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Pentru efectuarea unei calificări corecte a faptei conform articolului 280 CP RM, o importanță deosebită are delimita-
rea acestei infracțiuni de alte componenţe asemănătoare. Analiza problemei în cauză are o mare însemnătate atât pentru 
teorie, cât şi pentru practica judiciară. Delimitarea luării de ostatici de alte infracţiuni similare urmează a fi efectuată în 
baza acelor semne obiective şi subiective prin care respectivele componenţe se deosebesc. Infracțiunea prevăzută în art. 
280 CP are tangenţe cu un şir de fapte infracționale, care atentează, în primul rând, la libertatea persoanei, la securitatea 
transporturilor, precum şi la relaţiile patrimoniale. La acest tip de infracţiuni se referă: şantajul (art. 189 CP RM), răpi-
rea unei persoane (art. 164 CP RM), privaţiunea ilegală de libertate (art. 166 CP RM), deturnarea sau capturarea unei 
garnituri de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale (art. 275 CP RM) etc.

Cuvinte-cheie: delimitarea infracțiunilor, semne obiective, semne subiective, luarea de ostatici, șantaj, răpirea per-
soanei.

DELIMITATION OF HOSTAGE-TAKING FROM BLACKMAIL OFFENSES
AND OTHER SIMILAR CRIMINAL ACTS

The delimitation of this offense from other similar components is of special importance in order to perform a correct 
deed qualification according to article No. 280 of the Penal Code of RM. The analysis of the problem in question has a 
great significance for both theory and judicial practice. The delimitation of the hostage-taking from other similar offenses 
is to be performed on the basis of the objective and subjective signs by which the respective components differ. The offense 
provided in art. 280 of the Penal Code of the RM is connected with a series of misdemeanors, which threaten, first of all, 
the freedom of a person, the transport security, as well as patrimonial relations. This type of offense refers to: blackmail 
(art. 189 of the Penal Code of RM), kidnapping of a person (art. 164 of the Penal Code of RM), illegal deprivation of 
liberty (art. 166 of the Penal Code of RM), hijacking or capture of a train, an aircraft, maritime or fluvial ship (art. 275 
CP) etc.

Keywords: delimitation of offenses, objective signs, subjective signs, hostage-taking, blackmail, kidnapping.

DéLIMITATION DE LA pRISE D’OTAGES D’INFRACTIONS DE CHANTAGE
ET D’AUTRES ACTES CRIMINELS SIMILAIRES

La délimitation de cette infraction par rapport à d’autres éléments similaires revêt une importance particulière pour 
pouvoir obtenir un titre correct conformément à l’article 280 du Code pénal de la République de Moldavie. L’analyse du 
problème en question revêt une grande importance tant pour la théorie que pour la pratique judiciaire. La délimitation 
de la prise d’otages par rapport à d’autres infractions similaires doit se faire sur la base des signes objectifs et subjectifs 
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Introducere
Cele mai multe semne de coincidenţă se evidenţi-

ază între luarea de ostatici şi următoarele infracţiuni: 
şantajul (îndeosebi însoţit de răpirea proprietarului, 
posesorului sau deţinătorului, a rudelor sau apropia-
ţilor acestora), răpirea unei persoane (mai cu seamă 
săvârșită din interes material), privaţiunea ilegală de 
libertate și deturnarea sau capturarea unei garnituri 
de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale. 
Este imposibil să evidențiem un criteriu unic şi uni-
versal care ar permite efectuarea unei juste delimi-
tări a infracţiunilor respective, pentru aceasta este 
necesar să luăm în calcul ansamblul semnelor care le 
caracterizează, cum ar fi: personalitatea victimei; ca-
racterul demonstrativ sau tăinuit al faptei; locul co-
miterii infracţiunii; caracterul cerinţelor şi amenin-
ţărilor, destinatarul acestora; obiectul juridic special 
principal, momentul de consumare a infracţiunilor 
etc. Însă cel mai important criteriu de delimitare ră-

mâne a fi scopul special (silirea adresatului), prezent 
în art.280 CP, care denotă existenţa obiectului juridic 
special principal – securitatea publică.

Metode de cercetare utilizate. În vederea reali-
zării scopului trasat, în prezentul demers științific au 
fost aplicate o serie de metode, printre care: metoda 
logică, sistemică, istorică, comparativă.

Conținutul de bază al cercetării 

Delimitarea luării de ostatici de şantaj. Multe 
tangenţe există şi între luarea de ostatici săvârşită din 
interes material şi infracţiunea de şantaj.

În conformitate cu art.189 alin. (1) CP, prin şantaj 
se înţelege „cererea de a se transmite bunurile pro-
prietarului, posesorului sau deţinătorului ori dreptul 
asupra acestora sau de a săvârşi alte acţiuni cu ca-
racter patrimonial, amenințând cu violenţă persoana, 
rudele sau apropiaţii acesteia, cu răspândirea unor 
ştiri defăimătoare despre ele, cu deteriorarea sau cu 

par lesquels les différentes composantes diffèrent. L’infraction prévue à l’article 280 du Code pénal de la République de 
Moldavie est liée à une série de délits qui menacent, en premier lieu, la liberté d’une personne, la sécurité des transports 
et les relations patrimoniales. Ce type d’infraction vise: le chantage (art. 189 du Code pénal de la République de Molda-
vie), l’enlèvement d’une personne (art. 164 du Code pénal de la République de Moldavie), la privation illégale de liberté 
(art. 166 du Code pénal de la République de Moldavie), le détournement ou la capture d’un train, d’un navire aérien, 
d’un navire maritime ou fluvial (art. 275 CP de la République de Moldavie), etc.

