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INFRACŢIUNILE DE EXPLOATARE SEXUALĂ A FEMEILOR ŞI COPIILOR: 
ELEMENTE DE DREPT COMPARAT, ANALIZĂ CRIMINOLOGICĂ 
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Atât Declaraţia Universală a Drepturi-
lor Omului (art. 3), cât şi Constituţia Repu-
blicii Moldova (art. 25) au declarat drepturile 
omului la libertate individuală şi siguranţă 
personală ca valori supreme inviolabile. În 
acelaşi timp, protecţia respectivelor drepturi 
mai constituie şi o prioritate a legislaţiei pena-
le autohtone (art. 2 CP al RM).

Analiza tendinţelor actuale ale crimina-
lităţii în sfera exploatării sexuale demonstrea-
ză că aceste drepturi fundamentale recunos-

cute la nivel naţional şi protejate de legislaţia 
internaţională se încalcă grav, adesea în cel 
mai cinic mod. În multe cazuri, aceste încăl-
cări sunt condiționate de insuficienţa şi capa-
citatea redusă a cadrelor naţionale în dome-
niul protecţiei corespunzătoare a intereselor 
vitale ale celor mai vulnerabile categorii de 
populaţie, precum şi de amploarea infracţiu-
nilor de exploatare sexuală a persoanelor, în-
deosebi a femeilor şi copiilor.

Conform ultimelor date ale experţilor 
UNESCO şi Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii, anual 1 milion de fetiţe sunt supuse 
exploatării sexuale prin forţarea la prostituţie 
[10]. Tot în acest context, Departamentul de 
Stat al SUA a adus la cunoştinţă următoarele 
informaţii: anual victime ale traficului inter-
naţional de persoane devin de la 600 până la 
800 mii de oameni. Luând în considerare tra-
ficul de persoane în interiorul ţărilor, numărul 
victimelor poate ajunge de la 2 până la 4 mili-
oane de oameni [134].

Potrivit unor evaluări în domeniu reali-
zate de OSCE, Europa Centrală şi cea de Est, 
inclusiv fosta URSS se află pe locul doi în lume 
la capitolul trafic de persoane, după Asia de 
Sud-Est. Anual, această regiune furnizează 



LEGEA ȘI VIAȚA4
iulie-august 2021

În legătură cu tendinţele tot mai pro-
gresive ale criminalităţii în sfera exploatării 
sexuale a femeilor şi copiilor, comunitatea 
internaţională, reprezentată de Organizaţia 
Naţiunilor Unite, Consiliul Europei şi OSCE, 
şi-a concentrat eforturile în domeniul elabo-
rării cadrului normativ de reglementare a po-
liticii sociale şi penale ce vizează contracara-
rea exploatării sexuale a femeilor şi copiilor în 
vederea diminuării acesteia. Respectivele acte 
normative subliniază că importanţa socială a 
cooperării regionale şi internaţionale este de-
terminată preponderent de faptul că exploa-
tarea sexuală, având ca obiectiv principal tra-
ficul de fiinţe umane, are interacţiuni strânse 
cu un şir de infracţiuni grave şi cu alte forme 
periculoase de abateri.

Unul din principalii factori care a favo-
rizat prosperarea sclaviei în decursul mai mul-
tor secole şi până în prezent a fost şi rămâne 
a fi prostituţia, care permite proprietarilor de 
„sclave sexuale” să obţină venituri stabile des-
tul de mari. Prin aceasta se explică situaţia că 
în multe state sclavia a fost asociată cu prosti-
tuţia, precum şi faptul că sistemele moderne 
de trafic de fiinţe umane în scopul exploatării 
sexuale sunt concentrate destul de riguros pe 
„completarea” prostituţiei şi a altor forme de 
exploatare sexuală.

În sens criminologic, un asemenea fe-
nomen ca prostituţia constituie o premisă 
firească de comitere a faptelor de exploatare 
sexuală. În condiţiile actuale, limita dintre 
prostituţia pedepsită contravenţional şi in-
fracţiunile de exploatare sexuală este con-
venţională în majoritatea cazurilor şi exclude 
posibilitatea practicării acestei îndeletniciri în 
mod individual.

Prin urmare, cele menţionate confirmă 
actualitatea investigării acestui subiect, iar 
cercetarea criminologică complexă a respecti-
velor probleme teoretice şi aplicative ar avea 
ca impact eficientizarea procesului de preve-
nire a fenomenului exploatării sexuale.

pe piaţa mondială aproximativ 175 mii de fe-
mei. Reieşind din evaluările experţilor, venitul 
anual obținut în urma traficului de persoane 
constituie de la 9 până la 32 de miliarde de 
dolari. Totodată, în ceea ce priveşte veniturile, 
acest fenomen ocupă a treia poziţie după trafi-
cul de arme şi de droguri [172].

Exploatarea femeilor şi copiilor nu este 
un fenomen nou pentru societatea mondială, 
inclusiv pentru Republica Moldova, aceasta 
fiind condiţionată de multipli factori istorici, 
având atât nuanţe generale specifice tuturor 
statelor, cât şi anumite particularităţi naţio-
nale. În pofida diferenţelor existente ce ţin de 
dezvoltarea economică a ţărilor, tradiţiile reli-
gioase şi progresele socioculturale, conştiinţa 
publică împărtăşită de-a lungul secolelor care 
determină poziţia femeilor în familie şi socie-
tate a rămas aceeaşi, femeia în lumea bărbaţi-
lor având deseori un rol de subordonare.

Datele statistice oficiale cu privire la in-
fracţiunile din sfera exploatării sexuale a fe-
meilor şi copiilor în Republica Moldova pen-
tru ultima perioadă de timp au fixat o creştere 
generală a numărului de infracţiuni din ca-
tegoria analizată. Totodată, numărul real al 
acestor infracţiuni este mult mai mare decât 
cel înregistrat oficial, fenomenul respectiv ca-
racterizându-se printr-un grad de latentitate 
sporită atât la nivel naţional, cât şi mondial.

Este important de menţionat că creş-
terea masivă a nivelului criminalităţii în in-
dustria sexului comercial a fost provocată de 
procesul accelerat al globalizării, de integrarea 
mondială a economiei, precum şi de deschide-
rea frontierelor, creşterea fluxului de migraţie, 
sporirea inegalităţii sociale, stratificarea eco-
nomică a societăţii, extinderea sărăciei etc. 
Prin urmare, se constată faptul că anume la 
această etapă de evoluție a societății exploata-
rea sexuală se transformă într-o afacere crimi-
nală bine organizată cu un caracter transna-
ţional pronunţat, devenind unul din cele mai 
profitabile tipuri de crimă organizată.


