontierei de stat care a permis libera circulație a oamenilor între sta-
te, precum şi progresul în domeniul tehnologiilor informaționale, creează anumite dificultăți în procesul analizei 
instituției extrădării.

Una dintre aceste probleme reprezintă raportul dintre instituția extrădării  şi aplicarea acesteia în raport cu 
drepturile şi libertățile fundamentale ale omului şi protecția acestora.
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The institution of extradition is characterized as a phenomenon that has undergone multiple changes, and has 
improved multilaterally as a result of the development of interstate relations.

The simplification of the state border crossing regimes, which allowed the free movement of people between 
states, as well as the progress in the field of information technologies, creates certain difficulties in analyzing the in-
stitution of extradition.

One of these problems is the correlation between the institution of extradition and its application in relation 
to human rights and fundamental freedoms and their protection

Keywords: extradition, fundamental rights and freedoms, free movement, convention, pact, international legal 
assistance.

deductivă) şi metoda comparativă.
La fel, la elaborarea respectivei lucrări 

accentul a fost pus pe practica şi standarde-
le CEDO. Au fost examinate cauza Tomasi 
c. Franței, Cauza Ase of Fox, Campbell and 
Hartley c. Regatului Unit, Cauza Soering c. 
Regatului Unit.

Rezultate obţinute şi discuţii. Obli-
garea de a respecta şi a proteja drepturile şi 
libertățile fundamentale ale persoanei se află 
într-o situație de interdependență cu institu-
ţia extradării.

Adoptarea documentelor de bază în 
domeniul drepturilor omului a determinat 
consolidarea standardelor internaționale de 
protecție şi, în plus, a influențat crearea me-
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canismelor de control, sub formă de instituții 
internaționale ce au drept scop de a asigura 
că aceste drepturi nu vor fi încălcate.

Astfel de tratate internaționale sunt: 
Convenţia Europeană pentru Apărarea Drep-
turilor Omului şi a Libertăţilor Fundamen-
tale [9], Pactul internaţional al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite cu privire la drepturile civi-
le şi politice [15] precum şi Convenţia ONU 
împotriva Torturii şi altor Pedepse ori Trata-
mente cu Cruzime, Inumane sau Degradante 
[10], acestea şi alte tratate internaționale au 
dus la anumite schimbări pozitive în aborda-
rea instituției extrădării, care au fost dictate 
de necesitatea asigurării drepturilor omului 
în implementarea cooperării internaționale 
în materie penală.

Constatăm că acordarea asistenței juri-
dice internaționale în materie penală, inclu-
siv extrădarea, contribuie esențial la realiza-
rea scopului urmăririi penale, însă aplicarea 
acestei instituții în niciun caz nu trebuie 
să depăşească limita admisibilă de tratate 
internaționale în domeniul protecției drep-
turilor omului.

Standardele în domeniul respectării şi 
apărării drepturilor omului îşi găsesc aplica-
tibilitatea în toate domeniile relațiilor socia-
le, fiind reflectate şi în acte naționale, astfel 
acestea reprezintă obligațiile pozitive ale sta-
tului.

În urma semnării şi ratificării actului 
care contribuie la respectarea drepturilor 
omului, statul îşi asumă anumite obligații, 
care rezultă din actul internațional la care 
statul este parte. Deci, dacă statul a semnat 
şi a ratificat Convenţia ONU împotriva Tor-
turii şi altor Pedepse ori Tratamente cu Cru-
zime, Inumane sau Degradante, înseamnă 
că statul dat nu este în drept să extrădeze o 
persoană statului solicitant care în statul dat 
poate fi supus torturii, tratamentelor inuma-
ne sau degradante.

Astfel de cerințe sunt specificate în 
Pactul internaţional al Organizaţiei Naţiu-
nilor Unite cu privire la drepturile civile şi 
politice şi au fost completate şi menționate în 
Convenţia ONU împotriva Torturii şi altor 

Pedepse ori Tratamente cu Cruzime, Inuma-
ne sau Degradante. Astfel, Convenția ONU 
împotriva torturii prevede în art. 3 alin. (1) 
faptul că nici un stat semnatar al Convenției 
nu trebuie să extrădeze sau să expulzeze per-
soana unui alt stat, dacă există motive înte-
meiate de a bănui că față de aceasta vor fi 
aplicate acte de tortură. În scopul de a preve-
ni încălcarea acestor obligațiuni, Convenția 
stabileşte expres că pentru identificarea 
circumstanțelor care confirmă posibilitatea 
aplicării torturii, organele competente exa-
minează toate circumstanțele fiecărui caz în 
parte.

La fel, obligațiile internaționale ale 
statelor în domeniul protecției drepturilor 
omului presupun examinarea obiectivă a 
posibilității încălcării drepturilor persoanei 
extrădate, care este urmărită sau pedepsită 
penal pe motive de rasă, religie, cetăţenie, 
asociere la un anumit grup sau pentru îm-
părtăşirea unor convingeri politice, sau dacă 
situaţia lui se va agrava şi mai mult pentru 
unul dintre motivele enumerate.

În pofida faptului că astfel de situații 
creează anumite împedimente, la extrăda-
rea persoanei, în general, folosirea diferitor 
instituții de drept în lupta cu criminalitatea 
nu exclude omisiunea respectării drepturilor 
omului şi trebuie să se bazeze pe respectarea 
garanțiilor procesuale persoanei față de care 
sunt aplicate măsuri de constrângere.

Un exemplu elocvent în acest caz este 
cauza Tomasi c. Franţa [8], Curtea Europea-
nă a menționat necesitatea efectuării unor 
acțiuni şi împedimente întâlnite în lupta cu 
criminalitatea şi îndeosebi cu terorismul, 
ceea ce nu poate duce la limitarea drepturi-
lor ce se referă la protecția fizică a persoanei.

În cauza Ase of Fox, Campbell and 
Hartley c. Regatului Unit [9], ce avea legături 
cu activitatea teroristă, Curtea Europeană a 
menționat necesitatea respectării echilibru-
lui între instituții care asigură respectarea 
democrației, ca interes comun, şi respectarea 
drepturilor individuale ale persoanei.

În cauza Soering c. Regatului Unit [6], 
Curtea a hotărât, pentru prima dată, că răs-
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punderea unui stat poate fi angajată dacă 
acesta decide să expulzeze o persoană care 
poate suferi rele tratamente în ţara de des-
tinaţie. 

Autorul Ian Brownlie, a menționat 
că extrădarea persoanei este posibilă nu-
mai în cazul în care, reieşind din date fap-
tice cu privire la cauză, aceasta nu reprezin-
tă o complicitate la încălcarea drepturilor 
omului sau infracțiuni împotriva dreptului 
internațional[16, p. 315].

Un caz interesant din punct de vedere 
practic este Sultanov c. Federaţiei Ruse [7], 
în conformitate cu care Curtea Europeană a 
constatat că în pofida afirmațiilor din partea 
autorităților ruse, organele competente ale 
Federației Ruse au examinat plângerea cet. 
Sultanov cu privire la extrădarea acestuia şi 
au respins-o ca neîntemeiată, Guvernul din 
Uzbekistan a convins instanțele de judecată 
din Federația Rusă că în caz de extrădare față 
de Sultanov nu vor fi aplicate acte de tortură.

Înalta Curte a constatat că reclaman-
tul a comunicat instanțelor de judecată din 
Federația Rusă că există un risc real pentru 
ca față de acesta să fie aplicate acte de tortură 
precum şi să fie persecutat politic în Uzbe-
kistan. El a prezentat rapoarte cu privire la 
Uzbekistan către instituțiile ONU precum 
şi organizațiilor internaționale nonguverna-
mentale, care confirmau că acte de tortură 
sunt destul de des întâlnite în izolatoare din 
Uzbekistan, însă această informație nu a fost 
apreciată corect de către instanțele de jude-
cată din Federația Rusă.

La fel, Sultanov a menționat că toate 
argumentele prezentate de către acesta au 
fost respinse de către instanța de judecată 
din Federația Rusă, fără a argumenta o ast-
fel de decizie, instanța de judecată în cazul 
respectiv punea accent doar pe asigurări-
le autorităților din Uzbekistan, că nu vor fi 
aplicate acte de tortură.

La fel, CtEDO a menționat unele cau-
ze, în care s-a constatat, că extrădarea către 
autoritățile din Uzbekistan a unor persoane 
care erau date în căutare pentru săvârşirea 
unor infracțiuni politice constituie încălca-

rea articolului 3 din Convenție.
În scopul susținerii celor menționate 

mai sus, menţionăm opinia autorului I.I. 
Lucaşuc, care menționează că soluționarea 
chestiunilor cu privire la extrădare reprezin-
tă un drept suveran al statului, dar se reali-
zează doar cu respectarea normelor de drept 
atât internațional, cât şi cel național, inclusiv 
acele care se referă la drepturile omului [17, 
p. 213].

Respectarea drepturilor omului în pro-
cesul extrădării trebuie să corespundă acelor 
standarde care sunt garantate de tratate in-
ternaţionale în domeniul drepturilor omu-
lui şi libertăţilor fundamentale. Problema de 
bază şi cea mai discutabilă este respectarea 
drepturilor persoanei în procesul extrădării 
[15, p. 757].

Este de menţionat faptul că apărarea 
drepturilor şi libertăţilor persoanei care ur-
mează a fi extrădată are loc indirect, prin in-
termediul apărării acelor drepturi care sunt 
garantate de diferite acte naţionale şi inter-
naţionale, cum ar fi CEDO, Pactul interna-
ţional al Organizaţiei Naţiunilor Unite cu 
privire la drepturile civile şi politice etc. În 
special, în CEDO, instituţia extrădării este 
reglementată de un punct, lit. f) alin. (1) art. 
5 al Convenţiei, care admite limitarea drep-
tului la libertate în cazul reţinerii persoanei 
sau aplicării arestului preventiv sau în pri-
vinţa persoanei care urmează a fi extrădată.

De asemenea, CtEDO la examinarea 
cauzelor cu privire la extrădare foloseşte alte 
norme din Convenţie, cum ar fi art. 3 inter-
zicerea torturii, tratamentelor inumane sau 
degradante, dreptul la libertate art. 5, dreptul 
la un proces echitabil art. 6.

Respectarea drepturilor a unei persoa-
ne extrădate reprezintă o garanţie procesuală 
a acestuia, astfel de garanţii fiind prevăzute 
de tratate bilaterale şi multilaterale cu privi-
re la extrădare. Tratatele date obligă statele 
semnatare să garanteze respectarea drepturi-
lor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei 
extrădate.

Instituţia dreptului internaţional, în re-
zoluţie sa: „Probleme actuale ale extrădării” 
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din 1 septembrie 1983, prevede că extrădarea 
unei persoanei poate fi refuzată în cazurile 
în care există există bănuiala rezonabilă că în 
statul solicitant îi vor fi încălcate drepturi şi 
libertăţi fundamentale, indiferent cine este 
persoana în privinţa căreia se cere extrădarea 
precum şi indiferent de fapta prejudiciabilă 
pentru care acesta este bănuit [13, p. 306].

Autorii John Dugard şi Cristen van den 
Wyngert în articolul „Raportul dintre drep-
turile omului şi instituţia extrădării” publicat 
în revista internațională de drept din SUA, 
menţionează că drepturile omului reprezintă 
un element indispensabil al dreptului inter-
naţional, astfel instituţia extrădării nu este 
asigurată de influența dreptului internaţio-
nal [14, p. 212].

Trebuie de atras atenţia asupra echili-
brului dintre drepturile omului la soluţiona-
rea cererii de extrădarea şi interes public în 
procesul extrădării care este direct legat de 
evaluarea riscurilor specifice cu care se poate 
confrunta persoana extrădată în statul soli-
citant.