Mots-clés: délimitation des infractions, signes objectifs, signes subjectifs, prise d’otages, chantage, enlèvement.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ ОТ ШАНТАЖА И
ДРУГИХ АНАЛОГИЧНЫХ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Для осуществления правильной квалификации деяния согласно ст.280 УК РМ, особое значение имеет разгра-
ничение данного преступления от смежных ему составов. Анализ данной проблемы обусловлен как теоретиче-
ской, так и практической значимостью. Разграничение захвата заложников от иных аналогичных преступлений 
должно производиться на основе тех объективных и субъективных признаков, посредством которых данные 
составы отличаются. Захват заложников имеет сходство с рядом преступных деяний, посягающих, в первую 
очередь, на свободу личности, на транспортную безопасность, а также на имущественные отношения. К числу 
таких преступлений относятся: шантаж (ст.189 УК РМ), похищение человека (ст.164 УК РМ), незаконное ли-
шение свободы (ст.166 УК РМ), угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского 
или речного судна (ст.275 УК РМ) и т.д.

Ключевые слова: разграничение преступлений, объективные признаки, субъективные признаки, захват за-
ложников, шантаж, похищение человека.
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distrugerea bunurilor proprietarului, posesorului, de-
ţinătorului ori cu răpirea proprietarului, posesorului, 
deţinătorului, a rudelor sau a apropiaţilor acestora”.

După cum reiese din definiţia legală a şantajului, 
infracţiunea dată este formată din două acţiuni de 
sine stătătoare, dar şi interdependente – cererea şi 
ameninţarea.

Astfel, nici cererea respectivă şi nici ameninţarea, 
ca acţiuni de sine stătătoare, nu pot servi ca temei sufi-
cient pentru calificarea faptei ca şantaj. Şi doar atunci 
când apar împreună, aceste acţiuni pot constitui latura 
obiectivă a infracţiunii în cauză [5, p. 54].

Printre cerinţe se pot număra:
cererea de a se transmite bunurile proprietaru-•	

lui, posesorului sau deţinătorului;
cererea de a transmite dreptul asupra bunurilor •	

ce aparţin proprietarului, posesorului sau deţinăto-
rului;

cererea de a săvârşi alte acţiuni cu caracter pa-•	
trimonial.

Ameninţările, în cazul şantajului, pot fi de urmă-
toarele tipuri:

ameninţarea cu violenţă a proprietarului, pose-•	
sorului sau deţinătorului, a rudelor sau apropiaţilor 
acestora;

ameninţarea cu răspândirea unor ştiri defăimă-•	
toare despre proprietarul, posesorul sau deţinătorul, 
rudele sau apropiaţii acestuia;

ameninţarea cu deteriorarea sau cu distrugerea •	
bunurilor proprietarului, posesorului sau deţinătoru-
lui acestora;

ameninţarea cu răpirea proprietarului, pose-•	
sorului sau deţinătorului, a rudelor sau apropiaţilor 
acestora.

Bazându-ne pe cele menţionate mai sus, putem 
afirma că în calitate de victimă a infracţiunii de şan-
taj pot apărea: proprietarul, posesorul sau deţinătorul 
bunurilor, rudele sau apropiaţii acestora.

Şi în cazul luării de ostatici săvârşite din interes 
material se înaintează anumite cerinţe (acestea nea-

vând însă calitatea de acţiune principală, cum este în 
cazul şantajului), a căror îndeplinire constituie con-
diţia pentru eliberarea ostaticului. Cerinţele date au 
drept scop:

obţinerea unui venit material pentru vinovat •	
sau pentru alte persoane (bani, bunuri sau drepturi la 
primirea lor, drepturi la spaţiul locativ, remunerarea 
din partea terţei persoane etc.);

scutirea de cheltuieli materiale (restituirea bu-•	
nurilor, datoriei, plata serviciilor, îndeplinirea obli-
gaţiilor patrimoniale, plata pensiei alimentare etc.).

De asemenea, fapta prevăzută în art. 280 CP se 
caracterizează prin ameninţarea cu:

omorul;•	
vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii;•	
reţinerea în continuare a persoanei în această •	

calitate (ostatic).
Deosebirea dintre aceste două infracţiuni constă 

în următoarele:
1. În cazul şantajului, destinatarul cererii patri-

moniale este nemijlocit persoana agresată (proprie-
tarul, posesorul sau deţinătorul bunurilor), pe când 
la luarea de ostatici, cerinţele se înaintează terţelor 
persoane, adică statului, organizaţiilor internaţio-
nale, persoanelor fizice sau juridice ori unui grup 
de persoane. Persoanei luate sau reţinute în calitate 
de ostatic nu îi pot fi înaintate cerinţe, deoarece ea 
apare în calitate de ,,monedă de schimb”, pe care 
făptuitorii o vor „achita” dacă cerinţele lor vor fi 
îndeplinite.

2. În cazul şantajului, ameninţările sunt îndrep-
tate nemijlocit fie asupra proprietarului, posesorului 
sau deţinătorului bunurilor, fie a rudelor sau apro-
piaţilor acestora, iar ca semn obligatoriu al laturii 
obiective a infracţiunii prevăzute de art. 280 CP, 
acestea sunt adresate doar terţelor persoane, căro-
ra făptuitorul îşi înaintează cerinţele în calitate de 
condiţie pentru eliberarea ostaticului (statul, orga-
nizaţia internaţională, persoana juridică sau fizică 
ori un grup de persoane).
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3. Cerinţele însoţite de ameninţări se înaintea-
ză terţei persoane (adresatului) doar după ce a fost 
realizată efectiv luarea sau reţinerea persoanei în 
calitate de ostatic. În cazul infracţiunii de şantaj, 
dimpotrivă, cerinţele însoţite de ameninţări se în-
aintează unei persoane aflate în libertate. Cu alte 
cuvinte, ameninţarea este proiectată în viitor, după 
o perioadă de timp, dacă nu se va îndeplini cererea 
înaintată. Astfel, de exemplu, începând cu data de 
21.06.2005, R.R. şi M.T. i-au telefonat de mai mul-
te ori lui R.S., apoi au fost la domiciliul acestuia 
(unde locuieşte împreună cu B.L.), situat pe adresa: 
mun. Chişinău, str. X, unde R.R., amenințându-l cu 
violenţa fizică pe R.S., a cerut de la el, sub un pre-
text inventat, bani în sumă de 350 euro, fixându-i 
o întâlnire pe data de 11.07.2005, la ora 18:00 în 
parcul de lângă magazinul „Y” din sect. Râşcani, 
mun. Chişinău, în caz contrar ameninţările vor fi re-
alizate. R.S., neavând datorii faţă de R.R., dar per-
cepând ameninţările ca reale, directe şi realizabile, 
la 11.07.2005 a împrumutat de la soacra sa 50 euro 
şi 200 lei şi cu această sumă de bani s-a deplasat la 
locul stabilit [2].

