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DESPRE NECESITATEA ADOPTĂRII UNEI 

NOI HOTĂRÎRI EXPLICATIVE A PLENULUI 

CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE DEDICATE 

PRACTICII JUDICIARE ÎN CAUZELE REFERITOARE 

LA INFRACŢIUNILE PRIVIND VIAŢA SEXUALĂ

(Partea II)

This article comprehends other important arguments encouraging the idea on 

adopting a new explanatory resolution of the Plenum of the Supreme Court of the 

Republic of Moldova, describing the judicial practice in the penal cases regard-

ing the sexual off ences. Especially, there are intended diff erent solutions on some 

controversial aspects concerning the qualifi cation of the sexual off ences, inclu-

sively the delimitation from other deeds: the qualifi cation of the act of constraint 

with the aim of sexual rapport performance, followed by the victim’s decease just 

before the beginning of the sexual rapport; the delimitation of the off ence of hu-

man traffi  king, committed throughout rape (lett.g) par.(2) art.165 PC RM), of the 

off ence of incest (art.201 PC RM), of infantile traffi  king, accomponied by violent 

sexual abuses (lett.b) par.(2) art.206 PC RM), of infantile pornography (art.2081 

PC RM), of the off ence of sexual hercelment from the other sexual off ences etc. At 

the end of the study, there is posted the project of the new explanatory resolution 

of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Moldova, about the judicial 

practice in the penal cases regarding the sexual off ences. 

Datorită amendamentelor operate la 18.12.2008, şi-

au pierdut actualitatea unele recomandări din cadrul 

Hotărîrii Plenului nr.17/2005. Ne referim la recoman-

dările din pct.10 şi 13 ale hotărîrii menţionate. Totuşi, 

considerăm necesară utilizarea potenţialului acestor 

recomandări în vederea interpretării legii penale în 

vigoare.

• Astfel, în pct.10 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005 sînt 

interpretate prevederile abrogate de la lit.d) alin.(2) 

art.171 CP RM, în care era stabilită răspunderea pen-

tru violul săvîrşit prin drogarea sau otrăvirea prealabi-

lă intenţionată a victimei. În legătură cu aceasta, luînd 

în consideraţie cele menţionate la lit.k) alin.(1) art.77 
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CP RM, nu ar fi  de prisos ca în proiectul noii hotă-

rîri explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a 

Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare în ca-

uzele penale referitoare la infracţiunile privind viaţa 

sexuală, drept completare a explicaţiilor vizînd profi ta-

rea de imposibilitatea victimei de a se apăra sau de a-şi 

exprima voinţa, să fi e formulată următoarea recoman-

dare: „Săvîrşirea infracţiunii cu folosirea preparatelor 

medicamentoase sau a altor preparate chimico-farmaco-

logice, pentru drogarea sau otrăvirea prealabilă intenţi-

onată a victimei, urmează a fi  luată în consideraţie la 

agravarea pedepsei”.

• În pct.13 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005 sînt supu-

se interpretării dispoziţiile abrogate de la lit.g) alin.(2) 

art.171 şi de la lit.e) alin.(2) art.172 CP RM. Adică, a 

celor în care era stabilită răspunderea pentru violul 

sau acţiunile violente cu caracter sexual, însoţite de 

ameninţarea cu moartea ori cu vătămarea gravă a inte-

grităţii corporale sau a sănătăţii. În context, recoman-

dăm ca în proiectul noii hotărîri explicative a Plenului 

Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dedi-

cate practicii judiciare în cauzele penale referitoare la 

infracţiunile privind viaţa sexuală, drept completare a 

explicaţiilor vizînd constrîngerea psihică a victimei, să 

fi e formulată următoarea recomandare: „Constrîngerea 

psihică se poate exprima, inclusiv, în ameninţarea cu 

omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau 

a sănătăţii. O asemenea circumstanţă urmează a fi  luată 

în consideraţie la agravarea pedepsei”.

• În pct.11 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005 se conţin 

explicaţii privitoare la contaminarea intenţionată cu o 

boală venerică sau cu maladia SIDA în urma violului 

ori a acţiunilor violente cu caracter sexual (lit.e) alin.(2) 

sau lit.c) alin.(3) art.171 / lit.d) alin.(2) sau lit.b) alin.(3) 

art.172 CP RM).

În general, aceste explicaţii prezintă sufi cientă valoare 

interpretativă. Totuşi, pentru o mai multă precizie, pro-

punem formularea următoarei explicaţii cu caracter de 

completare în proiectul noii hotărîri explicative a Ple-

nului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 

dedicate practicii judiciare în cauzele penale referitoa-

re la infracţiunile privind viaţa sexuală: „Contamina-

rea victimei cu o altă boală decît cea venerică exclude 

aplicarea circumstanţei agravante analizate. Noţiunea 

de boală venerică nu trebuie identifi cată cu noţiunea de 

boală transmisă pe cale sexuală. Iată de ce, transmiterea 

hepatitelor virale B, C, D etc., prin săvîrşirea violului sau 

Sugestii pe marginea hotărîrilor Plenului Curţii Supreme de Justiţie
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a acţiunilor violente cu caracter sexual, nu poate antrena 

aplicarea agravantei stabilite la lit.e) alin.(2) art.171 sau 

la lit.d) alin.(2) art.172 CP RM”.

• Dintr-o altă perspectivă, în pct.12 al Hotărîrii Ple-

nului nr.17/2005 se stabilesc recomandări referitoare 

la violul însoţit de torturarea victimei (lit.f) alin.(2) 

art.171 CP RM). Nu avem obiecţii de esenţă nici cu pri-

vire la aceste recomandări. Doar că acestea vor trebui 

extrapolate asupra prevederii de la lit.g) alin.(2) art.172 

CP RM vizînd acţiunile violente cu caracter sexual, 

însoţite de torturarea victimei. Calitatea legii penale 

este cea care comportă neajunsuri de această dată. La 

concret, avem rezerve faţă de oportunitatea utilizării 

la lit.f) alin.(2) art.171 / lit.g) alin.(2) art.172 CP RM 

a termenului „torturare”. Acest termen are o încărcătu-

ră semantică precisă – cea pe care legiuitorul o fi xează 

în art.3091 „Tortura” din Codul penal. La lit.f) alin.(2) 

art.171 CP RM / lit.g) alin.(2) art.172 CP RM se pre-

vede răspundere nu pentru violul / acţiunile violente 

cu caracter sexual însoţite de tortură în sensul art.3091 

CP RM . Alta este conjunctura supusă reglementării.

La fel, este necesară concretizarea momentului de 

apariţie a intenţiei de a realiza torturarea, în contextul 

infracţiunii specifi cate la lit.f) alin.(2) art.171 CP RM / 

lit.g) alin.(2) art.172 CP RM.

De aceea, venim cu recomandarea ca în proiectul 

noii hotărîri explicative a Plenului Curţii Supreme de 

Justiţie a Republicii Moldova, dedicate practicii judicia-

re în cauzele penale referitoare la infracţiunile privind 

viaţa sexuală, să fi e formulată următoarea explicaţie cu 

caracter de precizare: „La lit.f) alin.(2) art.171 şi la lit.g) 

alin.(2) art.172 CP RM, prin „torturare” se are în vedere 

deosebita cruzime sau realizarea infracţiunii din moti-

ve sadice. În cazul dat, intenţia de a realiza torturarea 

trebuie să apară înainte de începerea raportului sexual, 

a actului de homosexualitate sau a satisfacerii poft ei se-

xuale în forme perverse. Dacă însă ea apare după consu-

marea violului neagravat sau a acţiunilor violente cu ca-

racter sexual neagravate, nu va putea fi  făcută califi carea 

conform lit.f) alin.(2) art.171 CP RM sau lit.g) alin.(2) 

art.172 CP RM. Soluţia de califi care va fi  alta: art.171 (cu 

excepţia lit.f) alin.(2)), eventual şi lit.e) alin.(2) art.151 

sau lit.f) alin.(2) art.152 CP RM. Respectiv, art.172 (cu 

excepţia lit.g) alin.(2)), eventual şi lit.e) alin.(2) art.151 

sau lit.f) alin.(2) art.152 CP RM”.

• În pct.14 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005 se conţin 

explicaţii privitoare la circumstanţa agravantă stabilită 

la lit.a) alin.(3) art.171 CP RM vizînd săvîrşirea 

infracţiunii de viol asupra persoanei care se afl ă în 

grija (îngrijirea), sub ocrotirea, protecţia, la educa-

rea sau tratamentul făptuitorului. Înainte de toate, 

menţionăm că aceste explicaţii vor trebui extrapolate 

asupra prevederii de la lit.a1) alin.(3) art.172 CP RM, 

vizînd acţiunile violente cu caracter sexual, săvîrşite în 

aceleaşi circumstanţe.

Dar, ceea ce este mai important, considerăm imperioasă 

fi xarea unor reguli de califi care care ar privi săvîrşirea 

violului de către părintele victimei. Or, părintele este 

cel care asigură grija, ocrotirea şi educarea copilului 

său. În acelaşi timp, părintele, care realizează raportul 

sexual asupra victimei, are calitatea specială a subiec-

tului infracţiunii de incest (art.201 CP RM). În con-

cluzie, propunem ca în proiectul noii hotărîri explica-

tive a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 

Moldova, dedicate practicii judiciare în cauzele penale 

referitoare la infracţiunile privind viaţa sexuală, să fi e 

formulată următoarea explicaţie: „Violul, săvîrşit de 

către părintele victimei, se califi că în baza lit.a) alin.(3) 

art.171 şi art.201 CP RM. Acţiunile violente cu caracter 

sexual, săvîrşite de către părintele victimei, se califi că în 

baza lit.a1) alin.(3) art.172 CP RM”.

• În pct.15 şi 17 ale Hotărîrii Plenului nr.17/2005 sînt 

supuse interpretării circumstanţele agravante stabilite 

la lit.d)-f) alin.(3) art.171 / lit.c)-e) alin.(3) art.172 

CP RM. Se au în vedere ipotezele cînd violul sau 

acţiunile violente cu caracter sexual:

– au cauzat din imprudenţă o vătămare gravă a 

integrităţii corporale sau a sănătăţii;

– au provocat din imprudenţă decesul victimei;

– au provocat alte urmări grave.