Fără a diminua importanța luptei îm-
potriva criminalității şi necesitatea cooperă-
rii internaționale în acest domeniu, trebuie 
să se țină cont, în acelaşi timp de unele pro-
bleme precum posibilitatea unei pedepse cu 
moartea, tortură, tratament inuman sau de-
gradant etc.

O altă problemă relevantă legată de 
extrădare este problema unei eventuale 
răspunderi pentru acțiunile statului solici-
tat, inclusiv pentru cele care apar în afara 
jurisdicției acestuia, dar sunt rezultatul ex-
trădării. Această afirmație a problemei ridică 
o serie de întrebări care necesită comentarii 
suplimentare.

În primul rând, tratate internaţiona-
le cum ar fi: Convenţia Europeană pentru 
Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertă-
ţilor Fundamentale, Pactul internaţional al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la 
drepturile civile şi politice reies din necesi-
tatea respectării drepturilor persoanelor care 
se află în jurisdicția statului dat.

După cum a statuat Curtea, „sensul 

normal” al termenilor „orice persoană aflată 
sub jurisdicţia” părţilor contractante semni-
fică faptul că, pe planul dreptului interna-
ţional public, competenţa jurisdicţională a 
unui stat este, în principal, teritorială. Dacă 
dreptul internaţional nu exclude exercitarea 
extrateritorială a jurisdicţiei unui stat, ele-
mentele care sunt luate în considerare pen-
tru a admite un asemenea exerciţiu precum 
naţionalitate, pavilion, relaţii diplomatice şi 
consulare etc. sunt definite şi limitate prin 
raportare la drepturile teritoriale suverane 
ale altor state [1, p. 126].

Cum s-a menţionat în cauza Loizidou 
c. Turkey [5], jurisdicţia nu se limitează doar 
la limitele teritoriale ale statului care a sem-
nat Convenţia. Statul este responsabil şi în 
situaţiile când în urma unor acţiuni sau inac-
ţiuni contribuie la survenirea unor urmări în 
afara teritoriilor sale.

O abordare similară a Curţii Europene 
există şi în cazurile de extrădare a persoane-
lor. Un exemplu elocvent în acest sens este 
cauza Chahal c. Regatului Unit [4], unde pe-
tiţionarul urma să fie extrădat. S-a menţionat 
că extrădarea efectuată de către statul care a 
ratificat CEDO poate duce la încălcarea art. 
3 din Convenţie, ca urmare, implică respon-
sabilitatea statului solicitat, în cazul în care 
există temeiuri obiective de a presupune că 
în privinţa persoanei ce urmează a fi extră-
dată, în statul solicitant, vor fi întreprinse ac-
ţiuni care prin urmare vor duce la încălcarea 
dispoziţiei art. 3 CEDO.

Un alt caz, când faţă de persoană ex-
trădată ar putea fi aplicată pedeapsă capitală 
este Сharles Chitat Ng c. Canadei [12], cauza 
a fost examinată de către Comitetul pentru 
drepturile omului. Сharles Chitat este cetă-
ţean al Regatului Unit şi a fost condamnat 
în anul 1985 în Canada pentru jaf şi omor. 
Însă, în luna februarie 1987, SUA se adresea-
ză cu un demers la autorităţile din Canada, 
ca Сharles Chitat să fie extrădat în SUA şi să 
fie condamnat pentru săvârşirea a 19 infrac-
ţiuni printre care răpire de persoane şi omo-
ruri săvârşite în perioada anilor 1984-1985. 
Pentru comiterea infracţiunilor respective, 
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faţă de Сharles Chitat ar putea fi aplicată pe-
deapsă capitală. Din motive menţionate mai 
sus, Charles Chitat s-a adresat cu o plânge-
re la Comitetul pentru drepturile omului, în 
care el menţiona că hotărârea de a îl extră-
dat autorităţilor din SUA contravine preve-
derilor art. 6 şi 7 din Pactul internaţional al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la 
drepturile civile şi politice, din motiv că exe-
cutarea sentinţei capitale în camera cu gaze, 
după cum prevedea legislaţia din California, 
reprezintă o pedeapsă aspră şi inumană. 

La examinarea plângerii depuse, Co-
mitetul a menţionat că conform art. 2 al Pac-
tului internaţional, toate statele sunt obligate 
să respecte drepturile tuturor persoanelor 
care se află în jurisdicţia statului dat. Comi-
tetul a menţionat că statul solicitat nu poartă 
răspunderea pentru respectarea drepturilor 
persoanei care a fost extrădată şi se află în ju-
risdicţia altui stat, dar în cazul când sunt so-
luţionate chestiuni referitoare la extrădarea 
persoanei, iar în consecinţă este previzibil şi 
inevitabil că în statul solicitat îi vor fi încăl-
cate drepturile garantate de Pactul internaţi-
onal, statul solicitat în cazul respectiv poate 
încălca prevederile Pactului internaţional cu 
privire la drepturile civile şi politice.

Dar este oare posibil ca, în cazul de re-
fuz de a extrăda persoana, statul solicitant să 
întreprindă măsurii pentru a reţine persoa-
na pentru care s-a cerut extrădarea? O astfel 
de modalitate care ar contribui la tragerea la 
răspundere penală a persoanei este una ile-
gală şi este o răpire a persoanei.

Capturarea şi răpirea unui presupus in-
fractor pe teritoriul altui stat se califică drept 
imixtiune în competenţa suverană a statului. 
Deci constatăm faptul că nu este posibil de 
a aplica legile proprii pe teritoriul altui stat. 

Cel mai cunoscut şi mediatizat caz de 
capturare şi răpire a unui fugar este cazul lui 
Adolf Eichmann.

Adolf Eichmann a participat la exter-
minarea populației evreieşti în Europa în 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 
după care a fost găsit în Argentina de servi-
ciile secrete israeliene în anul 1957. Trei ani 

mai târziu a fost răpit şi dus în Israel.
Imediat după ce Eichmann a fost dus 

în Israel, autoritățile argentiniene au acuzat 
încălcarea suveranității statului şi au făcut 
apel la Consiliul de Securitate al ONU. Isra-
elul consideră în continuare că aceste acțiuni 
au fost pur private şi nu au legătură cu gu-
vernul. La 23 iunie 1960, Consiliul de Securi-
tate al ONU a adoptat rezoluția nr. 138, care 
a calificat această răpire drept o încălcare a 
suveranității statului argentinian, a drepturi-
lor şi libertăților fundamentale ale unei per-
soane.

Acest caz este adesea examinat în de-
taliu în lucrările multor teoreticieni, însă ni-
meni în afară de Michel Cardozo nu şi-a pus 
întrebarea: cum Israelul a asigurat şi a creat 
jurisdicţia penală asupra lui Eichmann, dacă 
el nu avea un astfel de drept [3]?

În primul rând, Israelul a fost fondat în 
1948, la trei ani după încheierea războiului. 
Toate faptele criminale ale lui Eichmann au 
fost comise atunci când Israelul nici nu exis-
ta ca stat. În al doilea rând, dacă nu exista 
stat, atunci nu existau cetățeni şi, prin urma-
re, nu existau victime ale statului respectiv, şi 
în al treilea rând, toate actele au fost săvârşite 
în afara teritoriului Israelului.

Multe dificultăți, inclusiv cele politice, 
în cooperarea interstatală în lupta împotri-
va criminalității au apărut şi după arestarea 
lui Abdullah Odjalan, la 15 februarie 1999, 
care se afla în căutare internațională. Cauza 
lui Odjalan a fost examinată de Curtea Euro-
peană a Drepturilor Omului.

Odjalan însuşi a indicat că a avut loc 
încălcare a art. 5 din Convenția Europeană 
a Drepturilor Omului, şi anume, dreptul la 
libertate şi securitate al persoanei. El a re-
marcat, de asemenea, că a fost răpit de agenți 
turci din Kenya, adică, în afara teritoriului 
Turciei. Potrivit acestuia, autoritățile din 
ambele țări au încheiat un acord între ele, 
care oferea o oportunitate pentru răpirea lui.

În hotărârea sa, Curtea Europeană a 
constatat că arestarea lui Odjalan nu contra-
vine legii şi nu încălcă prevederile art. 5 din 
Convenție.
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Actualmente, cooperarea juridică in-
ternaţională uită sau special omite un ele-
ment important în activitatea sa: bănuitul a 
cărui extrădare se cere la fel este o fiinţă uma-
nă şi  beneficiază de aceleaşi drepturi şi liber-
tăţi ca şi alte persoane. Totodată, menţionăm 
inter alia că persoana poate fi extrădată, dar 
vinovăţia acestuia urmează a fi demonstrată.

Articolul 2 din Convenţia ONU cu pri-
vire la protecţia tuturor persoanelor contra 
dispariţiilor forţate [10] prevede că prin dis-
pariţia forţată se consideră: arestul, reţinerea, 
răpirea sau privarea de libertate sub orice altă 
formă de către reprezentanţii statului sau de 
persoane sau grupuri de persoane ce acţio-
nează în baza autorizării, cu susţinerea sau 
consimțământul statului, urmate de refuzul  
recunoaşterii faptului de privare de libertate 
sau tăinuirea informaţiei despre soarta sau 
locul aflării persoanei dispărute, drept urma-
re această persoană este privată de protecţia 
legii.

Astfel, capturarea şi răpirea unei per-
soane, care este bănuită de comiterea unei 
infracţiuni, nerespectând condiţiile stabi-
lite de tratate internaţionale referitoare la 
cooperarea internaţională, intră direct sub 
incidenţa art. 2 al Convenţiei ONU privind 
protecţia tuturor persoanelor contra dispari-
ţiilor forţate.

Dezvoltarea instituţiei extrădării în di-
recţia protecţiei drepturilor omului este una 
actuală şi benefică. Dar, în procesul acestei 
dezvoltări nu trebuie uitat despre lupta con-
tra fenomenului infracțional. Protecţia drep-
turilor omului nu trebuie să devină un obsta-
col în realizarea scopului legii penale.

Concluzie. Respectarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale persoanelor re-
prezintă prerogativa de bază a unui proces 
echitabil, în sensul articolului 6 al CtEDO. 
Totodată, nu trebuie să fie neglijat şi intere-
sul public, astfel încât persoana trebuie să fie 
trasă la răspundere penală pentru fapta să-
vârşită.

În acest sens, statele care au semnat 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, 

Pactul cu privire la drepturile civile şi politi-
ce etc., sunt obligate să respecte toate garan-
ţiile prevăzute de aceste acte internaţionale, 
şi în caz de refuz de a acorda asistenţă juri-
dică internaţională în materie penală să nu 
recurgă la acele acţiuni ca în cazul lui Adolf 
Eichmann.
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Introducere. Abordarea criminalită-
ţii feminine cu toate aspectele specifice ce le 
comportă este un imperativ ce rezidă în con-
secinţele pe care acest fenomen le are asupra 
societăţii, astfel încât termenul de ,,femeie-
infractor’’ trebuie să dispară, femeia are alte 
roluri în societate. În Republica Moldova încă 
nu există un cadru legislativ şi interpretativ 
care să cuprindă toate aspectele legate de cri-
minalitatea femeilor. 

Metode aplicate şi materiale utilizate. 
În scopul elaborării studiului de faţă autorul 
valorifică metode de cercetare specifice, între 
care metoda analizei datelor statistice, metoda 
sintezei, metoda comparaţiei, metode socio-
logice, metoda deducţiei, metoda sistemică. 
Baza  cercetării o constituie prevederile legis-
lative, datele statistice, interpretările doctri-
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nare ale savanţilor autohtoni, dar şi ale celor 
străini, diverse studii cuprinse în culegeri de 
materiale ale conferinţelor, articole ştiinţifice, 
comentarii aplicative etc.

Rezultate obţinute şi discuţii. Pentru 
a efectua caracteristica criminologică a crimi-
nalităţii feminine este necesar de analizat indi-
catorii cantitativi şi calitativi ai criminalităţii 
în RM, cu referire, în special, la infracţiunile 
comise de femei, fapt ce va facilita elaborarea 
unor măsuri de prevenire corespunzătoare.