4. Infracţiunea de şantaj se consideră consumată 
din momentul înaintării cererii de transmitere a bu-
nurilor patrimoniale (indiferent de faptul dacă aceas-
ta a fost sau nu satisfăcută) însoţite de ameninţări. 
Luarea de ostatici însă se consumă din momentul în-
aintării cerinţelor adresatului (indiferent dacă aces-
tea au fost sau nu satisfăcute) însoţite de ameninţare 
cu omorul, cu vătămarea integrităţii corporale sau a 
sănătăţii ori cu reţinerea în continuare a persoanei 
în calitate de ostatic, ca urmare a realizării efective 
a acţiunilor predecesoare, şi anume: luarea sau reţi-
nerea persoanei. Ambele infracţiuni au componenţe 
formale.

5. Obiectul juridic special principal al infracţiunii 
de luare de ostatici este securitatea publică, pe când 
drept obiect juridic special al şantajului se prezintă 
relaţiile patrimoniale.

Mai dificilă este delimitarea luării de ostatici să-
vârşite din interes material (art. 280 alin. (2) lit. e) 
CP) de şantajul însoţit de răpirea proprietarului, po-
sesorului sau deţinătorului, a rudelor sau apropiaţilor 
acestora (art. 189 alin. (4) CP).

După cum s-a menţionat deja, prin răpirea unei 
persoane se înţelege acţiunea caracterizată prin cap-
turarea intenţionată şi ilegală a unei persoane, contrar 
voinţei sale, realizată în mod deschis sau pe ascuns, 
însoţită de transportarea acesteia din locul unde se 
află într-un alt loc, unde este privată de libertate.

Deosebirea de bază dintre infracţiunile analizate 
constă în următoarele:

1. În cazul luării de ostatici săvârşite din interes 
material, pe făptuitori, de regulă, nu îi interesează 
personalitatea ostaticului şi ei nu au pretenţii perso-
nale faţă de acesta. În cazul şantajului însoţit de ră-
pire, personalitatea victimei interesează făptuitorul 
în mod direct. 

2. La comiterea şantajului însoţit de răpire, faptul 
şi locul reţinerii, de regulă, nu se dezvăluie, din con-
tra, sunt ţinute în secret, în special faţă de organele de 
drept. Locul capturării sau reţinerii este deseori domi-
ciliul, oficiul, automobilul etc. În cazul luării de osta-
tici săvârşite din interes material, dimpotrivă, faptul şi 
locul aflării victimei, de regulă, nu se ţin în secret, iar 
cerinţele sunt înaintate, de obicei, în adresa organelor 
puterii sau a altor persoane într-o formă deschisă, de-
monstrativă, uneori chiar prin intermediul mijloacelor 
de informare în masă. Locul comiterii faptei este, de 
regulă, public (avion, tren, navă maritimă, autobuz cu 
pasageri, teatru, instituţie bancară etc.).

3. La săvârşirea şantajului însoţit de răpire, cerin-
ţele cu caracter patrimonial sunt adresate nemijlocit 
proprietarului, posesorului sau deţinătorului bunu-
rilor. În cazul luării de ostatici săvârşite din interes 
material, cerinţele sunt înaintate exclusiv în adresa 
terţelor persoane, adică a statului, organizaţiei inter-
naţionale, persoanei juridice sau fizice ori unui grup 
de persoane.
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Prin urmare, menţionăm că, pentru efectuarea 
unei juste delimitări a agravantelor respective, ur-
mează să pornim de la ansamblul semnelor care le 
caracterizează. Însă cel mai important criteriu de de-
limitare, în opinia noastră, rămâne a fi scopul special 
(silirea adresatului) prezent în art. 280 CP, care de-
notă despre existenţa obiectului juridic special prin-
cipal – securitatea publică.

Delimitarea luării de ostatici de răpirea unei per-
soane şi de privațiunea ilegală de libertate. Cele mai 
multe semne comune se evidențiază între luarea de 
ostatici şi faptele care atentează la libertatea persoa-
nei, în special răpirea unei persoane şi privaţiunea 
ilegală de libertate. 

În viziunea noastră, anume din considerentul că 
legea penală nu conţine o definiţie a conceptului ,,ră-
pirea unei persoane” şi apar dificultăţi la delimitarea 
acesteia de infracţiunea prevăzută de art. 280 CP.

,,A răpi” înseamnă a lua cu sila pe cineva, a aduce 
cu sine pe cineva, a fura [12, p. 688].