La o atentă examinare a respectivelor recomandări, se 

poate remarca necesitatea de a le aduce modifi cări şi 

completări. Astfel, în primul rînd, oricare din urmările 

sus-nominalizate sînt determinate cauzal fi e de con-

strîngerea fi zică sau psihică, fi e de însuşi raportul 

sexual (de actul de homosexualitate sau de satisfacerea 

poft ei sexuale în forme perverse). Iată de ce, venim 

cu recomandarea ca în proiectul noii hotărîri explica-

tive a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 

Moldova, dedicate practicii judiciare în cauzele pe-

nale referitoare la infracţiunile privind viaţa sexuală, 

să fi e formulată următoarea explicaţie cu caracter de 

precizare: „Circumstanţele agravante, prevăzute la lit.

d),e) alin.(3) art.171 sau la lit.c),d) alin.(3) art.172 

CP RM, nu se aplică dacă, după săvîrşirea violului sau a 

acţiunilor violente cu caracter sexual, victima este lăsată 

în primejdie, în rezultat producîndu-se din imprudenţă 

vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii 

ori decesul victimei. În acest caz, califi carea se va face 

conform alin.(1) art.171 sau alin.(1) art.172 şi lit.a) sau 

b) alin.(2) art.163 CP RM ”.

Sub un alt aspect, în mod regretabil, în Hotărîrea Plenu-

lui nr.17/2005 nu există nici o explicaţie care să se refere 

la califi carea faptei de constrîngere în scopul realizării 

raportului sexual, a actului de homosexualitate sau a 

satisfacerii poft ei sexuale în forme perverse, urmate de 
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decesul victimei înainte de începerea acestor acţiuni, 

ipoteză care generează controverse şi polemici în teoria 

dreptului penal.

În contrast, la lit.d) pct.24 al Hotărîrii Plenului 

nr.7/1994, era formulată o explicaţie care nu-şi are 

analog în cadrul hotărîrii similare, care funcţionează 

la moment: „Acţiunile persoanei, care a încercat să 

violeze victima care, salvîndu-se de vinovat, a încercat, 

de exemplu, să treacă de la balcon pe scara de incen-

diu, dar a căzut şi a decedat, urmează să fi e califi cate în 

baza art.15 şi alin.(5) art.102 CP RM (se are în vedere 

tentativa la violul ce a avut urmări extrem de grave, în 

contextul Codului penal din 1961 – n.a.)”. În doctrina 

penală autohtonă s-a argumentat următoarea soluţie: 

„În ipoteza de lege lata, sîntem nevoiţi să optăm pentru 

califi carea conform art.27 şi lit.e) alin.(3) art.171 (sau 

art.27 şi lit.d) alin.(3) art.172) CP RM. Deşi această 

soluţie de califi care nu este perfectă, ea este preferabilă 

soluţiei de califi care conform lit.e) alin.(3) art.171 (sau 

lit.d) alin.(3) art.172) CP RM. Aceasta deoarece ea nu 

încalcă dispoziţia de la alin.(2) art.3 CP RM, conform 

căreia interpretarea extensivă defavorabilă a legii pe-

nale este interzisă”.1

 Pentru că susţinem această soluţie, propunem formu-

larea următoarei explicaţii în proiectul noii hotărîri 

explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Re-

publicii Moldova, dedicate practicii judiciare în cauzele 

penale referitoare la infracţiunile privind viaţa sexuală: 

„În cazul constrîngerii în scopul realizării raportului se-

xual, a actului de homosexualitate sau a satisfacerii pof-

tei sexuale în forme perverse, urmate de decesul victimei 

înainte de începerea acestor acţiuni, califi carea se face 

conform art.27 şi lit.e) alin.(3) art.171 sau art.27 şi lit.d) 

alin.(3) art.172 CP RM”.

• O altă controversă este cea generată de una din explica-

ţiile din pct.15 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005: „Dacă 

în timpul violului sau al acţiunilor violente cu caracter 

sexual, victimei i-a fost cauzată vătămarea intenţionată 

gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, acţiunile 

făptuitorului urmează a fi  califi cate prin concurs de in-

fracţiuni, în baza art.151 şi, respectiv, 171 sau a art.172 

CP RM”. Nici soluţia dată, nici oricare altă soluţie, pe 

care ne-ar pune-o la dispoziţie legea penală în vigoare, 

nu poate fi  una perfectă. Or, soluţia, pe care ne-o suge-

rează instanţa supremă, are ca efect tragerea de două ori 

la răspundere penală pentru aceeaşi constrîngere fi zică. 

De aceea, alegem o alternativă, care, deşi nu este nici 

ea perfectă, este favorabilă făptuitorului: aplicarea doar 

a art.171 sau a art.172 CP RM, fără invocarea art.151 

CP RM. Cu această ocazie, precizăm că noţiunea 

„alte urmări grave” (lit.f) alin.(3) art.171/lit.e) alin.(3) 

art.172 CP RM) nu cuprinde ipoteza vătămării inten-

ţionate grave a integrităţii corporale sau a sănătăţii. În 

caz contrar, s-ar echivala, după gradul de pericol so-

cial, vătămarea intenţionată gravă cu vătămarea gravă 

săvîrşită din imprudenţă. Fiind dezvoltată, această idee 

ar putea duce la concluzii şi mai absurde: că noţiunea 

„alte urmări grave”, specifi cată la art.171 sau la art.172 

CP RM, cuprinde şi cazul omorului intenţionat. Şi 

atunci nu mai e decît un pas pînă la soluţia ineptă, care 

de-a lungul anilor le este recomandată instanţelor jude-

cătoreşti în pct.17 al Hotărîrii Plenului Curţii Supreme 

de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în cazurile 

despre omorul premeditat”, nr.9 din 15.11.19932: a ca-

lifi ca omorul însoţit de viol atît conform normei care 

stabileşte răspunderea pentru omorul însoţit de viol, cît 

şi conform normei care stabileşte răspunderea pentru 

violul ce a avut urmări (extrem de) grave. Soluţia este 

ineptă, pentru că făptuitorul a cauzat moartea o singu-

ră dată, iar din califi care rezultă că el ar fi  cauzat-o de 

două ori.

În consecinţă, venim cu recomandarea ca în proiectul 

noii hotărîri explicative a Plenului Curţii Supreme de 

Justiţie a Republicii Moldova, dedicate practicii judici-

are în cauzele penale referitoare la infracţiunile privind 

viaţa sexuală, să fi e formulată următoarea explicaţie: 

„Se aplică doar art.171 sau art.172 CP RM, fără invoca-

rea art.151 CP RM, în cazul în care, în timpul violului 

sau al acţiunilor violente cu caracter sexual, victimei i-a 

fost cauzată vătămarea intenţionată gravă a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii”. Această explicaţie ar trebui 

privită ca un substituent de felul său al explicaţiei din 

pct.15 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005: „Dacă în tim-

pul violului sau al acţiunilor violente cu caracter se-

xual, victimei i-a fost cauzată vătămarea intenţionată 

gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, acţiunile 

făptuitorului urmează a fi  califi cate prin concurs de 

infracţiuni, în baza art.151 şi, respectiv, 171 sau 172 

CP RM”.

• Bineînţeles, nu mai corespunde legii penale în vigoare 

explicaţia din pct.16 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005: 

„Dacă în procesul violului sau al săvîrşirii acţiunilor vi-

olente cu caracter sexual s-a comis intenţionat şi omo-

rul victimei, acţiunile făptuitorului se califi că în baza 

lit.i) alin.(3) art.145 CP RM”. Nu mai există în legea 

penală o dispoziţie în care răspunderea pentru omor 

ar fi  agravată pentru săvîrşirea acestei fapte alături de 

viol. Prin urmare, propunem formularea următoarei 

explicaţii în proiectul noii hotărîri explicative a Plen-

ului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 

dedicate practicii judiciare în cauzele penale referitoare 

la infracţiunile privind viaţa sexuală: „În cazul în care, 

în procesul violului sau al săvîrşirii acţiunilor violente 

cu caracter sexual, s-a comis intenţionat omorul victi-

mei, acţiunile făptuitorului se califi că în baza art.145 şi 

art.171 sau 172 CP RM”.
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• În pct.17 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005 se stabileş-

te: „În sensul prevederilor de la lit.f) alin.(3) art.171 şi 

lit.e) alin.(3) art.172 CP RM, prin „alte urmări grave” 

se înţelege: sinuciderea; pierderea capacităţii de naşte-

re normală (fără cezariană); graviditatea extrauterină; 

pierderea capacităţii de a duce o viaţă sexuală normală; 

apariţia gravidităţii în cazul contraindicaţiilor medica-

le pentru naştere sau întreruperea sarcinii etc.” Într-o 

publicaţie anterioară3 am argumentat pe larg, de ce, în 

ipoteza descrisă, doar sinuciderea victimei infracţiunii, 

atunci cînd făptuitorul manifestă intenţie faţă de 

această urmare, merită a fi  reţinută în vederea agravării 

răspunderii pentru viol sau acţiunile violente cu carac-

ter sexual. Din aceste considerente, venim cu propune-

rea ca în proiectul noii hotărîri explicative a Plenului

Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dedi-

cate practicii judiciare în cauzele penale referitoare 

la infracţiunile privind viaţa sexuală, să fi e formulată 

următoarea explicaţie: „În sensul prevederilor de la lit.

f) alin.(3) art.171 şi lit.e) alin.(3) art.172 CP RM, prin 

„alte urmări grave” se înţelege sinuciderea victimei, faţă 

de care făptuitorul manifestă intenţie”.

• Interpretării art.173 RM îi este consacrat pct.18 al 

Hotărîrii Plenului nr.17/2005. Nu întotdeauna expli-

caţiile corespunzătoare reuşesc să acumuleze potenţial 

sufi cient, care să se ridice la nivelul aşteptărilor destina-

tarilor şi benefi ciarilor legii penale.