Potrivit Biroului Naţional de Statistică 
[1], numărul persoanelor care au comis in-
fracţiuni în decursul ultimilor ani este în scă-
dere, iar cei mai mulţi infractori sunt bărbaţi. 
În anul 2018 au fost relevate 13,9 mii persoane 
care au comis infracţiuni, în scădere cu 11,5% 
comparativ cu anul 2017. Cel mai înalt nivel 
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al infracţionalităţii este înregistrat în rândul 
bărbaţilor, femeile constituind o cotă mai 
mică în numărul persoanelor care au comis 
infracţiuni (8,3%), dar în creştere faţă de anul 
2017 (8,0% din numărul total de infracţiuni).

Femeile sunt implicate în comiterea in-
fracţiunilor grave în proporţie de 21,4% din 
totalul femeilor, comparativ cu 18,6% din băr-
baţi. La 100 mii femei revin în medie 63 femei 
care au comis infracţiuni, iar în cazul bărba-
ţilor acest indicator constituie 749 persoane. 

Bărbaţii sunt implicaţi mai mult în să-
vârşirea infracţiunilor în domeniul transpor-
turilor, huliganism, infracţiunilor legate cu 
droguri, iar femeile în săvârşirea furturilor şi  
escrocheriilor. 

O caracteristică este că femeile com-
parativ cu bărbaţii încalcă legea la o vârstă 
mai înaintată. Astfel, cel mai frecvent comit 
infracţiuni femeile în vârstă de 30 şi mai mul-
ţi ani (54,4%) şi cele în vârstă de 18-24 ani 
(21,9%), iar în cazul bărbaţilor acest indicator 
constituie 49,8% şi 24,7% [1].

De asemenea, circa 27% din bărbaţi şi 
6,3% din femei în vârstă de 30 ani şi peste au 
fost în stare de ebrietate în momentul săvâr-
şirii infracţiunii, cel mai frecvent aceştia au 
comis infracţiuni în domeniul transportului.

În funcţie de vârsta deţinuţilor, consta-
tăm că fiecare a doua femeie deţinută va avea 
între 30-39 ani. Totodată, 0,8%  din femeile 
deţinute au vârsta de până la 20 ani. 

 Este relevant a prezenta informaţia re-
feritoare la ponderea femeilor ca victime ale 
violenţei în familie. Astfel, aceeaşi sursă in-
formează că cel mai des victime ale violenţei 
domestice sunt femeile. În anul 2018, în urma 
violenţei domestice au suferit 778 persoane, 
72% din victime fiind femei. Atât femeile, cât 
şi bărbaţii devin victime preponderent la vâr-
sta de 35-64 ani. Totodată, ponderea băieţilor 
de 0-17 ani care suferă în urma violenţei do-
mestice este dublă faţă de cea a fetelor, 12,6% 
faţă de 5,4 % [1].

Respectiv, o cauză importantă ce deter-
mină comportamentul criminal al femeilor o 
constituie victimizarea acestora în familie.

Prezintă interes şi analiza datelor pri-
vind ponderea femeilor care au fost condam-
nate pentru săvârşirea infracţiunilor. 

În anul 2018, au fost condamnate 11,9 
mii persoane. Respectiv, la 10 mii locuitori în 
medie revin 33,5 condamnaţi, cu 6 condamnaţi 
mai mult comparativ cu anul 2014. Femeile de-
ţin o cotă de 6,6% în numărul total al condam-
naţilor, iar la 10 mii femei revin în medie 4,3 
femei condamnate comparativ cu 65,1 bărbaţi 
condamnaţi la 10 mii bărbaţi. Cel mai des in-
fractorii sunt condamnaţi pentru infracţiuni în 
domeniul transporturilor, furturilor şi infracţi-
unilor legate de droguri [1].

Este important să evidenţiem datele ce 
caracterizează tipurile de pedepse stabilite 
de instanţele judecătoreşti, inclusiv femeilor. 
Evidenţiem aici că femeile într-o măsură mai 
mare sunt condamnate condiţionat compa-
rativ cu bărbaţii. În anul 2018, condamnarea 
condiţionată a fost stabilită pentru 35 la sută 
din femei, comparativ cu 23 la sută din băr-
baţi. Având în vedere diversele roluri sociale 
pe care le are femeia, instanţele de judecată 
constată, în peste o treime din cazuri, că sco-
purile pedepsei penale în privinţa femeilor pot 
fi atinse şi prin condamnarea condiţionată a 
acestora. 

Totodată, pe lângă amendă şi închisoa-
re, aproape fiecare al treilea bărbat condamnat 
a fost pedepsit cu muncă neremunerată în fo-
losul comunităţii, iar în cazul femeilor această 
pedeapsă a fost stabilită pentru 20 la sută din 
femeile condamnate.

 Din analiza efectuată asupra criminali-
tăţii feminine, observăm că statul promovează 
un tratament penal nediscriminatoriu pentru 
subiecţii răspunderii penale, dar, în acelaşi 
timp, întotdeauna ia în considerare, la indivi-
dualizarea răspunderii şi a pedepsei penale şi  
personalitatea femeii, care, bineînţeles se carac-
terizează prin trăsături distincte.

Vorbind despre personalitatea infracto-
rului-femeie, menţionăm că identificarea tră-
săturilor distinctive ale criminalului au vizat 
toate laturile fiinţei umane: constituţia fizică, 
procesele fiziologice, alcătuirea psihicului şi 
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anomaliile lui, particularităţile de caracter etc. 
Formularea corectă a problemei criminalului 
presupune delimitarea chestiunii trăsăturilor 
distinctive de cea a cauzei imediate a condui-
tei criminale, care nu se poate regăsi decât în 
individ, atâta timp cât comportamentul crimi-
nal este inseparabil de acesta. Altfel spus, con-
duita criminală trebuie să fie cercetată atât în 
raport cu trăsăturile stabile, cât şi cu cele vari-
abile, dependente de factorii externi, inclusiv 
fluctuanţi [2, p. 23].

Dacă ne referim nemijlocit la persona-
litatea femeii–criminal, menţionăm că în ul-
timele decenii, criminologii acordă o atenţie 
mai mare explicării diferenţei dintre crimina-
litatea feminină şi cea masculină. 

 Majoritatea teoriilor tradiţionale care 
se referă la criminalitate au fost create de cri-
minologi-bărbaţi pentru a da o explicaţie ca-
uzelor criminalităţii masculine, şi nicidecum 
a celei feminine, ceea ce a generat diferite dis-
cuţii în jurul ideii dacă aceste teorii pot fi apli-
cate studierii criminalităţii feminine, sau este 
necesar de explicat fenomenul prin prisma 
poziţiei de „diferenţă de gender”, aşa-numita 
teorie „gendered theory”. 

Conform opiniei unor criminologi, te-
oriile tradiţionale reprezintă specificul cri-
minalităţii masculine, prin urmare, nu pot 
da răspunsuri la unele întrebări ce ţin de cri-
minalitatea feminină, cu toate că rolul lor nu 
poate fi negat întru totul, mai ales, referindu-
ne la teoriile sociale, ce denotă un caracter cât 
de cât neutru [3, p. 142].

 O primă teorie tradiţională care ex-
plică acest fenomen este teoria oportunităţii. 
Conform acestei teorii, diferenţa în tipul de 
infracţiuni săvârşite de femei şi indicele aces-
tora are la bază ideea de oportunitate, adică de 
circumstanţele ce favorizează săvârşirea unei 
infracţiuni de către femei. 

Criminologii explică această teorie por-
nind de la faptul că rata criminalităţii femi-
nine a crescut numai în anumite infracţiuni, 
aceasta datorându-se încadrării femeilor în 
câmpul muncii, angajarea la servicii variate, 
ceea ce a condus la oportunităţi mai mari de a 

comite  infracţiuni tipice femeilor, infracţiuni 
economice care implică mai puţină violenţă 
[4, p. 235].

Teoria controlului social spune că in-
dicele criminalităţii masculine este mai mare 
decât al criminalităţii feminine, deoarece le-
găturile sociale, care reprezintă miezul acestei 
teorii, ale bărbaţilor sunt mult mai slabe de-
cât cele ale femeilor (mame, surori, soţii care 
sunt mai ataşate de unele persoane, manifes-
tând grijă şi atenţie), ceea ce provoacă ruptura 
dintre potenţialii criminali şi societate. Pe de 
altă parte, persoanele care provin din familiile 
cu probleme, din medii sociale  problematice, 
sunt mai predispuse la un comportament ina-
decvat, atât femei, cât şi bărbaţi. 

Referitor la categoriile de femei predis-
puse la un comportament criminal, conform 
teorii controlului social, acestea sunt: mamele 
tinere care trăiesc în relaţii imorale cu bărba-
ţii, fiind limitate în resurse educaţionale  şi 
abilităţi profesionale, femei ce aparţin unui 
mediu social cu venituri mici şi o educaţie de 
proastă calitate.

Teoria asociaţiilor diferenţiate este una 
din cele mai cunoscute teorii derivate din cu-
rentul culturalist, elaborată de criminologul 
american Edwin Sutherland. Ideea de bază a 
acestei teorii constă în aceea că un act crimi-
nal se produce atunci când există o situaţie  
propice pentru o anumită persoană de a ac-
ţiona, prin urmare, comportamentul criminal 
nu este înnăscut, ci se învaţă, ca şi oricare altă 
meserie. 

Totodată, prin intermediul acestei teorii 
se încearcă de a explica fenomenul crimina-
lităţii din punctul de vedere al  posibilităţi-
lor diferite pentru achiziţionarea de „valori” 
şi aptitudini criminale, sau  de pe poziţia că 
etichetele  afişate pe personalitatea individu-
lui prin procesele de control social folosite in-
fluenţează puternic asupra  unei  reprezentări 
individuale  despre propria personalitate. De 
aceea, în baza acestei teorii s-ar putea afirma 
că criminalitatea feminină este inferioară nu-
meric celei masculine, deoarece femeile au 
acces redus la posibilităţile criminale (adică 
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la anumite grupări criminale pentru a însuşi 
unele abilităţi criminale, fiind supuse unui 
control social mult mai sever atât în familie, 
cât şi la şcoală); în acelaşi timp, bărbaţii sunt 
predispuşi să „absoarbă” abilităţiile criminale 
– teoria proastei companii (găştile de puşti la 
şcoală transformate ulterior în grupuri crimi-
nale).

Teoria gender  (gendered theory) este o 
teorie care explică esenţa criminalităţii femi-
nine având la bază criteriul de gen. 

Antonean I. expune ideea precum că, 
de cele mai multe ori, comportamentul crimi-
nal al femeii poate fi influenţat şi de tendinţa 
acesteia de a se autoafirma în societate, soli-
citând apreciere din partea acesteia, astfel în-
cât această tendinţă apare în calitate de stimul 
pentru a comite fapte infracţionale în scopul 
de a obţine „nota dorită” [5].

Crimele comise de către femei îşi au 
propriile caracteristici. Din practică rezultă 
că femeile criminale apelează la mecanisme şi 
metode specifice de înfăptuire a omorurilor, 
furturilor, jafurilor, actelor de vandalism, ră-
pirilor.

Mecanismul de comitere a crimelor de 
către femei diferă foarte mult de mecanismul 
de comitere a crimelor de către persoane de 
gen masculin, fiind cu mult mai complex, 
gândit până la cele mai mici detalii şi, de mul-
te ori, cu mult mai sofisticat din punctul de 
vedere al cruzimii şi cinismului. Reflectarea 
problemelor sociale şi individuale ale femeilor 
contemporane, forma lor unică de percepere 
a problemelor în familie, colectiv, societate re-
prezintă agresivitatea criminală a femeilor. 