În literatura juridică de specialitate găsim mai 
multe definiţii ale răpirii de persoane, şi anume: 
,,Capturarea persoanei contrar dorinţei sau voinţei 
sale, însoţită de schimbarea locului de reşedinţă ori 
de aflare temporară în alt loc şi de privarea ei de li-
bertate” [6, p. 99], ,,Captivarea persoanei împotriva 
voinţei sale” [27, p. 361], ,,Capturarea în urma căreia 
persoana ajunge la dispoziţia răpitorilor” [26, p. 60], 
,,Capturarea şi deplasarea ilegală a persoanei contrar 
voinţei sale dintr-un mediu social propriu într-un alt 
loc, cu intenţia de a-l ţine în captivitate o anumită 
perioadă de timp” [25, p. 97], „Acţiunile ilegale şi 
intenţionate, caracterizate prin capturarea unei per-
soane, realizată atât în mod deschis, cât şi pe ascuns 
sau prin înşelăciune, însoţită de retragerea acesteia 
din micromediul social şi deplasarea contrar voinţei 
sale din locul reşedinţei sau aflării temporare într-un 
alt loc de reţinere ulterioară” [20, p. 288].

În baza celor menţionate mai sus, considerăm că 
prin „răpirea unei persoane” se înţelege acţiunea ca-

racterizată prin captivarea ilegală a unei persoane, 
contrar voinţei sale, realizată deschis sau pe ascuns, 
cu sau fără aplicarea violenţei fizice ori psihice, în-
soţită de deplasarea acesteia din locul unde se află 
într-un alt loc, unde este privată de libertate.

O asemenea definiţie ar fi nu numai una de bază 
pentru componenţa dată de infracţiune, dar şi un 
punct de reper pentru efectuarea unei juste delimitări 
de infracţiunea de luare de ostatici, deoarece nu ar 
conţine un scop special. Prin opoziţie, scopul special 
indicat în dispoziţia art. 280 CP se referă la obiectul 
juridic special principal – securitatea publică, şi nu 
libertatea persoanei, cum este în cazul răpirii.

Răpirea unei persoane constă din două elemen-
te: răpirea şi lipsirea de libertate, care se află într-o 
strânsă interdependență, deoarece răpirea se prezintă 
şi ca o lipsire de libertate [19, p. 348].

Infracţiunea dată poate fi săvârşită atât într-un 
mod ascuns, cât şi deschis, prin: înşelăciune, abuz 
de încredere, reţinere sau prin altă metodă [14, p. 
43]. De exemplu, pe data de 06.09.2006, în jurul 
orei 19:00, C.I., C.S. şi I.V., prin înţelegere preala-
bilă privind restituirea unui telefon mobil ce apar-
ţinea lui T.A. şi care, din cuvintele acesteia, a fost 
sustras pe data de 06.09.2006 în incinta frizeriei „A” 
din or. Cricova de către P.D., s-au deplasat la domi-
ciliul ultimului, situat pe str. Z, or. Cricova, cu un 
automobil de model VAZ 2103, ce aparţinea lui I.V. 
După ce au ajuns la locul de destinaţie, I.V. a rămas 
în automobil, iar C.I. şi C.S. l-au capturat pe P.D. din 
apartamentul său şi l-au urcat cu forţa în automobil, 
transportându-l în afara oraşului Cricova, unde l-au 
maltratat, cerându-i restituirea telefonului mobil ce 
aparţinea lui T.A. Ca rezultat, lui P.D. i-au fost cau-
zate leziuni corporale uşoare. Prin acţiunile lor C.I., 
C.S. şi I.V au săvârşit infracţiunea prevăzută în art. 
164 alin. (2) lit. e) CP, adică răpirea unei persoane 
săvârşită de două sau mai multe persoane [3].

Infracţiunea de răpire a unei persoane are multe 
tangenţe cu privaţiunea ilegală de libertate. Ambele 
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articole se găsesc în Capitolul III al Părţii speciale a 
Codului Penal ,,Infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi 
demnităţii persoanei” şi au în calitate de obiect juri-
dic special principal libertatea persoanei – privită în 
sens larg sau libertatea circulaţiei – privită în sens în-
gust. Obiectul juridic special principal al infracţiunii 
de luare de ostatici este securitatea publică.

Fiecare persoană răpită este şi privată de liberta-
te, însă nu fiecare persoană privată de libertate este 
răpită. Deci, este vorba de o corelaţie între general şi 
special, unde în calitate de special apare răpirea unei 
persoane, iar de general – lipsirea de libertate.

Aşadar, a priva pe cineva ilegal de libertate în-
seamnă a lipsi persoana de posibilitatea alegerii sau 
schimbării libere şi de sine stătătoare a locului de 
reşedinţă sau de aflare temporară. Acţiunile, în cazul 
privaţiunii ilegale de libertate, pot avea atât caracter 
deschis, cât şi ascuns.

Atunci când se comite răpirea unei persoane, vic-
tima este privată de libertate, dar şi deplasată într-alt 
loc, care rămâne necunoscut rudelor, altor persoane 
apropiate victimei sau organelor de drept.

Răpirea unei persoane se săvârşeşte întotdeauna 
numai prin acţiune. Privaţiunea ilegală de libertate 
însă poate fi comisă atât prin acţiune, cât şi prin inac-
ţiune, de exemplu în cazul în care victima se găseşte 
într-o încăpere închisă anterior cu consimţământul 
său, privaţiunea ilegală de libertate în cazul dat poa-
te să se manifeste prin refuzul de a efectua acţiuni 
pentru eliberarea ei [13, p. 11].

De regulă, răpirea unei persoane constă din trei 
acţiuni succesive: 

capturarea persoanei;•	
deplasarea acesteia;•	
reţinerea ulterioară [21, p. 12].•	

Privaţiunea ilegală de libertate constă, de obicei, 
dintr-o singură acţiune / inacţiune – reţinerea.