În acest sens, considerăm că constrîngerea, ca expresie 

a faptei prejudiciabile prevăzute la art.173 CP RM, tre-

buie deosebită de fapta de hărţuire sexuală (care nu este 

incriminată în legea penală a Republicii Moldova). Pe 

cale de consecinţă, propunem formularea următoarei 

explicaţii în proiectul noii hotărîri explicative a Plen-

ului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 

dedicate practicii judiciare în cauzele penale referitoare 

la infracţiunile privind viaţa sexuală: „În cazul hărţuirii 

sexuale (care nu atrage răpundere penală conform legii 

penale a Republicii Moldova), persoana este determinată 

(uneori foarte insistent) să întreţină benevol actul sexual, 

iar făptuitorul nu-şi pune ca scop să-l întreţină contrar 

voinţei acestei persoane. Persoana hărţuită sexual are în-

totdeauna libertatea de a decide să accepte sau nu actele 

sexuale propuse. Chiar dacă este nevoită să suporte o at-

mosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare sau in-

sultătoare. Atunci însă cînd persoana este nevoită să ur-

meze varianta de conduită impusă de făptuitor, neavînd 

alternativă, va trebui considerată victimă a infracţiunii 

prevăzute la art.173 CP RM”. De fapt, această explicaţie 

va fi  o dezvoltare a unei alte recomandări, pe care am 

formulat-o anterior: „În sensul art. 171, 172 şi 173 CP 

RM, prin „constrîngere” se înţelege limitarea libertăţii de 

acţiuni şi de manifestare a voinţei victimei, astfel încît ea 

îşi pierde capacitatea de a-şi dirija acţiunile”.

Sub un alt aspect, propunem formularea unei explicaţii, 

avînd un caracter de clarifi care, în proiectul noii hotărîri 

explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a 

Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare în 

cauzele penale referitoare la infracţiunile privind viaţa 

sexuală: „Prin „alte acţiuni cu caracter sexual” (noţiune 

folosită în dispoziţia art.173 CP RM) se înţelege „satisfa-

cerea poft ei sexuale în forme perverse”. Ne convingem 

de aceasta, dacă apelăm la varianta iniţială a textului 

Codului penal: noţiunea „alte acţiuni cu caracter sexu-

al” a fost folosită în locul noţiunii „satisfacerea poft ei 

sexuale în forme perverse” în art.172 CP RM. Substitu-

irea dată a fost una de formă, fără a avea vreo infl uenţă 

asupra înţelesului noţiunii. De fapt, s-a revenit la no-

ţiunea „satisfacerea poft ei sexuale în forme perverse”, 

utilizată în art.1031 CP RM din 1961. Nimic mai mult.

În altă privinţă, în pct.18 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005 

se oferă explicaţii cu privire la momentul consumativ al 

infracţiunii de constrîngere la acţiuni cu caracter sexu-

al: „Infracţiunea prevăzută la art.173 CP RM se consi-

deră consumată din momentul avansării cerinţelor de 

intrare într-un raport sexual, de săvîrşire a actului de 

homosexualism, lesbianism sau a altor acţiuni cu ca-

racter sexual, întărind aceste cerinţe prin constrîngerea 

corespunzătoare. La califi carea faptelor, nu contează 

dacă făptuitorul a săvîrşit sau nu raportul sexual, actul 

de homosexualism, lesbianism sau alte acţiuni cu ca-

racter sexual. Însă, această împrejurare trebuie luată 

în consideraţie la individualizarea pedepsei. Totodată, 

dacă constrîngerea a dus la raportul sexual, la actul de 

homosexualism sau lesbianism cu o persoană care se 

ştia cu certitudine că nu a atins vîrsta de 16 ani, fapte-

le săvîrşite urmează a fi  califi cate prin concurs în baza 

art.173 şi 174 CP RM”.

Astfel, se poate remarca că legiuitorul a construit de o 

asemenea manieră componenţa de infracţiune specifi -

cată la art.173 CP RM, încît infracţiunea trebuie consi-

derată consumată nu din momentul începerii raportu-

lui sexual, a practicării homosexualităţii sau a săvîrşirii 

altor acţiuni cu caracter sexual. Infracţiunea trebuie 

considerată consumată din momentul avansării cererii 

de realizare a acţiunii cu caracter sexual corespunzătoa-

re, care este însoţită de constrîngerea prin şantaj sau de 

constrîngerea prin profi tarea de dependenţa victimei.

În scopul asigurării unei mai efi ciente interpretări a dis-

poziţiei art.173 CP RM, venim cu recomandarea ca în 

proiectul noii hotărîri explicative a Plenului Curţii Su-

preme de Justiţie a Republicii Moldova, dedicate practi-

cii judiciare în cauzele penale referitoare la infracţiunile 

privind viaţa sexuală, să fi e formulată următoarea 

explicaţie: „Doar atunci poate fi  aplicat art.173 CP RM, 

cînd, la momentul descris mai sus, făptuitorul urmăreş-

te scopul de realizare a raportului sexual, a actului de 
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homosexualitate sau a altor acţiuni cu caracter sexual. 

Dacă scopul este altul, de regulă, răspunderea penală nu 

poate fi  aplicată. Oricum, chiar dacă se va aplica cu ti-

tlu de excepţie, se va aplica nu conform art.173 CP RM, 

dar în baza lit.c) alin.(2) art.150 (cînd are loc determi-

narea la sinucidere a unei persoane care se afl ă într-o 

dependenţă faţă de făptuitor) sau art.189 (cînd cererea 

cu caracter patrimonial însoţeşte ameninţarea cu răspîn-

direa unor ştiri defăimătoare despre victimă) din Codul 

penal”. Această precizare privind momentul consuma-

tiv al infracţiunii specifi cate la art.173 CP RM va per-

mite efectuarea unei delimitări mai adecvate în raport 

cu unele fapte infracţionale adiacente.

• Pct.19 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005 conţine ex-

plicaţii referitoare la infracţiunea prevăzută la art.174 

CP RM.

Deoarece dispoziţia acestui articol a suferit modifi cări 

considerabile, este nevoie ca în proiectul noii hotărîri 

explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Re-

publicii Moldova, dedicate practicii judiciare în cauzele 

penale referitoare la infracţiunile privind viaţa sexuală, 

să fi e formulată următoarea recomandare: „În sensul 

art.174 CP RM, noţiunea „orice alte acte de penetrare va-

ginală sau anală” trebuie interpretată în felul următor:

1) nu se referă la raportul sexual;

2) nu se identifi că, ci doar se intersectează cu sintagma 

„satisfacerea poft ei sexuale în forme perverse” / „alte 

acţiuni cu caracter sexual” şi cu termenul „homosexu-

alitate”;

3) presupune penetrarea (pătrunderea) cu conotaţii se-

xuale;

4) se concretizează doar în penetrarea vaginală sau anală;

5) nu se poate concretiza în penetrare bucală”.

Fără a ne repeta, vom spune că argumentele în spriji-

nul unei astfel de interpretări le-am prezentat într-o 

publicaţie anterioară.4 Totuşi, în mod deosebit, vom 

evidenţia următorul aspect: nu se raportează la noţi-

unea „orice alte acte de penetrare vaginală sau anală” 

actele de penetrare bucală (introducerea de către o per-

soană de sex masculin a membrului viril în cavitatea 

bucală a unei persoane de sex feminin; actele oralo-ge-

nitale între persoane de sex masculin). Este regretabil 

că tocmai asemenea acte de penetrare au rămas în afara 

sferei de aplicare a art.174 CP RM. Este bizară şi repro-

şabilă concepţia legiuitorului de a nu recunoaşte peri-

colul social al actelor de penetrare bucală, săvîrşite în 

privinţa persoanelor care nu au atins vîrsta de 16 ani. 

Nedumereşte că asemenea acte sînt diferenţiate abso-

lut artifi cial şi ilogic de actele de penetrare vaginală sau 

anală săvîrşite în privinţa persoanelor care nu au atins 

vîrsta de 16 ani. Aceasta pentru că, în asemenea situaţii 

artifi cial diferenţiate, victimele minore suportă aceleaşi 

repercusiuni de ordin psihosocial. Totuşi, chiar dacă 

nu-şi găseşte justifi care, litera legii, aşa cum e concepu-

tă în art.174 CP RM, urmează a fi  respectată. Pînă la o 

eventuală modifi care a art.174 CP RM.

În altă ordine de idei, amintim că la alin.(2) art.174 

CP RM este stabilit un caz de liberare de răspunde-

re penală: „Persoana care a săvîrşit fapta prevăzută la 

alin.(1) nu este pasibilă de răspundere penală dacă este 

la nivel apropiat cu victima în ceea ce priveşte vîrsta 

şi dezvoltarea fi zică şi psihică”. În urma analizei acestei 

prevederi legale, venim cu propunerea ca în proiectul 

noii hotărîri explicative a Plenului Curţii Supreme de 

Justiţie a Republicii Moldova, dedicate practicii judici-

are în cauzele penale referitoare la infracţiunile privind 

viaţa sexuală, să fi e formulată următoarea explicaţie: 

„Dispoziţia de la alin.(2) art.174 CP RM este aplicabilă 

numai dacă sînt întrunite cumulativ trei condiţii:

1) făptuitorul şi victima sînt la nivel apropiat în ceea ce 

priveşte vîrsta;

2) făptuitorul şi victima sînt la nivel apropiat în ceea ce 

priveşte dezvoltarea fi zică;

3) făptuitorul şi victima sînt la nivel apropiat în ceea ce 

priveşte dezvoltarea psihică.

Dacă lipseşte măcar una din aceste condiţii, făptuitorul nu 

va putea benefi cia de liberarea de răspundere penală”.

• Pct.20 al Hotărîrii Plenului nr.17/2005 conţine expli-

caţii privind infracţiunea prevăzută la art.175 CP RM.

În primul rînd, se menţionează că „sub incidenţa 

art.175 CP RM se afl ă acţiunile cu caracter sexual (alte-

le decît raportul sexual, homosexualismul sau lesbianis-

mul) care au fost comise cu consimţămîntul victimei”. 

Această recomandare necesită actualizare şi revizuire. 