Abâzova E.R. afirmă: „În condiţiile mo-
derne se actualizează necesitatea de a concepe 
tipologia personalităţii criminalului-femeie, 
care este strâns legată de soluţionarea proble-
melor ce ţin de lupta împotriva criminalităţii şi 
preîntâmpinarea procesului de «feminizare» a 
acesteia, reducerea nivelului criminalităţii fe-
minine în societate, crearea condiţiilor care să 
se opună reproducerii criminalităţii feminine” 
[6, p. 34]. În completare, autoarea menţionea-
ză că la baza tipologizării femeilor criminale 

se află motivele comportamentului lor crimi-
nal, moralitatea şi trăsăturile psihofiziologice. 
Anume identificarea specificităţii motivaţiei 
criminalităţii feminine dă posibilitatea de a 
constata şi folosi, în cadrul planificării măsu-
rilor educativ-profilactice şi de adaptare, legi-
tăţile de bază în formarea comportamentului 
criminal la femei. 

Se cuvine de remarcat şi clasificarea ti-
purilor personalităţii femeilor criminale, pro-
puse de savantul criminalist Alauhanov E.: 

a) personalitatea de tip violent – sunt, de 
regulă, femei care comit acte de huliganism, 
crime şi vătămări corporale ca rezultat al vio-
lenţei domestice, pruncucidere. Acestea sunt 
persoane cu atitudine negativ-neglijentă faţă 
de viaţa umană, faţă de cele mai importante 
beneficii ale ei, sănătate, integritate fizică etc.; 

b) tipul egoist violent – cel mai pericu-
los tip de personalitate din punct de vedere 
social, cu atitudine antisocială bine stabilită, 
îndreptată spre atingerea propriilor scopuri şi 
avantaje, deseori materiale, inclusiv cu preţul 
vieţii umane; 

c) tipul egoist – despre motivaţia carac-
teristică tipurilor de criminale egoiste, inclu-
siv legate de necesitatea asigurării bunăstării 
în familie, vorbesc datele cercetărilor interne, 
care evidenţiază numărul mare de persoane 
ale acestei categorii care au familii. Astfel, ma-
joritatea persoanelor condamnate la răspun-
dere penală pentru abuz sunt familiste;

d) tipul neglijent – numărul cel mai 
mare al criminalelor de ocazie sau întâmplă-
toare sunt cele cu atitudine uşuratică, negli-
jentă şi iresponsabilă faţă de reglementările 
legale; 

e) tipul dependent – pentru reprezen-
tanţii acestui tip sunt caracteristice diferite 
manifestări criminale, efectuate din motivul 
dependenţei psihologice, obiectul cărora pot fi 
substanţele narcotice, alcoolul, personalitatea 
bărbatului-partener de viaţă [7, p. 60].

În funcţie de profunzimea şi durabili-
tatea motivaţiei criminogene a personalităţii, 
este necesar de evidenţiat printre femei urmă-
toarele tipuri de femei criminale: 
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a) femei criminale aleatorii – sunt cele 
care au comis infracţiuni ca rezultat al coinci-
denţelor accidentale, contrar comportamentu-
lui lor general, anterior celor întâmplate; 

b) femei criminale de ocazie – au comis 
crime ca rezultat al influenţei factorilor nega-
tivi care au contribuit la formarea şi activita-
tea personalităţii; 

c) femei criminale instabile – se abat de 
la normele comportamentului social aprobat, 
cu toate acestea, fără a le asimila cu fermitate; 

d) femei criminale profesioniste – fac tot 
posibilul pentru realizarea ambiţiilor şi sco-
purilor stabilite prin intermediul comiterii in-
fracţiunilor [8].

Analiza tipologizării femeilor crimina-
le, enumerate mai sus, va da posibilitate de a 
stabili atât măsuri generale de prevenire, cât 
şi speciale, tehnici individuale de investigare a 
crimelor săvârşite de femei, dar şi planificarea 
şi elaborarea eficientă a măsurilor educativ-
profilactice şi de integrare în societate a feme-
ilor condamnate. 

Concluzii. Efectuând analiza crimi-
nologică a infracţiunilor comise de femei şi 
elucidând trăsăturile specifice personalităţii 
infractorului-femeie, menţionăm că pentru 
a contracara criminalitatea feminină în RM, 
urmează să fie întreprinse următoarele măsuri 
de prevenire: 

– elaborarea unui program naţional  în-
dreptat spre îmbunătăţirea  tuturor  domeni-
ilor sociale în care activează femeia şi crearea 
unui climat spiritual adecvat în societate; 

– întreprinderea unor măsuri  social-
economice, precum ridicarea nivelului de trai 
al membrilor societăţii, îmbunătăţirea calităţii 
vieţii sociale; aceste obiective pot fi realizate 
prin stabilizarea situaţiei economice a Repu-
blicii Moldova, adică prin crearea unor locuri 
de muncă, prin achitarea salariilor la timp şi 
ridicarea acestora, egalitatea salariilor, asigu-
rarea echilibrului dintre cerere şi ofertă, mă-
suri ce vor duce la înlăturarea cauzelor care au 
condiţionat criminalitatea;

– întreprinderea unor măsuri juridice: ca 
perfecţionarea legislaţiei, în special a celei pe-

nale, administrative, de muncă, economice;
– stimularea cetăţenilor la participarea 

activă în prevenirea criminalităţii; 
– ridicarea nivelului conştiinţei juridi-

ce a populaţiei, întărirea cadrului legislativ cu 
privire la apărarea drepturilor femeilor;

– crearea unei  ideologii axate pe ideea 
ostilităţii faţă de criminalitatea feminină prin 
implicarea mass-mediei în scopul creării unui 
climat negativ;

– ridicarea nivelului de educaţie şi mo-
rală în familii;

– măsuri psihologico-pedagogice prin 
implicarea instituţiilor de învăţământ, organi-
zaţiilor obşteşti (ca „La Strada”, „Casa Mări-
oarei”) în scopul ridicării încrederii populaţiei 
în organele de drept, participării la resociali-
zarea persoanelor eliberate din detenţie, acor-
dării ajutorului material şi spiritual femeilor;

– elaborarea unor servicii sociale şi de 
sănătate pentru femeile agresate şi copiii aces-
tora, programe speciale în vederea restabilirii 
fizice şi psihice a acestora;

– întreprinderea unor acţiuni medicale 
în scopul profilaxiei bolilor şi tratamentelor 
pacienţilor-femei (alcoolism, narcomanie, de-
presii ş.a.);

– contracararea violenţei în familie, su-
pravegherea soţilor de către organele de drept, 
crearea unor centre de refugiu pentru femei;

– măsuri de resocializare speciale pentru 
femeile care au fost condamnate prin crearea 
unor centre de reabilitare, implicarea psiholo-
gilor, crearea unor instituţii în cadrul cărora 
femeile vor fi învăţate de a se adapta din nou 
vieţii sociale.

 Toate aceste măsuri întreprinse de stat, 
precum şi cele care urmează a fi întreprinse, 
au scopul de a readuce femeia în mediul său 
social, de a-i oferi funcţia de păzitor al cămi-
nului familial şi al valorilor spirituale, de a-i 
reda egalitatea prin păstrarea feminităţii. În 
cele din urmă, important este participarea în-
tregii comunităţi la prevenirea criminalităţii, 
căci toate cauzele provin din mediul social al 
infractorului, indiferenţa, ura, banii, invidia şi 
ipocrizia fiind factorii principali.
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ACCESIBILITATEA, FLEXIBILITATEA ŞI STABILITATEA PĂRŢILOR ÎN CON-
TRACTELE DE LOCAŢIUNE A BUNURILOR IMOBILIARE  ÎN UNELE STATE 
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În timp ce stabilitatea, flexibilitatea și accesibilitatea sunt cruciale pentru locatari, rentabilitatea, stimu-

lentele pentru reabilitare, garanțiile și procesul eficient de evacuare sunt valori importante pentru locatori. Toți 
acești factori sunt influențaţi direct sau indirect de legislaţia contractelor de locațiune a bunurilor imobiliare.

Cuvinte-cheie: stabilitate, flexibilitate, contract de locațiune, chirie, locuințe, controlul chiriei, accesibi-
litate,  profitabilitate.  

While stability, flexibility and accessibility are crucial for tenants, cost-effectiveness, incentives for reha-
bilitation, guarantees and an efficient eviction process are important values   for landlords. The law of leases of 
real estate directly or indirectly influences all these factors.

Keywords:  stability, flexibility  leases agreement, housing, tenures, rent control, stability, affordability, 
profitability.

CZU 347.453(4)

   Introducere.  Principiul cererii şi ofer-
tei stabileşte că pentru a obține o piață sănă-
toasă a bunurilor imobiliare închiriate, nu nu-
mai locatorii  ar trebui protejați (cu garanții, 
evacuări eficiente),  interese economice (în-
toarcerea  investiţilor, posibilitate de reabi-
litare cu ajutorul sistemului  public) într-un 
contract de locaţiune a bunurilor imobiliare, 
dar şi locatarii ar trebui să găsească în acestă 
relaţie o anumită atractivitate (accesibilitate, 
flexibilitate) şi protecție (stabilitate) acesta 
fiind de fapt şi scopul principal al acestei lu-
crări de cercetare ştiinţifică. Cu toate acestea, 
în unele țările, poziția locatarilor este prea sla-
bă (atât din punct de vedere economic, cât şi 
din punct de vedere juridic) şi / sau calitatea 
bunurilor imobile cu destinaţie locativă este 
esențială pentru realizarea unei tranzacții va-
labile.

Baza metodologică a studiului a fost 
metoda dialectică a cogniției. Această meto-
dă de cunoaştere ştiințifică a fost combinată 
cu utilizarea de metode istorico-juridice şi 

comparativ-legale, precum şi tehnici logice 
şi instrumente de cercetare, a căror aplicare a 
contribuit la atingerea scopului cercetării şi ca 
concluzie a  acestei cercetări, va servi îmbună-
tatirea normei legale în acest domeniu.

Rezultate obţinute şi discuții. Stabi-
litatea  în contractele de locațiune cu durată 
nedeterminată şi durată minimă obligatorie. 
Stabilitatea chiriaşului poate fi atinsă prin mai 
multe  metode directe sau indirecte. Dacă un 
act legislativ stabileşte o cerință obligatorie, de 
exemplu ce ține de durata minimă obligatorie 
pentru contractele de locațiune rezidențiale, 
acesta este un mod intruziv de a-l obliga pe 
proprietar să închirieze o proprietate cel puțin 
pentru acel număr de ani.

Cu toate acestea, un rezultat similar 
poate fi obținut prin modalități mai indirec-
te, de exemplu, limitarea cuantumului fiecărei 
creşteri a chiriei, ceea ce înseamnă că locato-
rul nu are niciun stimulent pentru a-l evacua 
pe locatar (atâta timp cât el îşi îndeplineşte 
obligațiile).
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Însă aceste măsuri mai puțin directe care 
tind să protejeze chiriaşii ar putea fi o sursă 
pentru piața neagră a locuinţelor închiriate1.

De exemplu, în Spania contractele de 
locațiune a bunurilor imobiliare  cu dura-
tă nedeterminată nu sunt permise, conform 
legislației țării contractele de locațiune nece-
sită un timp limită, legea prevede o durată (de 
exemplu, un an, dacă chiria este plătită anu-
al). Cu toate acestea, trebuie să aibă o durata 
minimă de 3 ani (până în 2013, era de 5 ani), 
adică chiar dacă părțile au convenit pe o dura-
tă mai scurtă, contractul va fi prelungit legal şi 
automat  anual până la trei ani .

Conform Codului Civil al Portugaliei, 
este  permisă crearea de contracte cu dura-
tă nedeterminată, deşi până în anul 2012, ter 
menul minim era pe o perioda de 5 ani.