Persoana răpită este întotdeauna ascunsă, iar lo-
cul aflării acesteia este necunoscut. Locul comite-
rii privaţiunii ilegale de libertate poate fi însă orice 

spaţiu, inclusiv domiciliul, oficiul, auditoriul etc. 
Uneori victima este invitată într-un loc stabilit din 
timp şi numai după aceasta este lipsită de libertate 
[23, p. 90]. În acest context, prezentăm următorul 
exemplu din practica judiciară, şi anume: la data 
de 05.02.2001, B.G., în scopul de a o ajuta pe L.S. 
să plece în Germania pentru practicarea prostituţi-
ei, i-a dat lui B.E. 150 dolari SUA, apoi a dus-o pe 
L.S. în apartamentul său situat pe adresa: mun. Chi-
şinău, str. X. Dar după ce L.S. a refuzat să plece în 
Germania, B.G. a recurs la presiuni psihice asupra 
ei, a lipsit-o de posibilitatea de mişcare, ținând-o în 
apartamentul său cu scopul de a obţine restituirea 
celor 150 dolari SUA pe care i-a dat lui B.E. Prin 
acţiunile sale intenţionate, B.G. a săvârşit infracţi-
unea prevăzută de art. 116 alin. (1) CP (din 1961), 
adică privaţiunea ilegală de libertate (actualmente 
art. 166 alin. (1) CP) [1].

Răpirea unei persoane se consideră consumată 
din momentul capturării şi schimbării locului de afla-
re a victimei contrar dorinţei şi voinţei sale. Durata 
privării de libertate (ore, zile, săptămâni, luni) nu are 
importanţă pentru calificarea faptei [9, p. 342].

Momentul consumării privaţiunii ilegale de li-
bertate se consideră momentul comiterii acţiunilor/
inacţiunilor care exclud pentru victimă posibilitatea 
reală de a părăsi spaţiul închis [13, p. 12].

Pentru efectuarea unei delimitări clare a infrac-
ţiunii de luare de ostatici de răpirea unei persoane 
şi de privaţiunea ilegală de libertate, este necesară 
luarea în calcul a următoarelor aspecte:

1. În cazul comiterii infracţiunii de luare de os-
tatici, pot fi evidenţiate tangenţial trei grupe de vic-
time:

victima nemijlocită (persoana luată sau reţinu-•	
tă în calitate de ostatic);

victima indirectă (adresatul – căruia se înain-•	
tează cerinţele);

alte persoane (fizice sau juridice) ale căror in-•	
terese pot fi violate [22, p. 146].
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O astfel de divizare a victimelor nu este posibilă 
la răpirea unei persoane, deoarece în cazul dat cerin-
ţele sunt înaintate nemijlocit victimei sau persoane-
lor apropiate acesteia. Victima nemijlocită poate fi şi 
indirectă – dacă acesteia îi sunt înaintate cerinţele. 
Interesele altor persoane nu sunt atinse, fiindcă ce-
rinţele se înaintează destinatarului concret.

În cazul luării de ostatici, cerinţele sunt înaintate 
în adresa statului, organizaţiilor internaţionale, per-
soanelor fizice sau juridice ori unui grup de persoa-
ne, iar condiţia pentru eliberarea ostaticului este în-
deplinirea acestora (punerea la dispoziţie a sumelor 
băneşti, armamentului, plecarea peste hotare, elibe-
rarea condamnaţilor etc.). 

Totodată, nu are nici o importanţă cine concret 
va îndeplini cerinţele date. Persoanei luate sau reţi-
nute în calitate de ostatic nu i se înaintează cerinţe, 
ea apare în calitate de ,,marfă”, pe care făptuitorii o 
vor livra dacă cerinţele lor vor fi îndeplinite. Astfel, 
particularitatea laturii obiective a luării de ostatici 
constă în faptul că, spre deosebire de răpirea unei 
persoane, luarea de ostatici se comite cu scopul de 
a sili o terţă persoană (adresatul cerinţelor) să săvâr-
şească sau să se abţină de la săvârşirea vreunei acţi-
uni în calitate de condiţie pentru eliberarea ostaticu-
lui, însoţită de ameninţarea cu omorul, cu vătămarea 
integrităţii corporale sau a sănătăţii ori cu reţinerea 
în continuare a persoanei în această calitate. Pentru 
luarea de ostatici este caracteristic şi faptul că, dese-
ori, făptuitorii comit această infracţiune când înţeleg 
că planul de comitere a unei alte infracţiuni nu se 
realizează şi evenimentele decurg altfel decât ei au 
planificat.

2. În cazul luării de ostatici, pe făptuitori, de re-
gulă, nu îi interesează personalitatea ostaticului, ci 
posibilitatea de a-l folosi ca mijloc de presiune asu-
pra adresatului cerinţelor. Făptuitorii nu au pretenţii 
personale faţă de ostatici.

În cazul privaţiunii ilegale de libertate, făptuito-
rii, din diferite motive, sunt interesaţi de personali-

tatea concretă a victimei (de exemplu, în cazul înlă-
turării concurentului, încasării datoriei etc.). Aceeaşi 
situaţie se atestă şi în cazul răpirii unei persoane, 
când personalitatea victimei interesează direct făp-
tuitorul [7, p. 137]. Astfel, de exemplu, pe data de 
03.06.2008, în jurul orei 16:30, F.N., acţionând cu 
intenţie directă, urmărind scopul răpirii minorului 
B.I., a.n. 29.03.2003, profitând de faptul că acesta 
se află singur în curtea blocului locativ de pe str. X, 
mun. Chişinău, prin înşelăciune şi abuz de încredere, 
sub pretextul că-l va duce la magazin să-l servească 
cu bomboane, l-a răpit şi a continuat acţiunile sale 
infracţionale ducându-l pe minor în r-nul Străşeni, 
satul Y, pe teritoriul staţiei de alimentare cu petrol 
„S”, unde la 04.06.2008 chelneriţa barului de pe te-
ritoriul staţiei de alimentare cu petrol şi doi locuitori 
ai satului Y au depistat că acest copil (minor) este 
răpit. Prin acţiunile sale F.N. a săvârşit infracţiunea 
prevăzută în art. 164 alin. (2) lit. d) CP, adică răpirea 
unei persoane săvârşită cu bună ştiinţă asupra unui 
minor [4].