Astfel, este nevoie ca în proiectul noii hotărîri explica-

tive a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 

Moldova, dedicate practicii judiciare în cauzele penale 

referitoare la infracţiunile privind viaţa sexuală, să fi e 

formulată următoarea recomandare: „Sub incidenţa 

art.175 CP RM se afl ă acţiunile cu caracter sexual, altele 

decît raportul sexual, homosexualitatea, satisfacerea pof-

tei sexuale în forme perverse, precum şi orice alte acte de 

penetrare vaginală sau anală.

Acţiunile perverse nu pot presupune constrîngere fi zică 

sau psihică, nici constrîngere prin şantaj, nici profi tarea 

de dependenţa victimei ori de imposibilitatea acesteia de 

a se apăra sau de a-şi exprima voinţa. Orice asemenea 

constrîngere explicită sau implicită asupra victimei de-

păşeşte limitele componenţei de infracţiune specifi cate la 

art.175 CP RM. Deci, necesită califi care suplimentară, 

după caz, conform art. 151, 152, 155 sau altor articole 

din Codul penal.

Totodată, sub incidenţa art.175 CP RM intră nu doar 

acele acţiuni ale făptuitorului, care sînt realizate cu con-

simţămîntul victimei. La fel, intră acţiunile săvîrşite prin 
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ameninţarea de a-i distruge sau deteriora bunurile (de 

exemplu, de a-i rupe hainele), sau prin orice alt gen de 

constrîngere, cu excepţia celei specifi cate la art.171-173 

CP RM”.

În alt context, acţiunile perverse, prevăzute la art.175 

CP RM, comportă anumite asemănări cu infacţiunea 

de pornografi e infantilă (art.2081 CP RM) şi cu fapta 

specifi cată în art.90 al Codului contravenţional. Deci, 

este necesară identifi carea criteriilor de delimitare în 

raport cu aceste fapte.

Din aceste considerente, venim cu propunerea ca în 

proiectul noii hotărîri explicative a Plenului Curţii Su-

preme de Justiţie a Republicii Moldova, dedicate practi-

cii judiciare în cauzele penale referitoare la infracţiunile 

privind viaţa sexuală, să fi e formulată următoarea 

explicaţie: „Acţiunile perverse, presupunînd discuţiile 

cu caracter obscen şi cinic, purtate cu victima, audierea 

de către făptuitor şi victimă a înregistrărilor cu conţinut 

pornografi c, vizionarea imaginilor de orice gen cu ace-

laşi conţinut, lecturarea literaturii cu conţinut pornogra-

fi c etc., trebuie deosebite de infracţiunea de pornografi e 

infantilă (art.2081 CP RM). Deosebirea constă în aceea 

că, în cazul infracţiunii prevăzute la art.175 CP RM, vic-

tima nu poate fi  protagonistul reprezentărilor pornogra-

fi ce. Ea are un cu totul alt rol: de spectator, ascultător, 

cititor, privitor, martor al reprezentărilor, înregistrărilor, 

creaţiilor cu caracter pornografi c.

La fel, acţiunile perverse urmează a fi  deosebite de comer-

cializarea sau difuzarea produselor pornografi ce, acţiuni 

specifi cate în art.90 al Codului contravenţional. Deosebi-

rea dintre cele două fapte constă în motivul infracţiunii. 

De regulă, în cazul acţiunilor contravenţionale prevăzute 

în art.90 al Codului contravenţional, interesul material 

este motivul ce-l ghidează pe făptuitor. Nu năzuinţa de 

a-l iniţia pe minor în detaliile vieţii sexuale, nu năzuinţa 

de a-şi satisface necesităţile sexuale”.

• Încheiem analiza noastră cu propunerea unor criterii 

de delimitare a trafi cului de fi inţe umane, săvîrşit prin 

folosirea violului (lit.g) alin.(2) art 165 CP RM), pre-

cum şi a trafi cului de copii, însoţit de abuz şi violenţă 

sexuală (lit.b) alin.(2) art 206 CP RM), în raport cu 

unele infracţiuni privind viaţa sexuală. La concret, este 

nevoie ca în proiectul noii hotărîri explicative a Plen-

ului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 

dedicate practicii judiciare în cauzele penale referitoare 

la infracţiunile privind viaţa sexuală, să fi e formulată 

următoarea recomandare: „Aplicarea răspunderii în 

baza lit.g) alin.(2) art.165 CP RM, pentru trafi cul de 

fi inţe umane, săvîrşit prin folosirea violului, exclude cali-

fi carea suplimentară conform art.171 CP RM.

În sensul prevederii de la lit.b) alin.(2) art.206 CP RM, 

prin „abuz şi violenţă sexuală” se înţelege oricare din ur-

mătoarele acţiuni: viol, acţiuni violente cu caracter se-

xual, constrîngerea la acţiuni cu caracter sexual, rapor-

tul sexual cu o persoană care nu a împlinit vîrsta de 16 

ani, acţiuni perverse. Trafi cul de copii, însoţit de abuz 

şi violenţă sexuală (lit.b) alin.(2) art 206 CP RM), nu 

necesită califi care suplimentară conform art. 171-175 

CP RM”. Precizăm că recomandările date au ca suport 

regula fi xată la art.118 CP RM, în conformitate cu care 

califi carea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre o 

parte şi un întreg se efectuează în baza normei care cu-

prinde în întregime toate semnele faptei prejudiciabile 

săvîrşite.

* * *

• În continuare propunem atenţiei Proiectul noii hotărîri 

explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Re-

publicii Moldova, dedicate practicii judiciare în cauzele 

penale referitoare la infracţiunile privind viaţa sexuală.

Proiect

HOTĂRÎREA 

Plenului Curţii Supreme de Justiţie a 

Republicii Moldova cu privire la practica judiciară 

în cauzele penale referitoare la 

infracţiunile privind viaţa sexuală

Generalizînd practica judiciară în cauzele penale referi-

toare la infracţiunile privind viaţa sexuală şi urmărind 

scopul interpretării şi aplicării corecte şi uniforme 

a normelor care reglementează răspunderea penală 

pentru săvîrşirea infracţiunilor respective, în temeiul 

lit.c) art.2, lit.c) art.16 din Legea cu privire la Curtea 

Supremă de Justiţie, Plenul prin prezenta hotărîre oferă 

următoarele explicaţii:

1. La soluţionarea cauzelor penale referitoare la 

infracţiunile, prevăzute la articolele 171-174 CP RM, 

instanţele de judecată vor ţine cont că, în sensul le-

gii penale, are importanţă interpretarea următoarelor 

noţiuni:

a) raportul sexual reprezintă un act sexual normal (sub 

aspect fi ziologic), care constă în introducera mem-

brului viril în vagin sau în vestibulul vaginului;

b) homosexualitatea reprezintă actul sexual dintre per-

soane avînd aceeaşi apartenenţă sexuală;

c) satisfacerea poft ei sexuale în forme perverse 

reprezintă un act sexual nefi resc (sub aspect fi zio-

logic) dintre persoane avînd apartenenţă sexuală 

diferită.

2. În sensul art.171, 172 şi 173 CP RM, prin „constrîn-

gere” se înţelege limitarea libertăţii de acţiuni şi de 

manifestare a voinţei victimei, astfel încît ea îşi pierde 

capacitatea de a-şi dirija acţiunile.

Constrîngerea fi zică reprezintă aplicarea violenţei 

fi zice asupra persoanei (lovirea victimei, imobilizarea 
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braţelor şi a întregului corp, legarea etc.), pentru a în-

frînge rezistenţa fi zică a acesteia şi pentru a face ast-

fel posibilă realizarea raportului sexual sau a actului 

de homosexualitate, ori satisfacerea poft ei sexuale în 

forme perverse. În cazul în care constrîngerea fi zică se 

exprimă în imobilizarea braţelor sau a întregului corp 

ori în legare, este necesară califi carea suplimentară con-

form art.166 CP RM.

Constrîngerea psihică este înfrîngerea sau paraliza-

rea voinţei victimei, care se exprimă în ameninţarea 

aplicării imediate a violenţei fi zice, dacă victima nu se 

va conforma cerinţelor făptuitorului. Constrîngerea 

psihică se poate exprima inclusiv în ameninţarea cu 

omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau 

a sănătăţii. O asemenea circumstanţă urmează a fi  luată 

în consideraţie la agravarea pedepsei.

Ceea ce contează în ipoteza constrîngerii fi zice şi con-

strîngerii psihice, exercitate asupra victimei, este că 

raportul sexual, homosexualitatea sau satisfacerea 

poft ei sexuale în forme perverse se realizează fără 

consimţămîntul victimei. Nu este important dacă 

rezistenţa victimei a fost sau nu uşor înfrîntă. Constrîn-

gere va exista chiar şi atunci cînd, dîndu-şi seama că 

în condiţiile create orice rezistenţă ar fi  inutilă şi chiar 

periculoasă pentru viaţa sau sănătatea ei, victima nu 

opune nici o rezistenţă făptuitorului. În acelaşi timp, în 

cazul în care victima nu opune rezistenţă, din conduita 

ei trebuie să rezulte refuzul categoric de a realiza ra-

portul sexual, homosexualitatea sau satisfacerea poft ei 

sexuale în forme perverse.

De regulă, nu atrage răspundere penală determinarea la 

raportul sexual, la homosexualitate sau la satisfacerea 

poft ei sexuale în forme perverse, prin promisiuni de 

căsătorie, prin promiterea de benefi cii materiale sau de 

angajare la muncă, prin substituirea unei alte persoane 

ori prin alte asemenea procedee. Ca excepţie, se aplică 

art.174 CP RM în cazul în care astfel de procedee sînt 

aplicate în cazul raportului sexual ori al altor acte de 

penetrare vaginală sau anală, comise cu o persoană de-

spre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vîrsta 

de 16 ani.

3. Imposibilitatea victimei de a se apăra sau de a-şi 

exprima voinţa se exprimă în incapacitatea victimei de 

a opune rezistenţă făptuitorului ori de a înţelege adec-

vat semnifi caţia acţiunilor săvîrşite asupra victimei, din 

cauza nefuncţionării totale sau parţiale a conştiinţei ori 

a stării sale fi zice sau psihice precare.