În Grecia, de asemenea contractele de 
locațiune se încheie pe o durată minimă de 3 
ani pentru prima data. 

În Malta, contractele deschise nu sunt 
permise, deoarece orice contract de  locaţiune 
a bunurilor imobiliare  trebuie să prevadă o 
durată specifică, însă nu se impune o durată 
minima. 

Legislaţia Italiei, face o distincție între 
contractele cu durată nedeterminată şi con-
tractele limitate, primele nu pot dura mai 
mult de 30 de ani, dar sunt reînnoite automat 
la sfârşitul termenului din contract. De ase-
menea, este  posibil de încheiat un contract de 
locaţiune  a bunurilor  imobiliare pe durata de 
viață a locatarului.

În cele din urmă, în Austria  legiuitorul 
are o preferință pentru încheierea de contracte 
de locaţiune a bunurilor imobiliare pe un ter-
men nelimitat, care serveşte protecție locatari-
lor, deoarece aceste contracte sunt nelimitate 
în timp sunt reziliabile de către locator numai 
în circumstanțe excepționale. Cu toate acestea, 
locatorii pot limita durata contractelor de  loca-
ţiune a bunurilor imobiliare la trei ani în formă 
scrisă şi nu trebuie să invoce orice motiv speci-
al, spre deosebire de legislația germană.

1 TENLAW, German report, p. 144

După cum vedem, concepția unui con-
tract de locaţiune ca drept de proprietate  con-
tribuie la stabilitatea locatarului. Adică, un 
locatar este capabil să dețină şi să folosească 
proprietatea singur, fără a depinde de dreptu-
rile proprietarului. 

Mai mult ca atât, drepturile de propri-
etate sunt în mod normal înregistrate în Re-
gistrul bunurilor imobile, notificând astfel 
cumpărătorii sau potențiali proprietari de alte 
drepturi de proprietate asupra locuinței în 
care există un contract de locaţiune a bunului 
imobil şi care ar trebui să-l respecte. 

În Spania, contractele de locațiune sunt 
de natură personală. Cu toate acestea, pot fi în-
registrate în Registrul bunurilor imobile după 
formalizarea acestora printr-un act notarial. 
Dacă contractual de locațiune este înregistrat, 
atunci cumpărătorul proprietății trebuie să o 
respecte. 

În acelaş timp, în Portugalia există o 
mare dezbatere cu privire la natura sa. Deşi 
majoritatea argumentelor sunt în favoarea lo-
catorului, locatarii sunt protejați ca posesorii a 
bunului imobil cu destinaţie locativă  şi drep-
tul său este respectat, indiferent de cine este  
proprietarul proprietății.

 În Italia, pe de o parte, locatorii pot 
depune o procedură directă împotriva locata-
rilor, dacă le provoacă neplăceri, la fel ca pro-
prietarul; pe de altă parte

dacă contractul nu este înregistrat (cum-
părătorul trebuie să respecte chiriaşul pentru 
maximum 9 ani). 

În Germania, locatarii se bucură doar 
de dreptul personal,  sunt de asemenea, 
considerați posesori reali, care se pot apăra de 
neplăceri şi merită despăgubiri pentru daune 
în cazul în care poziția lor este rănită.

Justiția austriacă consideră că un con-
tract de locaţiune a bunurilor imobiliare nu 
este un drept real de proprietate. Însă se con-
sideră că locatarul  are o poziție în care este le-
gitimat să pretindă împotriva unor perturbări 
şi încălcări de către terți la fel ca locatorul.

La fel şi în Elveția, din 1990, cumpă-
rătorul  bunului imobiliar aflat în locaţiune 
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trebuie să respecte contractul de locaţiune in-
diferent dacă este sau nu înscrisă în Registrul 
bunurilor imobile. 

Drepturile de preemțiune oferă, de ase-
menea, stabilitate locatarului: de îndată ce 
proprietarul doreşte să vândă bunul imobil  
sau este privat obligatoriu de proprietate (de 
exemplu, din cauza unei executări ipotecare) 
legislația poate permite locatarului  să dobân-
dească  bunul imobil cu preferință asupra ori-
cărei terță parte pentru acelaşi preț de vânzare 
/ executare.  Acest lucru oferă locatarilor po-
sibilitatea de a rămâne în aceeaşi proprietate.

Accesibilitatea  în locaţiunea bunului 
imobil este adesea ultima soluție pe piața imo-
biliară pentru o persoană sau familie pentru a 
avea acces la locuințe atunci când nu are su-
ficiente resure finnciare  pentru cumpărarea 
bunului imobil.

Prin urmare, orice restricție a accesului 
(accesibilitatea) ar avea un impact extraordi-
nar asupra pieţei de locuinţe. 

De fapt,  art. 18.5 a) din Directiva 
2014/17 / UE a Europei Parlamentul şi Consi-
liul din 2-2-2014 privind contractele de credit 
referitoare la rezidenți ale bunurilor  imobilia-
re2  nu permite instituțiilor de credit să acorde 
credite ipotecare persoanelor care probabil nu 
vor fi capabile să le ramburseze. Acest lucru 
este considerat o măsură adecvată pentru a 
evita supra-îndatorarea3, aplicarea sa strictă ar 
expulza multe familii de pe piața proprietății 
bunuri imobiliare cu destinaţia locativă  (de 
exemplu, cei care nu pot plăti în avans cu 
ai lor resurse cel puțin 20% din valoarea 
proprietății); şi în acele țări fără maturitate pe 
piețele de proprietate intermediare, acest lu-
cru ar însemna că locaţiunea  este ultima posi-
bilitate pentru aceştia pentru a accesa locuințe 
pe piața liberă (lăsând în afară, desigur, cele 
de găzduire  non-cost,  situații, cum ar fi drep-
turile de utilizare sau de locuire sau chiar 
pensia alimentară sau pensia alimentară acor-
2  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u
ri=OJ:L:2020:060:0034:0085:EN:PDF
3  P. KENNA (ed.) Contemporary Housing Issues in a 
Globalized World (Ashgate Publishing, 2014), p.50-53.

dată de lege sau o hotărâre judecătorească). 
         O perspectivă suplimentară este dacă 
locaţiunea bunurilor imobiliare pe termen 
lung, este cu adevărat mai ieftină decât cum-
părarea unei case. Deşi acest lucru poate varia 
în funcție de dobânda  ipotecară, ratele  im-
pozitării şi posibilitățile de revizuire a chiriei 
de-a lungul anilor.  Un exemplu este Spania, 
unde locaţiunea  ceteris paribus este de obicei 
mai scumpă decât cumpărarea şi necesită mai 
mult efort economic în fiecare lună4.

Având în vedere  accesibilitatea conti-
nuă, suma chiriei joacă un rol primordial în 
rolul de a determina atractivitatea locaţiunii.

     În Spania nu există un sistem de con-
trol al locaţiunii  pentru bunurile imobiliare 
cu destinaţie locativă închiriate pe piața pri-
vată (o versiune aceasta există doar pentru 
cel social), deci se aplică principiul libertății 
contractuale (art.17.1 Codul Civil al Spaniei)  
fără niciun control pentru chiriile excesive. 
Chiria poate fi actualizată anual în conformi-
tate cu ceea ce au convenit părțile. Dacă nu au 
convenit nimic, Se aplică creşterea „indicelui 
prețurilor de consum”5.

În Portugalia nu există nici un sistem de 
control al chiriei sau reguli pentru chiria exce-
sivă. La fel este şi în Grecia, însă regula rebus 
sic stantibus cunoscută în mod obişnuit, a fost 
aplicată de instanțe la contractele de locaţiune  
(comerciale, până acum) aranjate înainte de 
începerea crizei actuale (2007), aşa cum este  
o schimbare neaşteptată a circumstanțelor, ca 
o excepție de la pacta este regula senrvanda. 

Din 1978 până în 1998 sistemul juridic 
italian a impus un plafon legal al chiriei pen-
tru locaţiile rezidentiale. Părțile contractante 
au posibilitatea de a alege între două opţiuni: 
într-un caz, chiria este negociată în mod liber, 
iar în celălalt se determină chiria prin acorduri 
locale între asociații de proprietari şi chiriaşi.

În Elveția, de asemenea principiul 
libertății contractuale se aplică pentru fixarea 
chiriei, dar în contractele de locaţiune a bunu-

4 TENLAW Spanish report, Part I, p. 43.
5 Articolul 17 alin. (1) Codul Civil Al Spaniei
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rilor imobiliare  în scopuri rezidențiale (fără 
apartamente de vacanță  sau de lux), există 
dispoziții iîmpotriva „locaţiunilor neloiale” 
(Art. 269 al  Codului Penal al Elveţiei)6.  În 
acest sens,  locatarii  în termen de 30 de zile, 
de la intrarea în posesia bunului imobil închi-
riat, poate negocia chiria inițială, pe baza fap-
tului că locatarul  s-a simțit obligat să accepte 
această chirie din cauza greutăților personale 
sau familiale sau pentru motive care prevalea-
ză pe piața locală a spațiilor rezidențiale; sau 
dacă chiria lui este semnificativ mai mare de-
cât chiria anterioară pentru acelaşi bun imo-
bil. De asemenea în termen de 30 de zile de 
la primirea avizului, locatarul poate solicita o 
reducere a locaţiunii bunului imobil , în ca-
zul dacă locatorul face profit excesiv din cauza 
modificărilor semnificative ale bazei de calcul 
( ex.reducerea costurilor pentru locator sau 
când sau micşorat costuri la serviciile). 

 Conform legislației elvețiene, în cazul 
în care locatarul a obţinut venituri excesive 
din chirie sau în cazul în care chiria se bazea-
ză pe un preț de vânzare clar excesiv (adică 
atunci când depăşeşte valoarea câştigului unei 
proprietăți comparabile, calculată pe chiriile 
obişnuite în localitate sau district), chiria este 
considerată nedreaptă, deşi există excepții de 
la aceasta (de exemplu, chiria se încadrează în 
intervalul chiriilor obişnuite în localitate sau 
district).

        În Germania, conform art. 558 al. 
(I)  Codul Civil al Germaniei, locatorul poate 
solicita aprobarea unui creşteri a chiriii  bu-
nului imobil fără consimțământul chiriaşului7  
numai în următoarele cazuri:

 a)  la creşterea chiriei de referință 
obişnuite în localitate; 

 b) în urma  inflaţiei, dacă chiria a rămas 
neschimbată timp de cincisprezece luni8. 

 Chiria nu poate fi majorată în termen 
de trei ani cu mai mult de 20% sau chiar 15% 

6 Articolul 269 al  Codului Penal al Elveţiei
7 https://e-justice.europa.eu/content_statutory_inte-
rest-404-de-maximizeMS_EJN-ro.do?member=1 Ulti-
ma actualizare: 18/03/2020 
8 Articolul 558 al. (I)  Codul Civil al Germaniei

în regiunile care pot fi determinate de către  
guvernele Landului  art.558 al. (III) Codul Ci-
vil al Germaniei9, precum la Berlin, Hamburg 
şi Bavaria. Chiria de referință obişnuită în lo-
calitate este formată din plățile obişnuite care 
au fost convenite sau care au fost schimbate 
în ultimii patru ani în municipiu sau într-o 
municipalitate comparabilă pentru spații 
rezidențiale care sunt comparabile ca tip, di-
mensiune etc10.

Multe municipalități, inclusiv cele do-
uăzeci şi cinci de metropole din

Germania (cu excepția Bremenului), 
au liste de chirii reprezentative (einfacher 
Mietspiegel). Aceste tabele, care indică chi-
ria de referință obişnuită în localitate, trebu-
ie să fie recunoscute de municipalități sau de 
asociații de proprietari şi chiriaşi conform art. 
558 al. (II)  Codul Civil al Germaniei11.    