3. Luarea de ostatici se comite de obicei în locuri 
publice (avioane, trenuri, nave maritime, autobuze 
cu pasageri, teatre, bănci etc.). În cazul răpirii unei 
persoane şi al privaţiunii ilegale de libertate, locul 
capturării sau reţinerii deseori este domiciliul, ofi-
ciul, automobilul etc. Prin urmare, în primul caz, ac-
ţiunile poartă un caracter demonstrativ, iar în cel de 
al doilea – ascuns.

Deci, în cazul răpirii unei persoane şi al privaţi-
unii ilegale de libertate, infractorii au tendinţa de a 
evita publicitatea. Informarea persoanelor interesate 
(de exemplu, soţul sau rudele victimei) se efectuează 
doar în caz de necesitate acută (de exemplu, dorinţa 
de a primi răscumpărarea).

La luarea de ostatici, dimpotrivă, făptuitorii tind 
spre exteriorizarea acţiunilor lor atât în privinţa luării 
sau reţinerii ostaticului, cât şi în privinţa caracteru-
lui cerinţelor înaintate [16, p. 105]. Deseori, pentru 
a intensifica efectul şi a avea o pârghie de presiune 
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mai puternică, acestor cerinţe li se atribuie o mare 
rezonanţă demonstrativă, inclusiv prin disimularea 
acestora sub formă de solicitării cu tentă politică. 

4. Infracţiunea de luare de ostatici se consumă din 
momentul înaintării cerinţelor adresatului (indiferent 
dacă acestea au fost sau nu satisfăcute) însoţite de 
ameninţare cu omorul, cu vătămarea integrităţii cor-
porale sau a sănătăţii ori cu reţinerea în continuare a 
persoanei în calitate de ostatic, ca urmare a realizării 
efective a acţiunilor predecesoare, şi anume: luarea 
sau reţinerea. Privaţiunea ilegală de libertate, după 
cum s-a menţionat deja, se consumă din momentul 
comiterii acţiunilor/inacţiunilor care exclud pentru 
victimă posibilitatea reală de a părăsi spaţiul închis. 
Din contra, răpirea unei persoane este consumată din 
momentul capturării şi schimbării locului de aflare 
a acesteia contrar dorinţei şi voinţei sale. Pentru ca-
lificare nu are nici o importanţă dacă au fost sau nu 
exprimate anumite ameninţări în cazul răpirii sau al 
privaţiunii ilegale de libertate [15, p. 48].

5. În cazul luării de ostatici, motivele au, de re-
gulă, un spectru larg – de la cele politice până la cele 
criminale (răzbunarea, interesul material, invidia, 
dorinţa de a evita pedeapsa, divergenţele cu autori-
tăţile etc.). Motivul de bază al răpirii unei persoane 
poartă de cele mai dese ori un caracter material.

Mai dificilă este problema privind delimitarea 
luării de ostatici săvârşite din interes material de 
răpirea unei persoane săvârşită din interes material, 
adică faptele prevăzute în art. 280 alin. (2) lit. e) CP 
şi art. 164 alin. (2) lit. f) CP.

În acest sens, susţinem opinia autorului V. Bri-
liantov, care menţionează următoarele: „Analizând 
dispoziţiile infracţiunii de luare de ostatici săvârşite 
din interes material şi răpirea unei persoane săvârşită 
din interes material, observăm că ambele fapte se ca-
racterizează printr-un motiv material şi constau într-o 
stăpânire ilegală a unei persoane contrar voinţei sale, 
însoţită de o limitare a libertăţii acesteia, realizată 
atât deschis, cât şi pe ascuns, atât cu aplicarea, cât şi 

fără aplicarea violenţei. Bineînțeles, răpirea unei per-
soane, în majoritatea cazurilor, este însoţită de retra-
gerea persoanei din micromediul social şi deplasarea 
acesteia într-un alt loc, dar şi luarea de ostatici este 
posibilă în asemenea circumstanţe. Totodată, răpirea 
unei persoane poate fi realizată şi în situaţia în care 
victima soseşte de sine stătător (de exemplu, prin în-
şelăciune) la locul reţinerii ulterioare etc. De aceea, 
criteriul retragerii persoanei din micromediul social 
nu este suficient pentru delimitarea luării de ostatici 
de răpirea unei persoane şi nici conţinutul normelor 
respective nu dă temei pentru a efectua delimitarea 
în baza criteriului dat” [15, p. 49].

La săvârşirea răpirii unei persoane din interes 
material, cerinţele privind transmiterea unui bun, 
a dreptului la primirea acestuia sau realizarea altor 
acţiuni cu caracter patrimonial sunt înaintate fie ne-
mijlocit victimei, fie persoanelor apropiate acesteia 
[17, p. 45]. Astfel, dacă cerinţele cu caracter patri-
monial sunt prezentate nemijlocit victimei, în cali-
tate de condiţie pentru eliberarea acesteia, vom fi în 
prezenţa infracţiunii prevăzute de art. 164 alin. (2) 
lit. f) (răpirea unei persoane săvârşită din interes ma-
terial). Dacă însă cerinţele respective sunt înaintate 
exclusiv în adresa terţelor persoane, adică statului, 
organizaţiei internaţionale, persoanei juridice sau fi-
zice ori unui grup de persoane, vom fi în prezenţa 
infracţiunii de luare de ostatici săvârşite din interes 
material.