În ipoteza profi tării de imposibilitatea victimei de a se 

apăra sau de a-şi exprima voinţa, răspunderea în baza 

art.171 sau 172 CP RM poate fi  aplicată numai dacă 

sînt îndeplinite cumulativ următoarele două cerinţe: 

1) la momentul săvîrşirii faptei, făptuitorul îşi dă seama 

de situaţia difi cilă a victimei; 2) făptuitorul foloseşte 

prilejul pentru a întreţine cu victima un raport sexual 

sau un act de homosexualitate, ori de a-şi satisface poft a 

sexuală în forme perverse.

Nu poate fi  aplicată răspunderea în baza art.171 sau 172 

CP RM pentru realizarea raportului sexual sau a actului 

de homosexualitate, ori pentru satisfacerea poft ei sexu-

ale în forme perverse, profi tînd de imposibilitatea vic-

timei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa (lipsind 

şi contrîngerea fi zică sau psihică), dacă sînt îndeplinite 

cumulativ următoarele două condiţii:1) starea de im-

posibilitate a victimei de a se apăra sau de a-şi exprima 

voinţa nu este preexistentă realizării raportului sexual 

sau actului de homosexualitate ori satisfacerii poft ei se-

xuale în forme perverse; 2) starea de imposibilitate a 

victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa este 

consecinţa acţiunilor făptuitorului.

Trebuie considerat complice la infracţiunea, prevăzută 

la art.171 sau 172 CP RM, acea persoană care numai a 

creat starea de imposibilitate a victimei de a se apăra sau 

de a-şi exprima voinţa, fără a profi ta ulterior de starea 

în cauză, ajutînd însă, prin contribuţia sa, pe cel care 

realizează raportul sexual sau actul de homosexualita-

te ori care îşi satisface poft a sexuală în forme perverse, 

profi tînd de starea pe care a creat-o сomplicele.

Examinînd împrejurările în sensul dacă victima s-a afl at 

sau nu în imposibilitatea de a se apăra ori de a-şi expri-

ma voinţa, instanţele judecătoreşti urmează să ţină cont 

de probele acumulate, incluzînd raportul corespunzător 

al expertului, în cazul în care, pentru stabilirea stării 

fi zice sau psihice a victimei, există necesitatea efectuării 

expertizei judiciare.

La evaluarea circumstanţelor săvîrşirii violului sau a 

acţiunilor violente cu caracter sexual asupra persoanei 

care se afl ă în stare de ebrietate, instanţele judecătoreşti 

trebuie să reiasă din faptul că prezenţa imposibilităţii 

victimei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa este 

confi rmată numai atunci cînd ebrietatea, provocată 

de consumul alcoolului, al substanţelor narcotice, psi-

hotrope sau al altor substanţe cu efecte similare, avea 

un astfel de grad, încît lipsea victima de putinţa de a 

opune rezistenţă făptuitorului ori de a înţelege adecvat 

semnifi caţia acţiunilor săvîrşite asupra sa. În dependenţă 

de caz, consumul alcoolului sau al substanţelor narco-

tice, psihotrope sau al altor substanţe cu efecte similare 

se va stabili printr-o expertiză corespunzătoare.

Săvîrşirea infracţiunii cu folosirea preparatelor medica-

mentoase sau a altor preparate chimico-farmacologice, 

pentru drogarea sau otrăvirea prealabilă intenţionată a 

victimei, urmează a fi  luată în consideraţie la agravarea 

pedepsei.

Starea de imposibilitate a victimei de a se apăra ori de 

a-şi exprima voinţa poate avea un caracter permanent 

sau provizoriu. În cazul în care această stare are un car-
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acter provizoriu, este important ca ea să coincidă cu 

momentul realizării raportului sexual sau al actului de 

homosexualitate, ori al satisfacerii poft ei sexuale în for-

me perverse.

4. Infracţiunea de viol se consideră consumată din mo-

mentul începerii raportului sexual, adică din momen-

tul introducerii depline sau parţiale a membrului viril 

în cavitatea vaginală. Pentru a considera violul consu-

mat, nu este obligatorie confi rmarea defl orării sau a 

gravidităţii victimei de sex feminin sau a făptuitoarei. 

Aceste explicaţii privesc în egală măsură infracţiunea 

prevăzută la art.174 CP RM, referitor la modalitatea de 

raport sexual altul decît violul.

Infracţiunea prevăzută la art.172 CP RM se consideră 

consumată dacă au fost traversate următoarele limite: 

a) buzele, care delimitează cavitatea bucală – în cazul 

actului de felaţie asupra victimei; b) partea anterioară 

a membrului viril – în cazul actului de felaţie a victi-

mei asupra făptuitorului; c) labiile mari (sau labiile 

mici, în funcţie de particularităţile individuale) – în 

cazul penetrării vaginale altei decît raportul sexual; d) 

sfi ncterul exterior al rectului – în cazul penetrării anale. 

Explicaţiile de la literele c) şi d) privesc în egală măsură 

infracţiunea prevăzută la art. 174 CP RM, referitor la 

modalitatea de orice alte acte de penetrare vaginală sau 

anală (altele decît raportul sexual).

Faptele îndreptate nemijlocit spre realizarea raportului 

sexual sau a actului de homosexualitate, ori spre satisfa-

cerea poft ei sexuale în forme perverse (dezbrăcarea vic-

timei, imobilizarea ei, aplicarea violenţei faţă de ea pen-

tru a-i înfrînge rezistenţa etc.), dar care nu au condus 

la începerea acţiunilor cu caracter sexual, menţionate 

mai sus, din cauze ce nu depind de voinţa făptuitorului, 

formează tentativa la infracţiunile prevăzute de art.171 

şi 172 CP RM. Faptele date pot constitui tentativa la 

aceste infracţiuni numai dacă au fost întreprinse în sco-

pul realizării raportului sexual sau a actului de homose-

xualitate, ori al satisfacerii poft ei sexuale în forme per-

verse. Dacă acţiunile făptuitorului au fost exercitate în 

alte scopuri, faptele săvîrşite nu pot fi  califi cate conform 

art.171 sau 172 CP RM, ci potrivit art.151, 152, 155, 287 

sau altor articole din Codul penal ori potrivit art.78, 

354 sau altor articole din Codul contravenţional).

Va exista tentativă de viol dacă făptuitorul nu a pu-

tut realiza raportul sexual din cauze psihofi ziologice 

de moment (de exemplu, imposibilitatea introducerii 

membrului viril din cauza lipsei de erecţie sau a reacţiei 

de vaginism).

Impotenţa de procreare (incapacitatea de a insemina, 

de a fi  tată) nu elimină bărbatul din sfera subiecţilor 

infracţiunii de viol.

5. Renunţarea de bunăvoie de a săvîrşi infracţiunile pre-

văzute de art.171 sau 172 CP urmează a fi  considerată 

temei de liberare de răspundere penală pentru aceste 

infracţiuni. În acest caz, persoana poate purta răspun-

dere doar pentru fapta prejudiciabilă săvîrşită efectiv, 

cu condiţia că ea conţine elementele constitutive ale 

unei infracţiuni.

Nu se consideră renunţare de bunăvoie la săvîrşirea vio-

lului sau a acţiunilor violente cu caracter sexual refuzul 

de a continua acţiunile prejudiciabile, care este deter-

minat de cauze independente de voinţa făptuitorului.

6. În cazul infracţiunii de viol, victima poate fi  nu doar 

o persoană de sex feminin, dar şi o persoană de sex 

masculin. Este important ca victima violului să aibă o 

altă apartenenţă sexuală decît autorul infracţiunii. În 

cazul violului săvîrşit de două sau mai multe persoane, 

victima trebuie să aibă o altă apartenenţă sexuală decît 

persoana care realizează raportul sexual. În raport cu 

persoana care realizează constrîngerea fi zică sau psihi-

că, apartenenţa sexuală poate fi  aceeaşi.

În cazul infracţiunii prevăzute la art.172 CP RM, presu-

punînd realizarea actului de homosexualitate, victima 

trebuie să aibă aceeaşi apartenenţă sexuală cu autorul 

infracţiunii. În cazul în care o astfel de faptă este săvîr-

şită de două sau mai multe persoane, victima trebuie să 

aibă aceeaşi apartenenţă sexuală cu persoana care rea-

lizează actul de homosexualitate. În raport cu persoana 

care realizează constrîngerea fi zică sau psihică, aparte-

nenţa sexuală poate fi  diferită.

În cazul infracţiunii prevăzute la art.172 CP RM, pre-

supunînd satisfacerea poft ei sexuale în forme perverse, 

victima trebuie să aibă o altă apartenenţă sexuală faţă 

de autorul infracţiunii. În cazul în care o astfel de faptă 

este săvîrşită de două sau mai multe persoane, victima 

trebuie să aibă o altă apartenenţă sexuală faţă de per-

soana care îşi satisface poft a sexuală în forme perverse. 

În raport cu persoana care realizează constrîngerea fi zi-

că sau psihică, apartenenţa sexuală poate fi  aceeaşi.

7. Se aplică răspundera în baza lit.a) alin.(2) art.171 sau 

lit.a) alin.(2) art.172 CP RM, dacă făptuitorul a comis 

anterior alt viol sau alte acţiuni violente cu caracter se-

xual, cu condiţia că acesta nu a fost condamnat pentru 

vreuna din aceste fapte şi că nu a expirat termenul de 

prescripţie.

Prevederea de la lit.a) alin.(2) art.171 CP RM este apli-

cabilă atunci cînd se atestă succesiunea a două sau a mai 

multor infracţiuni identice prevăzute la alin.(1) art.171 

CP RM. De asemenea, prevederea de la lit.a) alin.(2) 

art.172 CP RM este aplicabilă atunci cînd se atestă suc-

cesiunea a două sau a mai multor infracţiuni identice 

prevăzute la alin.(1) art.172 CP RM.

În acelaşi timp, prevederea de la lit.a) alin.(2) art.171 

CP RM nu este aplicabilă atunci cînd se atestă succesi-

unea a două sau a mai multor infracţiuni identice pre-
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văzute la alin.(2) sau (3) art.171 CP RM. De asemenea, 

prevederea de la lit.a) alin.(2) art.172 CP RM nu este 

aplicabilă atunci cînd se atestă succesiunea a două sau a 

mai multor infracţiuni identice prevăzute la alin.(2) sau 

(3) art.172 CP RM. În astfel de cazuri, aceste infracţiuni 

se califi că de sine stătător, conform regulilor concursu-

lui de infracţiuni.