       În Austria, există trei sisteme de con-
trol al chiriei pentru majoritatea  locaţiunilor 
bunurilor imobile,  care sunt de reglemintate 
în Mietrechtgesetz,  registru de indice a chiriei 
din anul 1982 ( § 16 acorduri MRG privind 
valoarea chiriei principale)  care stabileşte li-
mite stricte pentru creşterea chiriei12. 

       Preţul chiriei  nu poate depăşi limi-
tele unei „chirii adecvate” (sistem normativ de 
control al chiriei care limitează chiriile pieței 
libere în funcție de mărime, tip, locație, starea 
de întreținere şi mobilier a unei locuințe; chi-
ria adecvată este stabilită de judecător), „chi-
ria categoriei” (maxim lunar, chiria este fixă   
pe m2 şi adoptată prin decret, în conformitate 
cu clasificarea locuințelor în funcție de nivelul 
echipamentului lor) sau „valoarea standard a 
chiriei” (pentru statut aşa definit „Locuințe 
standard”, este stabilită o anumită chirie de 
bază pe m2 şi lună pentru fiecare austriac).

       Flexibilitate. În linii mari, „flexibi-
litatea” se referă  la posibilitatea reală a loca-
tarului de a renunța la proprietate înainte de 

9 Articolul 558 al. (III) Codul Civil al Germaniei
10 Ibidem
11 M. DAVEY, ´Long Residential Leases: Past and Pre-
sent 2006 p, 56
12 https://www.uni-bremen.de/index.php?id=23475
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durata convenită în contract fără a fi nevoie 
de acordul proprietarul, fără a-l despăgubi sau 
a-i oferi vreu-n motiv valid, fără obligația de 
a rămâne o perioadă minimă de timp sau fără 
obligația de a găsi altcineva sau orice alte con-
strângeri conexe.

De fapt, această libertate include două 
posibile opțiuni pentru chiriaş care l-ar putea 
ajuta, una din ele ar fi părăsirea proprietății 
înainte de termenul limtă şi o altă posibilitate, 
de a primi dreptul de a subînchiria unilateral 
proprietatea , adică de a permite chiriaşului să 
lase un terț să ocupe locuința, care se ocupă 
de ea şi de

plata chiriei în locul lui fără a fi nevoie 
de acordul proprietarului.

În cele din urmă trebuie luat în consi-
derare faptul că uneori,  limitele puternice ale 
transferabilității sau subînchirierii ar putea 
contribui la creşterea „pieței negre”, cum ar fi 
în Austria, Olanda şi Suedia13.

 Dacă anaizăm aspectele de mai sus, 
ce țin de rezilierea timpurie, unilaterală şi 
gratuită de către chiriaş, fiecare țară îşi are 
particularitățile sale. 

De exemplu, în  Spania un chiriaş care 
doreşte  să rezilieze unilateral contractul de 
închiriere înainte de termen trebuie să plă-
tească primele 6 luni de chirie chiar dacă nu 
locuieşte acolo,  apoi poate rezilia contractul, 
însă, de obicei, se plăteşte proprietarului o 
compensație, care constă în valorea chirii ră-
mase.

Legea nu prevede, ce se întâmplă în 
cazul când proprietarul nu suferă daune sau 
dacă el închiriază proprietatea unui alt locatar 
imediat, după plecarea celui anterior.

În țara vecină, legea portugheză a con-
tractelor de locațiune, din 2012 nu permite lo-
catarului rezilierea contractul de locațiune în 
avans până la 1/3 din durata inițială sau după 
reînnoirea acestuia, deşi nu e  nevoie să plă-
tească nici o despăgubire proprietarului, doar 
e nevoie de avertzare in avans.

13 https://cordis.europa.eu/project/id/290694/repor-
ting/fr

 O altă situație în care este permisă  în-
cetarea anticipată, este atunci când proprieta-
rul se opune reînnoirii automate a contractu-
lui de  locațiune, acest lucru este valabil pentru 
ambele tipuri de contracte de locațiune, cu 
durată limitată şi cu durată nedeterminată.

În Italia, conform legislației, locatarul se 
poate retrage din contractele cu durată nede-
terminată, dând o notificare adecvată proprie-
tarului. De fapt la contractele cu durata deter-
minată,  este nevoie de făcut distincție, între 
contractele cu chirie gratuită şi contracte cu 
chirie limitată. În primul caz , termenul este 
de 4 ani, plus 4 ani de prelungire,ădicî locata-
rul se poate retrage după ce au trecut 8 ani şi a 
anunțat în prealabil cu 6 luni înainte.

La a doua situație, (3 ani + 2 ani, pre-
lungire), locatarul la fel se poate retrage la 
sfârşitul celor 5 ani, avizând 6 luni în avans.

  Conform altui articol conform 
legislației italiene, locatarul are dreptul să re-
zilieze contractul în orice moment, prin pre-
aviz de şase luni, în cazul apariției forțelor 
majore. La fel, părțile pot conveni alte cauze 
ale rezilierii sau retragerii fără motiv şi să sta-
bilească alte perioade de preaviz cu condiția să 
nu cauzeze prejudicii locatarului.

În Austria, locatarul poate pune capăt 
unilateral contractului de locaţiune, încheiat 
pentru o perioadă  limitată de timp, după ce a 
trecut primul an de contract. În plus, este pre-
văzută o perioadă de trei luni de preaviz. Pro-
prietarul nu are niciun drept la despăgubiri.

Acelaşi lucru are loc şi în contractele în-
cheiate pentru o perioadă nelimitată de timp, 
dar aici notificarea care trebuie respectată de-
pinde de condițiile contractuale, cu preavizul 
de o luna.

În Germania, locatarul poate rezilia  
contractul de locaţiune în avans, notificând  
proprietarul cu o perioadă de preaviz de trei 
luni în locațiunea cu  perioadă nedeterminată, 
însă nu pentru cele care sunt limitate în timp14.

Și, în cele din urmă, în Elveția locatarii 
pot rezilia contractele de închiriere pe dura-

14  ibidem
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tă nedeterminată, cu notificare cu 3 luni în 
avans ,în formă scrisă. Mai există situații când 
nu este nevoie de preaviz sau când locatarul 
doreşte să rezilieze mai devreme un contract 
de locațiune limitat în timp şi o poate face fără 
consecințe,  negative propunând proprietaru-
lui un nou locatar  solvent şi acceptabil pentru 
proprietar şi care va accepta aceleaşi condiții 
în contractul de locațiune.

Concluzie. Scopul acestei lucrări a fost 
de a vedea cât de importante sunt aspecte-
le legilor contractelor de locațiune, cum ele  
influențează asupra relațiilor dintre locator si 
locatar, asupra gestionării bunurilor imobilia-
re şi nu în ultimul rând diferența dintre pre-
vederile legii cu privire la locațiune în câteva 
țări din Europa.

În timp ce accesibilitatea, stabilitatea 
şi flexibilitate sunt cruciale pentru locatari, 
rentabilitate, stimulentele pentru reabilitare, 
garanțiile şi procesul eficient de evacuare sunt 
valori importante pentru proprietari. Toți 
aceşti factori sunt

Influențaţi direct sau indirect de legea 
contractelor de locațiune.

 Totuşi acesta este un studiu preliminar 
şi este greu de spus  cum şi cât, legea cu privire 
la contractele de locațiune influențează direct 
contractele de locațiune si relațiile părților 
într-o anumită țară şi în plus mai depinde şi 
de alte norme legale, de factori socio-econo-
mici şi culturali, cum ar fi valorile sociale, pro-
prietate private sau de stat, rata de închiriere 
şi cumpărare, părțile (imigranți sau rezidenți), 
de investiții, siguranță şi stabilitatea țării.
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FENOMENUL TERORISMULUI REGLEMENTAT ÎN LEGISLAŢIA 
INTERNAŢIONALĂ: ROLUL ŞI LOCUL CONVENŢIILOR INTERNAŢIONALE 

PRIVIND COMBATEREA TERORISMULUI
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Una din cele mai grave forme de violență care are drept prejudiciu – destabilizarea 
securității statului și orînduirii sociale, o reprezintă diversele manifestări ale acțiunilor ce cad 
sub definiția termenului de ,,terorism”. Acest fenomen specific doar mediului uman trebuie 
investigat și analizat așa cum este, de pe poziţii cât se poate de obiective, pentru a-i decela 
sensurile și mecanismele, pentru a-i afla izvoarele și, în consecinţă, pentru a-i anihila cauzele, 
a-i distruge structurile, a-i limita efectele și a-i tăia rădăcinile.

În conținutul prezentului demers științific, ne propunem ca obiectiv, relevarea principa-
lelor repere juridice internaționale care au drept scop combaretea terorismului.

Cuvinte-cheie: tratate internaționale, atac armat, consultările bilaterale, arme nucle-
are.

THE PHENOMENON OF TERRORISM REGULATED IN INTERNATIONAL LAW: THE 
ROLE AND PLACE OF INTERNATIONAL CONVENTIONS ON COMBATING TERRORISM

Igor SOROCEANU,
master student at the Academy ,,Stefan cel Mare” of Ministry Affairs Internal 

of the Republic of Moldova

One of the worst forms of violence that has as its detriment - the destabilization of sta-
te security and social order, is represented by the various manifestations of actions that fall 
under the definition of the term „terrorism”. This phenomenon specific only to the human 
environment must be investigated and analyzed as it is, from positions as objective as possi-
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ble, to detect its meanings and mechanisms, 
to find its sources and, consequently, to anni-
hilate its causes, destroy its structures, limit 
it. effects and cut its roots.

In the content of this scientific approach, 
we aim to reveal the main international legal 
benchmarks aimed at combating terrorism.

Keywords: international treaties, ar-
med attack, bilateral consultations, nuclear 
weapons.

Introducere. Primele măsuri de comba-

tere a terorismului ca fenomen internaţional 
datează din a doua jumătate a secolului XIX-
lea, când Belgia în 1956 a prevăzut în dreptul 
penal ,,clauza atentatului”, făcând astfel asasi-
natele politice extrădabile.

Lupta împotriva terorismului la nivel 
internaţional a început în anii 20 ai secolului 
XX, la primul congres de unificare a dreptului 
penal (Bruxelles 1926). La următoarele 4 con-
ferinţe: Bruxelles – 1930, Paris – 1931, Madrid 
– 1934 şi Kopenhaga – 1935, au fost prevăzute 
întrebările cu privire la lupta contra crimina-
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lităţii în general şi contra terorismului în spe-
cial [8, p.9].

A doua fază privind dezvoltarea regle-
mentărilor pe plan juridic şi internaţional, este 
legată de perioada dintre cele două războaie 
mondiale. Astfel, în 1927, la Varşovia a avut 
loc prima Conferinţă de unificare a dreptului 
penal, în cadrul căreia fără a se utiliza terme-
nul de terorism, s-a  încercat a da o definiţie 
fenomenului. Rezoluţia propune o sancţiona-
re universală a unor infracţiuni ca: pirateria, 
falsificarea de monedă, comerţul cu sclavi şi 
utilizarea internaţională a unor mijloace, ca-
pabile să creeze un pericol comun.

La cea de a doua conferinţă de unificare 
a dreptului penal de la Bruxelles din  1930, a 
fost folosită noţiunea de – terorism. Propu-
nerea de a defini termenul de terorism, sta-
bilea următoarele: ,,Folosirea internaţională 
a unor mijloace capabile să producă un peri-
col comun reprezentând acte de terorism, ce 
constau în crime împotriva vieţii, libertăţii 
şi integrităţii fizice a unor persoane sau care 
sunt îndreptate contra proprietăţii private sau 
publice în vederea realizării unor scopuri po-
litice sau sociale” [7, p.117], în acest concept 
– motivul, era reţinut ca factor determinat, 
pentru stabilirea naturii teroriste a actului.