Totodată, după cum am menţionat anterior, în 
cazul răpirii unei persoane, faptul şi locul reţinerii, 
de regulă, nu se dezvăluie, iar cerinţele cu caracter 
patrimonial, dacă sunt adresate apropiaţilor victimei 
sau altor persoane, nu se fac publice, cu atât mai pu-
ţin nu se comunică organelor de drept. Răpirea unei 
persoane, de regulă, nu se comite în locuri publice.

În cazul luării de ostatici, dimpotrivă, faptul şi 
locul aflării victimei nu se ascund, iar cerinţele pot 
fi înaintate în adresa organelor puterii sau altor per-
soane într-o formă deschisă, demonstrativă, uneori 
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chiar prin intermediul mijloacelor de informare în 
masă. Astfel, de exemplu, cunoscutul terorist Basa-
ev, la luarea de ostatici din or. Budionovsk, Federaţia 
Rusă, a realizat o aşa-numită „conferinţă de presă” 
pentru reporteri şi a purtat o discuţie telefonică cu 
prim-ministrul de atunci al Federaţiei Ruse – V. S. 
Cernomârdin [24, p. 124].

Însă, după cum menţionează autorul V.Briliantov, 
doar în baza acestui factor nu este posibilă efectuarea 
unei delimitări, deoarece factorul dat poate fi propriu 
atât pentru una, cât şi pentru cealaltă componenţă de 
infracţiune. În continuare, autorul ajunge la conclu-
zia că „dacă fapta este comisă în condiţii proprii atât 
luării de ostatici săvârşite din interes material, cât 
şi răpirii unei persoane săvârşite din acelaşi interes, 
însoţită de înaintarea cerinţelor în adresa terţei per-
soane, în fond suntem în prezenţa uneia şi aceleiaşi 
componenţe de infracţiune, care trebuie apreciată 
drept luarea de ostatici săvârşită din interes materi-
al” [15, p. 49].

În acest context, putem concluziona că, după 
semnele obiective, atât luarea de ostatici, cât şi răpi-
rea unei persoane se caracterizează printr-o stăpânire 
ilegală a unei persoane contrar voinţei sale, însoţită 
de o limitare a libertăţii acesteia, realizată atât des-
chis, cât şi pe ascuns, atât cu aplicarea, cât şi fără 
aplicarea violenţei. Deci, prima fază a infracţiunilor 
date conţine aceleaşi semne. Autorul V.S. Komisarov 
menţionează, pe bună dreptate, că, de fapt, luarea de 
ostatici este o varietate a răpirii unei persoane şi a 
privaţiunii ilegale de libertate. Din aceste conside-
rente, efectuarea unei delimitări clare după semnele 
obiective între respectivele componenţe de infracţi-
une este dificilă, deşi caracterul deschis al realizării 
acţiunilor infracţionale poate mărturisi anume des-
pre infracţiunea de luare de ostatici [18, p. 21].

În această ordine de idei, considerăm că delimi-
tarea infracţiunilor respective urmează a fi efectuată, 
în primul rând, după semnele laturii subiective, de-
oarece existenţa unui scop special indicat în dispo-

ziţia art. 280 CP denotă existenţa obiectului juridic 
special principal – securitatea publică. Lipsa acestui 
semn indică asupra inexistenţei componenţei de lu-
are de ostatici şi a necesităţii de calificare a faptei 
potrivit art. 164 (răpirea unei persoane) sau art. 166 
(privaţiunea ilegală de libertate) CP.

Delimitarea luării de ostatici de deturnarea sau 
capturarea unei garnituri de tren, a unei nave ae-
riene, maritime sau fluviale. Luarea de ostatici are 
unele tangenţe şi cu infracţiunea prevăzută în art. 
275 CP. Acestea se manifestă, în primul rând, prin 
faptul că ambele infracţiuni au, în conformitate cu 
art. 13411, un caracter terorist.

Convenţia de la Haga pentru reprimarea captu-
rării ilicite a aeronavelor din 16 decembrie 1970 
statuează: „Capturarea ilicită sau exercitarea contro-
lului unor aeronave în zbor compromit securitatea 
persoanelor şi bunurilor, stânjenesc în mod serios 
exploatarea serviciilor aeriene şi subminează încre-
derea popoarelor lumii în securitatea aviaţiei civile” 
[11, p. 261]. Iar Convenţia de la Montreal pentru re-
primarea actelor ilicite îndreptate contra securităţii 
aviaţiei civile din 23 septembrie 1971 [66, p. 249], 
la fel ca şi cea de la Haga, prevede că în cazul în care 
pe teritoriul statului parte a Convenţiei se află auto-
rul prezumat, statul dat este obligat, prin intermediul 
organelor sale competente, să cerceteze cauza.

Codul penal, în art. 275 alin. (1), prevede răspun-
derea penală pentru „deturnarea, capturarea sau exer-
citarea ilegală a controlului asupra unei garnituri de 
tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale, ori 
ocuparea gării, aeroportului, portului sau altei între-
prinderi, instituţii, organizaţii de transport, precum şi 
acapararea încărcăturilor, fără scop de însuşire”.

Astfel, infracţiunile prevăzute în art. 280 şi 275 
CP se aseamănă, în primul rând, prin metodele de 
comitere, şi anume „luarea sau reţinerea” şi respec-
tiv, „deturnarea, capturarea sau exercitarea ilegală 
a controlului”. Deosebirea se referă la faptul că, în 
cazul infracţiunii prevăzute în art. 275 CP, are loc 
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deturnarea, capturarea sau exercitarea ilegală a con-
trolului asupra unei garnituri de tren, a unei nave 
aeriene, maritime sau fluviale, şi nu asupra unei per-
soane în calitate de ostatic, cum este în cazul luă-
rii de ostatici. Totodată, deturnarea, capturarea sau 
exercitarea ilegală a controlului asupra unei garnituri 
de tren, a unei nave aeriene, maritime sau fluviale 
se comite în scopul răpirii unei astfel de garnituri 
sau nave, fără scop de însuşire, şi nu în scopul silirii 
terţelor persoane să săvârşească sau să se abţină de 
la săvârşirea vreunei acţiuni în calitate de condiţie 
pentru eliberarea ostaticului.