La săvîrşirea a două sau a mai multor violuri sau acţiuni 

violente cu caracter sexual, pentru care este prevăzu-

tă răspunderea la diferite alineate ale art.171 sau 172 

CP RM, cele comise se califi că de sine stătător, conform 

regulilor concursului de infracţiuni. Califi carea se face 

după aceleaşi reguli, dacă violurile sau acţiunile violen-

te cu caracter sexual se încheie la etape diferite ale acti-

vităţii infracţionale, precum şi dacă făptuitorul apare în 

roluri juridice diferite în cadrul violurilor sau al acţiu-

nilor violente cu caracter sexual.

Dacă, în contextul infracţiunii prevăzute la art.171 sau 

172 CP RM, raporturile sexuale, actele de homosexu-

alitate sau satisfacerea poft ei sexuale în forme perver-

se s-au realizat cu două sau cu mai multe victime, în 

prezenţa aceleiaşi intenţii infracţionale, cele săvîrşite 

reprezintă o infracţiune unică prelungită. Totodată, 

dacă, în contextul infracţiunii prevăzute la art.171 sau 

172 CP RM, raporturile sexuale, actele de homosexua-

litate sau satisfacerea poft ei sexuale în forme perverse 

s-au realizat cu două sau cu mai multe victime, iar după 

fi ecare astfel de acţiune apărea o altă intenţie de a comi-

te o acţiune identică cu acelaşi caracter, atunci trebuie 

aplicată dispoziţia de la lit.a) alin.(2) art.171 sau, după 

caz, lit.a) alin.(2) art.172 CP RM.

8. Răspunderea pentru violul sau acţiunile violente cu 

caracter sexual, săvîrşite cu bună-ştiinţă asupra unui 

minor ori asupra unei persoane despre care se ştia cu 

certitudine că nu a atins vîrsta de 14 ani, poate surveni 

numai dacă făptuitorul cunoştea cu certitudine vîrsta 

victimei (din maniera de conduită a acesteia, din aspec-

tul ei exterior sau din alte surse). 

Eroarea de fapt cu privire la vîrsta victimei, posibilă în 

anumite cazuri speciale şi în împrejurări concrete spe-

cifi ce, în care făptuitorul şi-a putut eventual forma con-

vingerea că victima are depăşită vîrsta de 14 sau 18 ani, 

atunci cînd aceasta este dovedit, exclude imputarea cir-

cumstanţei agravante prevăzute la lit.b) alin.(2) art.171 

sau la lit.b) alin.(2) art.172 / lit.a) alin.(3) art.171 sau 

la lit.a) alin.(3) art.172 CP RM (vîrsta victimei este cu 

puţin sub 14 sau 18 ani, iar, datorită proceselor de ac-

celerare, arată mai în vîrstă). Aceasta nu înseamnă însă 

că făptuitorul nu va răspunde pentru infracţiunea co-

respunzătoare în formă neagravată sau în prezenţa al-

tor circumstanţe agravante, a căror prezenţă nu poate fi  

pusă la îndoială.

Dacă făptuitorul consideră eronat că victima nu a îm-

plinit majoratul (deşi în realitate aceasta are împlinită, 

la momentul săvîrşirii infracţiunii, vîrsta de 18 ani), 

cele săvîrşite urmează a fi  califi cate conform art.27 şi 

lit.b) alin.(2) art.171 / art.27 şi lit.b) alin.(2) art.172 

CP RM.

Reguli similare de califi care se aplică în cazul erorii cu 

privirea la victima infracţiunii prevăzute la lit.a) alin.(3) 

art.171 / lit.a) alin.(3) art.172 CP RM.

9. Răspunderea pentru violul sau acţiunile violente cu 

caracter sexual, săvîrşite cu bună-ştiinţă asupra unei fe-

mei gravide, poate surveni numai dacă făptuitorul cu-

noştea cu certitudine despre graviditatea victimei (din 

surse medicale, datorită unor relaţii de familie sau de 

serviciu, datorită faptului că sarcina era evidentă etc.). 

Dacă făptuitorul presupune, în mod întemeiat, că victi-

ma nu este gravidă, iar aceasta nu corespunde realităţii, 

nu-i poate fi  imputată circumstanţa agravantă prevă-

zută la lit.b1) alin.(2) art.171 sau lit.b1) alin.(2) art.172 

CP RM. Aceasta nu înseamnă însă că făptuitorul nu va 

răspunde pentru infracţiunea corespunzătoare în for-

mă neagravată sau în prezenţa altor circumstanţe agra-

vante, a căror prezenţă nu poate fi  pusă la îndoială. 

Dacă făptuitorul consideră eronat că victima este gravi-

dă (deşi în realitate nu este aşa), cele săvîrşite urmează 

a fi  califi cate conform art.27 şi lit.b1) alin.(2) art.171 / 

art.27 şi lit.b1) alin.(2) art.172 CP RM.

10. Răspunderea în baza lit.c) alin.(2) art.171 / lit.c) 

alin.(2) art.172 CP RM poate fi  aplicată în oricare din 

următoarele trei ipoteze:

a) infracţiunea este săvîrşită în coautorat;

b) infracţiunea este săvîrşită de o persoană care întru-

neşte semnele subiectului infracţiunii, în comun cu 

o persoană care nu întruneşte aceste semne;

c) infracţiunea este săvîrşită de o persoană care întru-

neşte semnele subiectului infracţiunii, prin inter-

mediul unei persoane care cu bună-ştiinţă nu este 

pasibilă de răspundere penală.

Ca viol sau acţiuni violente cu caracter sexual, săvîrşite 

de două sau de mai multe persoane, sînt califi cate nu 

doar acţiunile persoanelor care au realizat raportul se-

xual sau actul de homosexualitate, ori şi-au satisfăcut 

poft a sexuală în forme perverse, dar şi acţiunile persoa-

nelor, care, prin aplicarea constrîngerii fi zice sau psihi-

ce faţă de victimă, au făcut posibilă săvîrşirea acţiunii 

sexuale respective.

La concret, trebuie califi cată conform lit.c) alin.(2) 

art.171 / lit.c) alin.(2) art.172 CP RM fapta persoanei 

care aplică constrîngerea fi zică sau psihică nemijlocit 

înainte ca cealaltă persoană să realizeze raportul sexual 

(actul de homosexualitate sau satisfacerea poft ei sexua-

le în forme perverse). Dacă, în această ipoteză, din cau-
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ze independente de voinţa făptuitorilor care acţionează 

de comun acord, nu s-a reuşit să se realizeze raportul 

sexual (actul de homosexualitate sau satisfacerea poft ei 

sexuale în forme perverse), atunci ambii făptuitori tre-

buie să răspundă potrivit art.27 şi lit.c) alin.(2) art.171/ 

art.27 şi lit.c) alin.(2) art.172 CP RM.

Dacă, în procesul de creare intenţionată a condiţiilor 

pentru săvîrşirea infracţiunii, din cauze independente 

de voinţa făptuitorului, infracţiunea nu-şi va produce 

efectul, atunci fapta îi va fi  califi cată conform art.26 şi 

171 / art.26 şi 172 CP RM. Dacă acest făptuitor cunoştea 

că pregăteşte infracţiunea care va fi  săvîrşită de două 

sau de mai multe persoane, atunci califi carea acţiunilor 

lui trebuie făcută conform art.26 şi lit.c) alin.(2) art.171 

/ art.26 şi lit.c) alin.(2) art.172 CP RM.

În aceleaşi condiţii, dacă infracţiunea îşi va produce 

efectul, contribuţia prealabilă a făptuitorului respec-

tiv – catalogată, de exemplu, ca înlăturare de obstaco-

le – urmează a fi  califi cată în conformitate cu alin.(5) 

art.42 şi lit.c) alin.(2) art.171 / alin.(5) art.42 şi lit.c) 

alin.(2) art.172 CP RM. Adică, drept complicitate la 

infracţiunea corespunzătoare săvîrşită de două sau de 

mai multe persoane (alte două sau mai multe persoane 

decît complicele).

Dacă între făptuitori a existat o înţelegere prealabilă, iar 

raportul sexual (actul de homosexualitate sau satisfa-

cerea poft ei sexuale în forme perverse) îl săvîrşesc pe 

rînd, atunci trebuie aplicată răspunderea în baza lit.c) 

alin.(2) art.171 / art.26 şi lit.c) alin.(2) art.172 CP RM, 

indiferent dacă în momentul săvîrşirii infracţiunii era 

prezent un singur făptuitor sau toţi cei între care a fost 

stabilită înţelegerea prealabilă.

Violul sau acţiunile violente cu caracter sexual, săvîrşite 

de două sau de mai multe persoane, trebuie deosebite de 

complicitatea la aceste infracţiuni, cînd faptele comise 

sînt califi cate potrivit alin.(5) art.42, raportat la art.171 

sau 172 CP RM. Complicele la viol sau acţiunile violente 

cu caracter sexual este persoana care: a atras victima într-

un loc dinainte convenit cu autorul infracţiunii, comod 

pentru săvîrşirea infracţiunii; a pus la dispoziţie mijlo-

cul său de transport, în scopul săvîrşirii infracţiunii; a 

pregătit mijloacele necesare aducerii victimei în imposi-

bilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa; a săvîrşit 

în mod benevol cu victima un raport sexual, un act de 

homosexualitate, sau şi-a satisfăcut în mod benevol pof-

ta sexuală în forme perversel, creînd imediat condiţiile 

pentru comiterea violului sau a acţiunilor violente cu 

caracter sexual de către alte persoane, cu care a intrat 

în înţelegere prealabilă etc. De asemenea, schimbarea 

poziţiei victimei sau dezbrăcarea ei în procesul săvîrşirii 

raportului sexual (actului de homosexualitate sau satis-

facerii poft ei sexuale în forme perverse), cînd se profi tă 

de imposibilitatea victimei de a se apăra ori de a-şi ex-

prima voinţa, constituie complicitate la infracţiunile 

prevăzute la art.171 sau 172 CP RM.