Conținutul de bază. În 1937 au fost 
adoptate 2 convenţii: Convenţia pentru preve-
nirea şi reprimarea terorismului şi Convenţia 
pentru crearea unei Curţi penale internaţio-
nale. Convenţia pentru prevenirea şi reprima-
rea terorismului a declarat pentru prima dată 
reper criminal: terorul şi organizaţiile, pre-
cum şi sprijinul grupelor teroriste şi al ban-
delor armate. Convenţia prevedea că ,,acte de 
terorism” sunt fapte criminale împotriva unui 
stat al cărui scop sau natură este de a provoca 
teroare faţă de unele personalităţi determina-
te, unele grupuri de persoane sau în public, în 
virtutea prevederilor, orişice stat, indiferent 
dacă este sau nu parte contractantă, are, pe de 
o parte, îndatorirea de a se abţine de la toate 
faptele săvârşite cu intenţia de a favoriza ac-
tivităţile teroriste, iar, pe de altă parte, îşi are 
obligaţia de a împiedica în interiorul teritoriu-
lui său asemenea activităţi [6, p.288].

Dintre aspectele slabe ale Convenţiei 
pot fi enumerate:

Definirea inexactă a terorismului (sunt 
examinate în calitate de terorism fapte califi-
cate, de ştiinţă ca drept fiind diversiune sau 
acte de sabotaj);

Este eronată definirea scopurilor acte-
lor teroriste (terorizarea anumitor persoane, 
a unor grupuri sau a publicului – nu este un 
scop în sine al criminalilor. Prin terorizare, in-
fractorii încearcă să atingă realizarea proprii-
lor intenţii criminale);

Drept ţintă a atentatelor este recunoscut 
exclusiv statul (în timp ce ţinta atentatului cri-
minal este diferită, în funcţie de tipul de tero-
rism).

Lucrul asupra problemei respective a 
continuat în cadrul Comisiei de Drept Inter-
naţional a ONU, care a propus spre examina-
re, în anul 1947, un Proiect al Codului privind 
crimele împotriva păcii şi securităţii omenirii. 
Dintre crimele împotriva păcii şi securită-
ţii omenirii, Comisia a calificat ,,comiterea, 
sprijinirea sau încurajarea actelor teroriste în 
alt stat”. Dar definind obiectul nemijlocit al 
atentatului terorist, Codul nu a dat o idee, o 
noţiune clară despre subiectul unei asemenea 
infracţiuni.

Un rol important, pentru formarea ba-
zei dreptului internaţional privind combate-
rea terorismului internaţional, l-a avut Con-
venţia de la Geneva din 1949, privind dreptul 
umanitar, care a stabilit că fiecare dintre părţi-
le aflate în conflict este obligată să se abţină de 
la acte antiumane de violenţă împotriva per-
soanelor fizice, în caz contrar, asemenea fapte 
sunt calificate drept teroriste.

Terorismul internaţional este o proble-
mă serioasă, care necesită o atenţia deosebi-
tă precum şi o conlucrare activă între state 
în lupta contra terorismului. Atenţia trebuie 
îndreptată asupra colectării informaţiilor, 
prelucrării ei precum şi folosirea ei de mai 
multe state, acţiuni privind măsurile de îmbu-
nătăţire a securităţii fizice, sistemul securităţii 
aviaţiei civile, precum şi a flotei comerciale, şi 
ratificarea convenţiilor între state [13, p.2].

Astfel, guvernul unui stat trebuie să tin-
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dă spre:
Executarea rezoluţiilor şi declaraţiilor 

ONU, precum şi altor organizaţii, specializate 
în contracararea terorismului în aviaţia civilă 
şi transportul maritim;

Majorarea numărului statelor ce ratifică 
convenţii internaţionale în problemele detur-
nării şi acaparării de avioane şi altor mijloace 
de transport, clădiri, luarea de ostatici şi apă-
rarea diplomaţilor;

Micşorarea formalismului în convenţii, 
demonstrând astfel unitatea lor (consens) în 
lupta contra terorismului;

Ridicarea rezultativităţii a convenţiilor 
deja semnate în lupta contra terorismului [13, 
p.9].

Extinderea activităţii teroriste la o scară 
mare, în anii 60-70, a determinat elaborarea 
unor noi acorduri privind combaterea teroris-
mului: Convenţia de la Haga, privind comba-
terea acaparării ilegale a aeronavelor – 1970; 
Convenţia de la Montreal privind combaterea 
actelor ilegale îndreptate împotriva securi-
tăţii aviaţiei civile – 1971; Convenţia privind 
prevenirea şi pedepsirea crimelor împotriva 
persoanelor care beneficiază de protecţia in-
ternaţională, inclusiv împotriva agenţilor di-
plomatici – 1973; Convenţia internaţională 
privind combaterea luării de ostatici – 1979; 
Convenţia Organizaţiei Statelor Americane 
(OSA) privind prevenirea şi pedepsirea pen-
tru comiterea actelor teroriste, care iau o for-
mă de constrângere, împotriva persoanelor, şi 
a celor legate de şantaj – 1971.

Aceste documente au dat o listă a infrac-
ţiuni, calificate drept crime de drept comun cu 
caracter internaţional, apreciate ca terorism. 
Statele participante la convenţii şi-au confir-
mat ataşamentul la principiul aut dedere aut 
judiciare; au convenit să coopereze în preve-
nirea crimelor, să-şi acorde asistenţă judiciară 
în materie penală.

Acapararea ilegală a oricărei aeronave 
este socotită act terorist, indiferent este ea mi-
litară sau civilă; pentru că şi acapararea unei 
aeronave militare (deturnarea ei) se consideră 
act terorist.

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite 

adoptă la 8 decembrie 1972 Rezoluţia 3034 
(XXVII), intitulată ,,Măsuri vizând preveni-
rea terorismului internaţional care pune în 
pericol sau nimiceşte vieţi omeneşti inocente, 
ori compromite libertăţile fundamentale ale 
omului. Studierea cauzelor subadiacente ale 
formelor terorismului şi actelor de violenţă ce 
îşi au originea în decepţii, subjugare şi dispera-
re şi care îndeamnă persoane să sacrifice vieţi 
omeneşti, inclusiv pe ale lor, pentru a încerca 
să aducă comunităţii schimbări radicale”.

La 1 decembrie 1985, după o nouă se-
rie de acte de terorism, Adunarea Generală a 
ONU a adoptat Rezoluţia nr 40/161, prin care 
,,condamnă fără echivoc, drept infracţiuni, 
toate actele, metodele şi practicile teroriste”. 
Această rezoluţie conţine un număr de pre-
vederi, care cer cooperarea internaţională în 
combaterea terorismului. Totodată, rezoluţia 
reafirmă dreptul inalienabil al fiecărui popor 
la autodeterminare şi legitimitatea luptelor 
împotriva regimurilor coloniale, rasiste şi a al-
tor forme de dominaţie străină [3, p.315].

Relaţiile de conlucrare juridico-interna-
ţionale între state privind lupta contra teroris-
mului de multe ori au fost prevăzute de ONU 
şi instituţiile ei speciale, precum şi de organi-
zaţiile regionale şi alte organizaţii internaţio-
nale [9, p.46].

Din categoria actelor, care au ca obiect 
terorismul internaţional, fac parte şi unele tra-
tate regionale.

Unul dintre instrumentele regionale, 
adoptate în vederea combaterii terorismului 
internaţional, este şi Convenţia Europeană 
pentru reprimarea terorismului, semnată la 
Strasbourg la 27 ianuarie 1977 de către statele 
membre ale Consiliului Europei.

Componenţele de infracţiune califica-
te ca terorism, au fost descrise în Convenţia 
Europeană privind combaterea terorismului, 
primită la 10 noiembrie 1979. Unde, aceasta 
din urmă includea:

 – Deturnarea de aeronave;
 – Atentatele asupra ambasadelor având 

pericol pentru viaţa colaboratorilor;
 – Luarea de ostatici;
 – Folosirea bombelor, armelor de 
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mână, armelor automate, mijloacelor şi ma-
terialelor explozive, care provoacă primejdie 
pentru viaţa persoanelor [10, p.9].

Convenţia încearcă să definească feno-
menul terorist în ansamblul său, dar, din ca-
uza imposibilităţii definirii actului terorist, în 
articolul 1 se face o enumerare a actelor cu-
prinse în noţiunea de terorism.

Scopul Convenţiei a fost studierea 
adoptării unor principii comune în domeniul 
luptei împotriva terorismului. Prin articolul 1 
al Convenţiei se enumeră infracţiunile, con-
siderate a fi politice, pentru a căror săvârşire 
autorii sunt posibili de extrădare. Acestea din 
urmă fiind:

 – Infracţiunile cuprinse în câmpul de 
aplicare a Convenţiei pentru reprimarea cap-
turii ilicite a aeronavelor, semnată la Haga la 
16 decembrie 1970;

 – Infracţiunile cuprinse în câmpul de 
aplicare a Convenţiei pentru reprimarea acte-
lor ilicite la bordul aeronavelor;

 – Infracţiunile grave, constând dintr-
un atac contra vieţii, integrităţii corporale sau 
libertăţii persoanelor care au dreptul la o pro-
tecţie internaţională, inclusiv agenţii diploma-
tici;

 – Infracţiunile ce reprezintă răpirea, lu-
area de ostatici sau sechestrarea;

 – Infracţiunile ce reprezintă utilizarea 
de bombe, grenade, rachete, arme de foc au-
tomate sau/şi coletele conţinând explozibil în 
măsura în care utilizarea lor prezintă un peri-
col pentru persoane;

 – Tentativa de a comite una dintre in-
fracţiunile menţionate sau de a participa în 
calitate de coautor sau complice a unei per-
soane care comite sau încearcă să comisă o 
asemenea infracţiune [1, art.1]. Articolul 2 al 
Convenţiei prevede faptul că alte infracţiuni, 
care nu se încadrează în secţiunile menţiona-
te mai sus, nu pot fi considerate ca infracţiuni 
politice.

Un alt document cu caracter regional în 
lupta contra terorismului este Documentul fi-
nal de la Madrid din 1980 a reprezentanţilor 
statelor participante la Conferinţa pentru Se-
curitate şi Cooperare în Europa.

În acest document se arată că statele par-
ticipante condamnă terorismul, inclusiv tero-
rismul în relaţiile internaţionale, care pune în 
pericol sau duce la pierderea de vieţi umane 
sau primejdueşte drepturile şi libertăţile fun-
damentale ale omului. Discuţiile se duc astfel 
încât teritoriile statelor să nu fie folosite pen-
tru pregătirea, organizarea sau desfăşurarea 
de activităţi teroriste. Se impune necesitatea 
luării măsurilor pentru prevenirea şi supri-
marea actelor teroriste, atât la nivel naţional, 
cât şi internaţional, cooperarea internaţională 
prin acorduri bilaterale şi multilaterale cores-
punzătoare.

Un alt pas important, în domeniul com-
baterii terorismului, a fost Reuniunea Inter-
naţională de la Sherm-El-Shekn din 1996 
din Egipt. Reuniunea a fost consacrată luptei 
antiteroriste şi reinstaurării păcii în Orientul 
Mijlociu, având drept scop definitivarea unui 
plan comun de luptă împotriva terorismului 
internaţional, îndreptat spre distrugerea for-
ţelor fundamentalistice, implicate în atentate 
din Israel. Reuniunea respectivă şi-a propus 
realizarea următoarelor obiective:

Izolarea mai accentuată a Iranului, ţară 
acuzată de sprijinirea terorismului.

Înfiinţarea unui organism internaţional, 
gen INTERPOL, care să includă factori de de-
cizie guvernamentali, poliţieneşti şi ai servici-
ilor de securitate din ţările participante, şi care 
să lupte eficient contra terorismului.

Facilitatea integrării Israelului într-un 
context amiabil cu vecini săi [4, p.72].