Existenţa unei legături strânse între infracţiunile 
comparate este demonstrată şi de faptul că, în ma-
rea majoritate a cazurilor, deturnarea, capturarea sau 
exercitarea ilegală a controlului asupra unei garnituri 
de tren sau unei nave are loc după comiterea infracţi-
unii de luare de ostatici. De obicei, în asemenea situ-
aţii, ostatici devin membrii echipajului sau pasagerii 
trenului, navei aeriene, maritime sau fluviale. De 
aceea, dacă, spre exemplu, are loc capturarea (fără 
însuşire) a unei nave aeriene cu pasagerii la bord în 
scopul de a sili statul, în persoana organelor compe-
tente, să nu împiedice decolarea şi zborul peste ho-
tare, în calitate de condiţie pentru eliberarea ostatici-
lor, cele comise vor fi calificate conform concursului 
de infracţiuni prevăzute în art. 280 şi 275 CP.

Totodată, practica judiciară cunoaşte şi cazuri 
când făptuitorii realizau în prealabil luarea sau re-
ţinerea pasagerilor unui autocar, iar apoi înaintau în 
calitate de cerinţe punerea la dispoziţie a unei nave 
aeriene pentru a se deplasa într-o ţară anumită – drept 
condiţie pentru eliberarea ostaticilor.

Deosebirea dintre luarea de ostatici şi deturnarea 
sau capturarea unei garnituri de tren, a unei nave 
aeriene, maritime sau fluviale reiese şi din obiectul 
juridic al acestor infracţiuni.

Astfel, în calitate de obiect juridic generic al in-
fracţiunii prevăzute în art. 275 CP se prezintă relaţi-
ile sociale care condiţionează ocrotirea regulilor de 

securitate a circulaţiei sau de exploatare a transpor-
turilor [6, p. 372], pe când obiectul juridic generic al 
infracţiunii de luare de ostatici sunt relaţiile sociale 
din domeniul securităţii publice şi al ordinii publice. 
Obiectul juridic special principal al deturnării sau 
capturării unei garnituri de tren, a unei nave aeriene, 
maritime sau fluviale este securitatea circulaţiei sau 
a exploatării transportului feroviar, aerian, maritim 
sau fluvial, iar drept obiect juridic special principal 
al infracţiunii prevăzute în art. 280 CP apare securi-
tatea publică. Asemănările se referă parţial doar la 
obiectului juridic special secundar, care în cazul fap-
tei prevăzute de art. 275 CP poate fi viaţa, sănătatea 
sau proprietatea persoanei, iar la luarea de ostatici 
– libertatea, inviolabilitatea, viaţa şi sănătatea per-
soanei. 

Concluzii

Delimitarea infracţiunilor respective urmează a fi 
efectuată, nu în ultimul rând, după semnele laturii 
subiective. Astfel, cel mai important criteriu de de-
limitare a luării de ostatici de infracţiunile analizate 
mai sus este scopul special ce constă în silirea sta-
tului, organizaţiei internaţionale, persoanei juridice 
sau fizice ori unui grup de persoane să săvârşească 
sau să se abţină de la săvârşirea vreunei acţiuni în 
calitate de condiţie pentru eliberarea ostaticului.

Este importantă definirea legală a unor noţiuni, 
cum ar fi, de exemplu, cea de „răpirea unei persoa-
ne”. O asemenea definiţie legală ar fi nu numai una 
de bază pentru componenţa dată de infracţiune, dar 
şi un punct de reper pentru efectuarea unei juste de-
limitări de infracţiunea de luare de ostatici, deoarece 
nu ar conţine un scop special. Prin opoziţie, scopul 
special indicat în dispoziţia art. 280 CP se referă la 
obiectul juridic special principal – securitatea pu-
blică, şi nu libertatea persoanei, cum este în cazul 
răpirii. În această ordine de idei, propunem modifi-
carea redacţiei art. 164 alin. (1) CP, prin completarea 
acestuia, după cuvintele „Răpirea unei persoane”, 
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cu următorul text: „adică acţiunea caracterizată 
prin captivarea ilegală a unei persoane, contrar vo-
inţei sale, realizată deschis sau pe ascuns, cu sau 
fără aplicarea violenţei fizice ori psihice, însoţită de 
deplasarea acesteia din locul unde se află într-un alt 
loc, unde este privată de libertate”.

Totodată, se propune atribuirea infracţiunii prevă-
zute în art. 275 CP, din Capitolul XII „Infracţiuni în 
domeniul transporturilor” la Capitolul XIII „Infracţi-
uni contra securităţii publice şi a ordinii publice” al 
Părţii speciale a Codului penal. Argumentele în favoa-
rea respectivei recomandări sunt: 

1) infracţiunea prevăzută în art. 275 CP „Deturna-
rea sau capturarea unei garnituri de tren, a unei nave 
aeriene, maritime sau fluviale” este plasată, în confor-
mitate cu art. 13411 CP, la categoria infracţiunilor cu 
caracter terorist, fapt ce ne oferă temei să presupunem 
că infracţiunea respectivă atentează în primul rând la 
securitatea publică, şi nu la securitatea circulaţiei sau 
a exploatării transportului feroviar, aerian, maritim 
sau fluvial; 

2) această infracţiune se caracterizează printr-
un grad prejudiciabil sporit, condiţionat de faptul 
că deseori este însoţită de luarea de ostatici (de 
exemplu, capturarea unei nave aeriene cu pasageri 
la bord).
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