11. Prin contaminarea intenţionată cu o boală venerică 

sau cu maladia SIDA în urma violului ori a acţiunilor 

violente cu caracter sexual se are în vedere transmite-

rea agenţilor acestor boli pe cale sexuală. Tipul bolii 

venerice (sifi lisul, şancrul moale, blenoragia, boala Ni-

colas-Favre etc.) nu are însemnătate la califi carea faptei 

conform lit.e) alin.(2) art.171 sau lit.d) alin.(2) art.172 

CP RM.

În acelaşi timp, contaminarea victimei cu o altă boală 

decît cea venerică exclude aplicarea circumstanţei agra-

vante analizate. Noţiunea de boală venerică nu trebuie 

identifi cată cu noţiunea de boală transmisă pe cale 

sexuală. Iată de ce, transmiterea hepatitelor virale B, C, 

D etc., prin săvîrşirea violului sau a acţiunilor violente 

cu caracter sexual, nu poate antrena aplicarea agravan-

tei stabilite la lit.e) alin.(2) art.171 sau la lit.d) alin.(2) 

art.172 CP RM.

Este obligatoriu ca făptuitorul sa cunoască că suferă de 

o boala venerică sau de maladia SIDA. El trebuie să ma-

nifeste intenţia, directă sau indirectă, faţă de contami-

narea cu o boală venerică sau cu maladia SIDA.

Aplicarea răspunderii în baza lit.e) alin.(2) art.171 sau 

a lit.d) alin.(2) art.172 CP RM exclude califi carea supli-

mentara conform art.211 sau 212 CP RM.

12. La lit.f) alin.(2) art.171 şi la lit.g) alin.(2) art.172 

CP RM, prin „torturare” se are în vedere deosebita cru-

zime sau realizarea infracţiunii din motive sadice (de 

exemplu, victima este supusă şocurilor electrice, este 

suspendată de mîini, este cauterizată cu agenţi termici 

sau chimici etc.). Infracţiunea săvîrşită cu bună-ştiinţă 

în prezenţa unor persoane apropiate victimei trebuie, 

de asemenea, califi cată potrivit lit.f) alin.(2) art.171 sau 

lit.g) alin.(2) art.172 CP RM. În cazul unei asemenea 

califi cari, este necesar să se stabilească că faptuitorul a 

avut intenţia de a realiza torturarea victimei. 

Intenţia de a realiza torturarea trebuie să apară înain-

te de începerea raportului sexual, a actului de homo-

sexualitate sau a satisfacerii poft ei sexuale în forme 

perverse. Dacă însă ea apare după consumarea violului 

neagravat sau a acţiunilor violente cu caracter sexual 

neagravate, nu va putea fi  făcută califi carea conform 

lit.f) alin.(2) art.171 CP RM sau lit.g) alin.(2) art.172 

CP RM. Soluţia de califi care va fi  alta: art.171 (cu 

excepţia lit.f) alin.(2)), eventual şi lit.e) alin.(2) art.151 

sau lit.f) alin.(2) art.152 CP RM. Respectiv, art.172 (cu 

excepţia lit.g) alin.(2)), eventual şi lit.e) alin.(2) art.151 

sau lit.f) alin.(2) art.152 CP RM.

13. În sensul prevederilor de la lit.a) alin.(3) art.171 

şi lit.a1) alin.(3) art.172 CP RM, victima se afl ă în 

grija făptuitorului atunci cînd acesta are obligaţia 
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contractuală sau morală de a acorda victimei asistenţa 

socială, ori, în virtutea relaţiilor de rudenie, are înda-

torirea legală de a îngriji victima.

Victima se afl ă sub ocrotirea făptuitorului atunci cînd 

ultimul are calitatea de tutore sau de curator în raport 

cu victima, sau cînd făptuitorul şi-a asumat în fapt sar-

cina de a ocroti un minor.

Victima se afl ă sub protecţia făptuitorului în cazul în 

care este privată în mod legal de libertate (de exemplu, 

se afl ă într-o instituţie de reeducare), iar cel care a săvîr-

şit violul are obligaţia de a o păzi şi supraveghea.

Victima se afl ă la educarea făptuitorului atunci cînd 

acesta face parte din rîndul cadrelor didactice sau al 

personalului pedagogic, fi e că este o persoana angajată 

de către părinţii victimei, pentru educarea şi instruirea 

acesteia.

Victima se afl ă la tratamentul făptuitorului atunci cînd 

acesta din urmă face parte din personalul medical, apli-

cînd îngrijirea medicală faţă de victimă în instituţiile 

medicale sau la domiciliu.

Violul, săvîrşit de către părintele victimei, se califi că în 

baza lit.a) alin.(3) art.171 şi art.201 CP RM. Acţiunile vi-

olente cu caracter sexual, săvîrşite de către părintele vic-

timei, se califi că în baza lit.a1) alin.(3) art.172 CP RM.

14. Violul sau acţiunile violente cu caracter sexual, care 

au cauzat din imprudenţă o vătămare gravă a integrită-

ţii corporale sau a sănătăţii, se califi că numai conform 

lit.d) alin.(3) art.171 sau lit.c) alin.(3) art.172 CP RM. 

În aceste cazuri nu este necesară califi carea suplimenta-

ră potrivit art.157 CP RM. Violul sau acţiunile violente 

cu caracter sexual, care au provocat din imprudenţă de-

cesul victimei, se califi că numai conform lit.e) alin.(3) 

art.171 sau lit.d) alin.(3) art.172 CP RM. În aceste ca-

zuri nu este necesară califi carea suplimentară potrivit 

art.149 CP RM. 

Circumstanţele agravante, prevăzute la lit.d),e) alin.(3) 

art.171 sau la lit.c),d) alin.(3) art.172 CP RM, nu se 

aplică dacă, după săvîrşirea violului sau a acţiunilor 

violente cu caracter sexual, victima este lăsată în pri-

mejdie, în rezultat producîndu-se din imprudenţă vă-

tămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori 

decesul victimei. În acest caz, califi carea se va face con-

form alin.(1) art.171 sau alin.(1) art.172 şi lit.a) sau b) 

alin.(2) art.163 CP RM.

În cazul constrîngerii în scopul realizării raportului 

sexual, a actului de homosexualitate sau a satisfacerii 

poft ei sexuale în forme perverse, urmate de decesul vic-

timei înainte de începerea acestor acţiuni, califi carea se 

face conform art.27 şi lit.e) alin.(3) art.171 sau art.27 şi 

lit.d) alin.(3) art.172 CP RM.

Se aplică doar art.171 sau 172 CP RM, fără invocarea 

art.151 sau 152 CP RM, în cazul în care, în timpul vi-

olului sau al acţiunilor violente cu caracter sexual, vic-

timei i-a fost cauzată vătămarea intenţionată gravă sau 

medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii.

În cazul în care, în procesul violului sau al săvîrşirii ac-

ţiunilor violente cu caracter sexual, s-a comis intenţio-

nat omorul victimei, acţiunile făptuitorului se califi că 

în baza art.145 şi art.171 sau 172 CP RM.

În sensul prevederilor de la lit.f) alin.(3) art.171 şi 

lit.e) alin.(3) art.172 CP RM, prin „alte urmări grave” 

se înţelege sinuciderea victimei, faţă de care făptuitorul 

manifestă intenţie.

15. În contextul infracţiunii prevăzute la art.173 CP RM, 

constrîngerea prin şantaj se exprimă în ameninţarea 

cu divulgarea informaţiilor care, devenind cunoscu-

te, pot prejudicia onoarea şi demnitatea victimei sau 

a persoanelor apropiate ei ori pot fi  cauza alte urmări 

nedorite. Conţinutul unor asemenea informaţii de-

spre victimă poate privi: practicarea prostituţiei; boala 

venerică a acesteia; consumul de substanţe narcotice sau 

psihotrope; săvîrşirea unor fapte ilegale; infi delitatea 

conjugală etc. Totodată, la califi care nu are importanţă 

dacă aceste informaţii sînt mincinoase sau veridice.

Dependenţa materiala a victimei faţă de făptuitor se 

atestă în următoarele situaţii: victima se afl ă la între-

ţinerea totală sau parţială a făptuitorului; de făptuitor 

depinde îmbunătăţirea sau înrăutăţirea stării materiale 

a victimei; debitorul depinde de creditor; părinţii nepu-

tincioşi depind de copiii capabili de muncă etc.

Dependenţa de serviciu are loc în cazurile cînd victima 

ocupă o funcţie subordonată făptuitorului sau se supu-

ne controlului de serviciu.

Dependenţa de altă natură a victimei de făptuitor este 

dependenţa dintre pacient şi medic, sau cea dintre bă-

nuit (învinuit) şi ofi ţerul de urmărire penala, sau cea 

dintre sportiv şi antrenor etc.

În cazul hărţuirii sexuale (care nu atrage răpundere pe-

nală conform legii penale a Republicii Moldova), per-

soana este determinată (uneori foarte insistent) să în-

treţină benevol actul sexual, iar făptuitorul nu-şi pune 

ca scop să-l întreţină contrar voinţei acestei persoane. 

Persoana hărţuită sexual are întotdeauna libertatea de a 

decide să accepte sau nu actele sexuale propuse. Chiar 

dacă este nevoită să suporte o atmosferă neplăcută, 

ostilă, degradantă, umilitoare sau insultătoare. Atunci 

însă cînd persoana este nevoită să urmeze varianta de 

conduită impusă de făptuitor, neavînd alternativă, va 

trebui considerată victimă a infracţiunii prevăzute la 

art.173 CP RM.

Prin „alte acţiuni cu caracter sexual” (noţiune folosită 

în dispoziţia art.173 CP RM) se înţelege „satisfacerea 

poft ei sexuale în forme perverse”.
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Infracţiunea prevăzută la art.173 CP RM se consideră 

consumată din momentul avansării cerinţelor de reali-

zare a unui raport sexual, a unui act de homosexualitate 

sau a altor acţiuni cu caracter sexual, întărind aceste ce-

rinţe prin constrîngerea corespunzătoare. La califi carea 

faptelor, nu contează dacă făptuitorul a realizat sau nu 

raportul sexual, actul de homosexualitate sau alte acţi-

uni cu caracter sexual. Însă, această împrejurare trebuie 

luată în consideraţie la individualizarea pedepsei. Tot-

odată, dacă constrîngerea a dus la realizarea raportului 

sexual, a actului de penetrare vaginală sau anală cu o 

persoană despre care se ştia cu certitudine că nu a atins 

vîrsta de 16 ani, faptele săvîrşite urmează a fi  califi cate 

prin concurs în baza art.173 şi 174 CP RM. 