Altă cooperare este Conferinţa grupului 
celor 7 state occidentale şi Rusia, ce a avut loc 
la Paris pe data de 31 iulie 1996. Conferinţa a 
avut ca scop adoptarea unui plan de măsuri, 
menite a pune capăt valului de atentate te-
roriste, ce a avut loc în ultimul timp (în acea 
perioadă) în SUA, Marea Britanie, Japonia, 
Italia. La nivel european lupta contra teroris-
mului se bazează pe Convenţia Europeană de 
reprimare a terorismului din 1977. Această 
convenţie, la fel ca şi Declaraţia despre măsu-
rile de lichidare a terorismului internaţional 
din 1994, nu cuprinde determinarea compo-
nenţei de terorism ca o infracţiune aparte, ci 
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ca faptă de terorism.
În corespundere cu Convenţia privind 

capturarea sau deturnarea de aeronave, adop-
tată la Haga în 1970, actele de terorism îndrep-
tate împotriva aviaţiei civile se pot concretiza 
în acte de deturnare a aeronavelor aflate în 
zbor şi a obligării comandanţilor acestora de a 
schimba cursa de deplasare şi destinaţia finală 
cât şi atacurile asupra aeronavelor aflate la sol, 
a instalaţiilor, aeroporturilor şi a pasagerilor 
aflaţi în aerogări.

Securitatea aviaţiei civile, constituie su-
biect de preocupare constantă pentru comuni-
tatea internaţională. Infracţiunea de deturnare 
a aeronavelor este aşezată pe terenul dreptului 
internaţional, se face apel la definiţii proprii 
dreptului penal. Infracţiunea se defineşte por-
nind de la elementele sale constitutive, care 
trebuie să prezinte deopotrivă un aspect legal, 
material şi moral. Elementul legal îl constituie 
următoarele trei Convenţii în materie:

Convenţia privind infracţiunile şi alte 
comise la bordul aeronavelor, din 14.09.1963, 
adoptată la Tokyo, în vigoare de la 4 decem-
brie 1963. Prezenta Convenţie nu se aplică 
însă la aeronavele utilizate în scopuri militare, 
de vamă sau de poliţie [5, p.23]. Aceasta nu 
înseamnă că atacul asupra astfel de nave nu se 
califică ca terorism (ele se califică ca terorism 
dar conform legislaţiei interne);

Convenţia privind capturarea sau detur-
narea de aeronave, din 1970, adoptată la Haga;

Convenţia pentru reprimarea actelor 
ilicite îndreptate împotriva securităţii aviaţiei 
civile, din 1971, adoptată la Monreal.

Astfel, în timpul deturnărilor se comit 
un şir de acţiuni: ameninţarea cu arma, presi-
uni fizice şi psihice asupra echipajelor sau pa-
sagerilor, orice alte acte de violenţă care pun 
în pericol desfăşurarea normală a zborului, 
care se încadrează în altă categorie juridică de 
infracţiune. Ele pot fi socotite drept acte care 
atentează la securitatea persoanelor sau bunu-
rilor, caracterizare care însă intră în noţiunea 
clasică a deturnării şi evident nu cere o altă ca-
lificare. Infracţiunea poate avea un motiv poli-
tic, dar putem să o întâlnim şi sub alte forme, 
precum acea a unui interes personal.

Deci, Convenţia de la Haga, are drept 
obiect – capturarea ilicită a aeronavelor, iar 
cea de la Monreal, are ca obiectiv – atacurile 
sau alte acte de piraterie ce pot surveni la bor-
dul aeronavelor; aceste două acte internaţio-
nale se completează reciproc.

Convenţiile date nu se aplică faţă de 
aeronavele militare. Faptul dat nu trebuie să 
facă impresia că actul de terorism nu poate 
fi comis supra lor. Incriminarea doar asupra 
deturnării aeronavelor civile denotă faptul că 
mai des au fost deturnate aeronave civile (mai 
ales cu începutul anilor ”60), dar totuşi actul 
de terorism poate fi comis şi în privinţa aero-
navelor militare.

În timp de pace, luarea de ostatici – con-
stituie o formă gravă a terorismului interna-
ţional, specificat în Preambulul Convenţiei 
internaţionale împotriva luării de ostatici, din 
17 decembrie 1979. Potrivit acestei Conven-
ţii: ,,Orice persoană care capturează sau deţi-
ne şi ameninţă cu moartea, cu vătămarea sau 
continuă să deţină o altă persoană, în scopul 
constrângerii uneia a treia persoane şi anume 
un stat, organizaţie internaţională interguver-
namentală, persoană fizică sau juridică, sau un 
grup de persoane să facă ori să se abţină de 
a face un act, ca o condiţie explicită sau im-
plicită a eliberării ostatecului, comite infrac-
ţiunea de luare de ostatici în sensul prezentei 
convenţii”.

Mijlocul principal de combatere, la ni-
vel internaţional, a terorismului îl constituie 
numeroasele convenţii încheiate şi documen-
te adoptate în acest scop:

 – Convenţia pentru prevenirea şi repri-
marea terorismului, din 1937, adoptată la Ge-
neva în urma atentatului ucigaş de la Marsilia;

 – Convenţia asupra prevenirii şi pedep-
sirii crimelor împotriva persoanelor protejate 
pe plan internaţional, inclusiv agenţii diplo-
matici, din 1973, adoptată de Adunarea Ge-
nerală a ONU;

 – Convenţia împotriva luării de osta-
tici, din 1979, adoptată la ONU;

 – Convenţia internaţională împotriva 
recrutării, folosirii, finanţării şi instituirii de 
mercenari, din 1989, adoptată la ONU;
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 – Convenţia privind securitatea perso-
nalului Naţiunilor Unite şi a celui asociat, din 
1994, adoptată la New York;

 – Convenţia referitoare la infracţiuni şi 
la anumite alte acte săvârşite la bordul aerona-
velor, din 1963, adoptată la Tokyo;

 – Convenţia pentru reprimarea captu-
rării ilicite a aeronavelor, din 1970, adoptată 
la Haga;

 – Convenţia pentru reprimarea actelor 
ilicite îndreptate contra securităţii aviaţiei ci-
vile, din 1971, adoptată la Monreal;

 – Convenţia privind aviaţia civilă inter-
naţională, din 1944, adoptată la Chicago.

 – Convenţia pentru reprimarea actelor 
ilicite împotriva siguranţei navigaţiei mari-
time şi Protocolul pentru reprimarea actelor 
ilicite împotriva siguranţei platformelor fixe 
situate pe platoul continental, din 1988, adop-
tată la Roma [2, p.154].

Un alt pas în lupta contra terorismului 
este primirea de către Asambleea Generală a 
ONU în decembrie 1999 a Convenţiei cu pri-
vire la interzicerea finanţării activităţii tero-
riste, care a fost deschisă pentru semnare din 
ianuarie 2000 [8, p.6].

Adunarea generală, întrunită la a 49-a 
sesiune în 1994, a primit declaraţia cu privire 
la măsurile de lichidare a terorismului inter-
naţional, în principalele documente internaţi-
onale cuprinse în ea, terorismul este calificat, 
direct sau indirect, ca infracţiune contra ome-
nirii. Conform declaraţiei, statele sunt obliga-
te să se abţină de la organizarea actelor tero-
riste pe teritoriul altor state, de la instigarea 
la ele, de la complicitatea sau participarea la 
ele, precum şi de la susţinerea activităţilor pe 
teritoriul său orientate la săvârşirea actelor de 
terorism. Ele trebuie să asigure reţinerea şi ur-
mărirea judiciară, sau predarea persoanei ce a 
comis actul terorist, fie conform prevederilor 
declaraţiei, fie conform legislaţiei naţionale; să 
colaboreze în ce priveşte schimbul de infor-
maţii necesare în prevenirea terorismului şi 
lupta cu acesta şi să ia măsuri operative pentru 
a pune în funcţiune prevederile convenţiilor 
internaţionale în acest sens.

Actele interstatale, elaborate sub egida 

ONU, creează o bază de drept determinată 
pentru crearea mecanismelor îndreptate spre 
lupta cu terorismul pe plan practic, în ceea 
ce priveşte nivelul regional legislativ privind 
reprimarea terorismului, cel mai temeinic ar-
senal politico-juridic s-a creat pe continentul 
european [1, art.1].

Este nevoie de concentrare a datelor 
într-o bază informativă totală, cu privire la 
lupta contra terorismului. De a perfecţiona 
sistemul Interpolului sau a Europolului şi de 
formare a unor centre regionale, pentru apă-
rarea colectivă contra teroriştilor; de a forma 
subdiviziuni speciale în cadrul instituţiilor de 
forţă privind lupta contra terorismului.

La reuniunea membrilor ţărilor CSI, a 
fost marcat faptul că terorismul – nu este re-
prezentat numai de diversionişti singuri, de-
turnători de aeronave, sau asasini kamikadze. 
Terorismul actual este reprezentat de struc-
turi puternice şi înarmate, drept exemplu, pot 
servi: Afganistan, Tadjikistan, Kosovo, Cece-
nia şi cei ce stau în spatele lor demonstrează, 
că grupările teroriste sunt capabile să comită 
acţiuni teroriste şi să participe în conflicte mi-
litare de scară în diferite ţări.

În SUA, Israel, Marea Britanie, Italia, 
Germania, Rusia, Franţa, Turcia, Egipt şi alte 
ţări ale lumii, lupta împotriva terorismului 
este declarată una din prerogativele de bază a 
securităţii naţionale şi regionale [12, p.5].

Crearea unui centru unit privind com-
baterea terorismului, colectarea informaţi-
ilor, precum şi prelucrarea lor, joacă un rol 
important în lupta contra terorismului. Sub-
diviziunile existente a diferitor ministere şi 
servicii antiteroriste posedă diferite informaţii 
privind terorismul, astfel încât e necesară sto-
carea tuturor datelor informaţionale într-un 
centru unit, permiţând astfel accesibilitatea la 
date ce va îmbunătăţi lupta contra terorismu-
lui. Centrul creat va putea pregăti specialişti şi 
cercetători, cadre necesare luptei contra feno-
menului terorist [13, p.7].

În ianuarie 2000, SUA a semnat noua 
convenţie internaţională cu privire la repri-
marea finanţării terorismului [14, p.101]. Ul-
terior numeroase state ale lumii au ratificat 
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Convenţia respectivă.
Concluzie. Aşadar, spre final, putem 

reitera că terorismul poate fi lichidat, dacă 
lichidăm strategia lui, dar în lupta contra te-
rorismului trebuie antrenate majoritatea sta-
telor, pentru că acesta reprezintă un pericol 
iminent, ce poate să distrugă baza politică şi 
socială a statului.

Pentru buna funcţionare a bazei econo-
mice precum şi a respectării drepturilor omu-
lui, statul trebuie să creeze un sistem legislativ 
bine determinat. Astfel, pentru preîntâmpina-
rea comiterii actelor teroriste precum şi pen-
tru reprimarea lor este necesară încheierea 
acordurilor bilaterale între state.

Asistenţa juridică între state determi-
nă eficacitatea combaterii fenomenului, mi-
nimalizarea pagubelor şi creării unei stări de 
protecţie pentru societate din partea statului, 
asigurând prin aceasta drepturile cetăţenilor 
consacrate în Constituţia Republicii Moldova. 
Drepturile cetăţenilor garantate de stat deter-
mină regimul democratic existent în stat. Ori-
ce pericol asupra limitării drepturilor şi liber-
tăţilor cetăţenilor, pune în pericol existenţa 
statului. De aceea, contracararea faptelor pe-
riculoase sunt puse în seama legiuitorului sub 
formă de elaborare de acte normative. În faţa 
pericolului terorist protecţia din partea statu-
lui este eminentă, deoarece terorismul este un 
mod specific de violenţă prin care se încalcă 
normele de convieţuire socială, care poate fi 
îndreptat împotriva oricărui cetăţean.
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