Doar atunci poate fi  aplicat art.173 CP RM, cînd, la mo-

mentul descris mai sus, făptuitorul urmăreşte scopul de 

realizare a raportului sexual, a actului de homosexuali-

tate sau a altor acţiuni cu caracter sexual. Dacă scopul 

este altul, răspunderea penală, de regulă, nu poate fi  

aplicată. Oricum, chiar dacă se va aplica cu titlu de ex-

cepţie, se va aplica nu conform art.173 CP RM, dar în 

baza lit.c) alin.(2) art.150 (cînd are loc determinarea la 

sinucidere a unei persoane care se afl ă într-o dependen-

ţă faţă de făptuitor) sau art.189 (cînd cererea cu caracter 

patrimonial însoţeşte ameninţarea cu răspîndirea unor 

ştiri defăimătoare despre victimă) din Codul penal.

16. Se aplică art.174 CP RM în cazul în care, în 

privinţa unei persoane care nu a împlinit vîrsta de 16 

ani, se realizează raportul sexual altul decît violul sau 

orice alte acte de penetrare vaginală sau anală. Aces-

tea pot fi  realizate cu consimţămîntul victimei sau în 

lipsa consimţămîntului acesteia (de exemplu, prin 

ameninţarea de a-i distruge sau a-i deteriora victimei 

bunurile, sau prin orice alt gen de constrîngere explicită 

sau implicită (desigur, cu excepţia celei specifi cate în 

textul art.171-173 CP RM)).

În sensul art.174 CP RM, noţiunea „orice alte acte de 

penetrare vaginală sau anală” trebuie interpretată în fe-

lul următor:

1) nu se referă la raportul sexual;

2) nu se identifi că, ci doar se intersectează cu sintagma 

„satisfacerea poft ei sexuale în forme perverse” / „alte 

acţiuni cu caracter sexual” şi cu termenul „homose-

xualitate”;

3) presupune penetrarea (pătrunderea) cu conotaţii se-

xuale;

4) se concretizează doar în penetrarea vaginală sau 

anală;

5) nu se poate concretiza în penetrare bucală.

Raportul sexual, altul decît violul sau orice alte acte de 

penetrare vaginală sau anală, săvîrşite cu o persoană 

de vîrstă frageda, al carei consimţămînt nu are valoare 

juridică, deoarece nu înţelege semnifi caţia celor ce i 

se întîmplă, se califi că nu conform art.174 CP RM, ci 

potrivit lit.b) alin.(3) art.171 sau lit.a) alin.(3) art.172 

CP RM.

Victima infracţiunii prevăzute la art.174 CP RM poate fi  

numai persoana care la momentul săvîrşirii infracţiunii 

nu a atins vîrsta de 16 ani. Este obligatoriu ca făptuitorul 

să nu presupună, ci să ştie cu certitudine că, la momen-

tul comiterii infracţiunii, victima nu a atins vîrsta de 

16 ani. Această certitudine se poate datora cunoaşterii 

anterioare a victimei, aspectului exterior al acesteia, 

manierei de conduită a victimei etc.

Dispoziţia de la alin.(2) art.174 CP RM este aplicabilă 

numai dacă sînt întrunite cumulativ trei condiţii:

1) făptuitorul şi victima sînt la nivel apropiat în ceea ce 

priveşte vîrsta;

2) făptuitorul şi victima sînt la nivel apropiat în ceea ce 

priveşte dezvoltarea fi zică;

3) făptuitorul şi victima sînt la nivel apropiat în ceea ce 

priveşte dezvoltarea psihică.

Dacă lipseşte măcar una din aceste condiţii, făptuitorul 

nu va putea benefi cia de liberarea de răspundere pena-

lă.

17. Sub incidenţa art.175 CP RM se afl ă acţiunile cu ca-

racter sexual, altele decît raportul sexual, homosexuali-

tatea, satisfacerea poft ei sexuale în forme perverse, pre-

cum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală (de 

exemplu, dezgolirea corpului sau a organelor genitale 

ale făptuitorului în prezenţa victimei; dezgolirea cor-

pului sau a organelor genitale ale victimei, însoţită de 

contemplarea, pipăirea acestora; realizarea raportului 

sexual sau a actului de homosexualitate ori satisfacerea 

poft ei sexuale în forme perverse, în condiţii anume ca 

victima să poată urmări aceste acţiuni; discuţiile cu car-

acter obscen şi cinic purtate cu victima referitor la viaţa 

sexuală; audierea împreună cu victima a înregistrărilor 

cu caracter pornografi c; vizionarea împreună cu vic-

tima a imaginilor de orice gen cu acelaşi conţinut; lec-

turarea împreună cu victima a literaturii cu conţinut 

pornografi c etc.). 

Acţiunile perverse nu pot presupune constrîngere fi zică 

sau psihică, nici constrîngere prin şantaj, nici profi tarea 

de dependenţa victimei ori de imposibilitatea acesteia 

de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa. Orice aseme-

nea constrîngere explicită sau implicită asupra victimei 

depăşeşte limitele componenţei de infracţiune specifi -

cate la art.175 CP RM. Deci, necesită califi care supli-

mentară, după caz, conform art.151, 152, 155 sau altor 

articole din Codul penal.

Totodată, sub incidenţa art.175 CP RM intră nu doar 

acele acţiuni ale făptuitorului, care sînt realizate cu 

consimţămîntul victimei. La fel, intră acţiunile săvîrşite 

prin ameninţarea de a-i distruge sau deteriora bunurile 
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(de exemplu, de a-i rupe hainele), sau prin orice alt gen 

de constrîngere, cu excepţia celei specifi cate la art.171-

173 CP RM.

Victimă a infracţiunii prevăzute la art.175 CP RM 

poate fi  numai persoana care la momentul săvîrşirii 

infracţiunii nu a împlinit vîrsta de 16 ani. Este obligato-

riu ca făptuitorul să nu presupună, ci să ştie cu certitu-

dine că la momentul comiterii infracţiunii victima nu a 

atins vîrsta de 16 ani.

Infracţiunea prevăzută la art.175 CP RM se consideră 

consumată din momentul începerii acţiunilor perverse.

Acţiunile perverse, presupunînd discuţiile cu caracter 

obscen şi cinic, purtate cu victima, audierea de către 

făptuitor şi victimă a înregistrărilor cu conţinut porno-

grafi c, vizionarea imaginilor de orice gen cu acelaşi con-

ţinut, lecturarea literaturii cu conţinut pornografi c etc. 

trebuie deosebite de infracţiunea de pornografi e infan-

tilă (art.2081 CP RM). Deosebirea constă în aceea că, în 

cazul infracţiunii prevăzute la art.175 CP RM, victima 

nu poate fi  protagonistul reprezentărilor pornografi ce. 

Ea are un cu totul alt rol: de spectator, ascultător, cititor, 

privitor, martor al reprezentărilor, înregistrărilor, crea-

ţiilor cu caracter pornografi c.

La fel, acţiunile perverse urmează a fi  deosebite de co-

mercializarea sau difuzarea produselor pornografi ce, 

acţiuni specifi cate în art.90 al Codului contravenţional. 

Deosebirea dintre cele două fapte constă în motivul in-

fracţiunii. De regulă, în cazul acţiunilor contravenţio-

nale prevăzute în art.90 al Codului contravenţional, in-

teresul material este motivul ce-l ghidează pe făptuitor. 

Nu năzuinţa de a-l iniţia pe minor în detaliile vieţii se-

xuale, nu năzuinţa de a-şi satisface necesităţile sexuale.

18. Aplicarea răspunderii în baza lit.g) alin.(2) art.165 

CP RM, pentru trafi cul de fi inţe umane, săvîrşit prin 

folosirea violului, exclude califi carea suplimentară con-

form art.171 CP RM.

În sensul prevederii de la lit.b) alin.(2) art.206 CP RM, 

prin „abuz şi violenţă sexuală” se înţelege oricare din 

următoarele acţiuni: viol, acţiuni violente cu caracter 

sexual, constrîngerea la acţiuni cu caracter sexual, ra-

portul sexual cu o persoană care nu a împlinit vîrsta 

de 16 ani, acţiuni perverse. Trafi cul de copii, însoţit de 

abuz şi violenţă sexuală (lit.b) alin.(2) art.206 CP RM), 

nu necesită califi care suplimentară conform art.171-

175 CP RM.

19. Judecarea cauzelor penale referitoare la infracţiunile 

privind viaţa sexuală se desfăşoară, de regulă, în 

şedinţă închisă, cu respectarea prevederilor art.18 CPP. 

Hotărîrea de a judeca cauza în şedinţă închisă trebuie 

argumentată, fi ind respectate normele procedurii judi-

ciare.

Este interzis ca în şedinţa de judecată sa se facă abuz de 

aspectele care nu au legatură cu cauza şi care injosesc 

onoarea şi demnitatea părţii vătămate. Preşedintele 

şedinţei este obligat să reacţioneze şi să curme cu 

promptitudine comportamentul netacticos al persoa-

nelor participante în şedinţa de judecată.

20. La întocmirea hotărîrilor judecatoreşti urmează 

să fi e evitate expresii ofensatoare şi descrierea vulgară 

a acţiunilor. Este inadmisibil să fi e redate amănunţit 

detaliile cazului şi să fi e comentată fapta. Descrierea 

desfăşurată a circumstanţelor cauzei se va conţine în 

procesul-verbal al şedinţei de judecată.

21. În legatură cu adoptarea prezentei hotărîri, se abrogă 

Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Despre 

practica judiciară în cauzele din categoria infracţiunilor 

privind viaţa sexuală”, nr.17 din 7.11.2005.
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