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Introducere. Atât legislaţia unor ţări, cât și 
normele dreptului internaţional asociază exploa-
tarea sexuală cu traficul de fiinţe umane. Din aces-
te considerente, răspunderea pentru exploatarea 
sexuală este prevăzută, în mare parte, în limitele 
răspunderii pentru traficul de fiinţe umane. Anu-
me acest fapt a condiţionat aria de investigaţie a 
problemei abordate în respectivul articol.

Studiul problematicii vizate în legislaţia pe-
nală a diferitor state demonstrează că acestea se 
divizează convenţional în următoarele grupuri.

La primul grup se referă acele state în a că-
ror legislaţie penală sunt evidenţiate normele ce 
stabilesc răspundere pentru exploatarea sexuală, 
neavând o legătură directă cu alte categorii de in-
fracţiuni. În același timp, este prevăzută răspunde-
rea penală pentru comiterea infracţiunilor omoge-
ne – traficul de fiinţe umane, sclavia, comerţul cu 
sclavi (Franţa, Israel, Spania, Suedia etc.).

Al doilea grup de state sunt cele care, con-
form legislaţiei lor penale, răspunderea pentru 
exploatarea sexuală este stabilită în cadrul tra-
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ficului de fiinţe umane și a comerţului cu sclavi.                              
(Austria, Germania, Italia, Elveţia, Olanda, Aus-
tralia, SUA, Canada etc.).

La cel de al treilea grup se referă statele în a 
căror legislaţie penală nu este prevăzută răspun-
derea pentru exploatarea sexuală, această noţiune 
nefiind specificată direct în textul legii. Însă există 
norme ce stabilesc răspundere pentru infracţiunile 
omogene (traficul de fiinţe umane, sclavia, comer-
ţul cu sclavi etc.), care au un caracter preventiv și 
contribuie la faptul ca persoanele ce au suferit în 
urma infracţiunilor prevăzute de lege să nu devină 
ulterior victime ale exploatării sexuale (Polonia, 
România, Federaţia Rusă, Turcia, San Marino, 
Norvegia, Japonia etc.).

Conţinut de bază. În Codul penal al Fran-
ței [1], la compartimentul (secţiunea) cu privire la 
atentatele infracţionale asupra libertăţii și demni-
tăţii persoanelor este prevăzută pedeapsa pentru 
proxenetism, care constă în atragerea în practica-
rea prostituţiei, seducţia sau recrutarea în scopul 
practicării prostituţiei ori influenţarea persoanei 
în scop de a o impune să practice prostituţia sau 
să continue această activitate (art. 225-5). De ase-
menea, legislaţia penală franceză conţine norme 
ce stabilesc răspundere pentru o serie de infrac-
ţiuni, comiterea cărora poate favoriza exploatarea 
sexuală: sclavia (art. 212-1), obţinerea unor ser-
vicii gratuite sau contra plată de la persoană, fă-
cându-se abuz de vulnerabilitatea sau dependenţa 
acesteia (art. 225-13), impunerea unor condiţii de 
muncă sau de trai persoanei, făcându-se abuz de 
vulnerabilitatea sau dependenţa ei, care sunt in-
compatibile cu demnitatea umană (art. 225-14).

În literatura juridică este menţionat faptul 
că ultimele două norme penale stabilesc răspun-
dere pentru diverse forme de sclavie [2, p. 268], 
deoarece, de fapt, este vorba despre starea de scla-
vie a persoanelor sau despre o situaţie similară 
acesteia [3, p. 43]. Prin urmare, legislaţia penală a 
Franţei prevede răspundere penală nu doar pentru 
cazurile evidente de exploatare sexuală, ci și pen-
tru cazurile neevidente de sclavie, deoarece aflarea 
persoanelor în astfel de condiţii sporește conside-
rabil riscul acestora de a deveni victime ale exploa-
tării sexuale.

În actualul Cod penal al Suediei [4] norma 
ce stabilește răspundere pentru exploatarea sexu-
ală a fost plasată în capitolul VI, ,,Infracţiuni cu 
caracter sexual”. Astfel, persoana care impune o 

altă persoană să întreţină relaţii sexuale, făcân-
du-se abuz de vulnerabilitatea și dependenţa ei, 
trebuie să fie condamnată pentru exploatare se-
xuală... (secţiunea 3). Secţiunea 4 este dedicată în 
mod special răspunderii penale pentru exploata-
rea sexuală a minorilor. Iar capitolul IV, ,,Infrac-
ţiuni împotriva libertăţii și securităţii sociale”, 
reglementează răspunderea penală a persoanei 
care răpește sau privează de libertate copilul sau 
oricare altă persoană cu scopul de a o impune la 
munci forţate (secţiunea 1). La fel sunt pedepsite 
și persoanele care răpesc sau deţin în captivitate 
alţi oameni (secţiunea 2). În contextul ultimelor 
norme este prezentă ideea protejării persoanelor 
împotriva exploatării sexuale.

În Codul penal al Spaniei [5] este prevăzută 
răspunderea penală pentru cel care, folosind vi-
olenţa, intimidarea sau înșelăciunea ori abuzând 
de situaţia de superioritate sau profitând de vul-
nerabilitatea victimei, impune o persoană care a 
atins majoratul să exercite sau să menţină prosti-
tuţia împotriva voinţei sale... (pct. 1, art. 187). De 
asemenea, legislaţia spaniolă sancţionează mai dur 
acţiunile celui care induce, promovează, favori-
zează sau facilitează prostituţia unui minor sau a 
unei persoane cu handicap care necesită protecţie 
specială, obţine profituri din acesta sau exploatea-
ză în alt mod un minor sau o persoană cu dizabili-
tăţi în aceste scopuri... (pct. 1, art. 188).

În legislația penală a Israelului [6] sunt pre-
văzute norme speciale care reglementează răspun-
derea penală pentru prostituţie, acţiuni perverse și 
pornografie (Cap. 11). De fapt, în categoria unor 
astfel de infracţiuni nimeresc și acţiunile legate de 
exploatarea sexuală a femeilor și copiilor.

Începând cu anul 2000, Parlamentul Isra-
elului a considerat că exploatarea sexuală trebuie 
încadrată într-o normă aparte, efectuând amen-
damentul 56 la art. 11 al legii penale. Astfel, con-
form § 203a, ,,Traficul de fiinţe umane în scop de 
prostituţie”, comerţul cu oameni în scop de pros-
tituţie sau complicitatea în asemenea activitate se 
pedepsește cu închisoare până la șaisprezece ani. 
Prin urmare, vânzarea sau cumpărarea poate fi re-
alizată sub formă bănească sau a altor servicii echi-
valente anumitor sume bănești, inclusiv sub forma 
unor servicii sau alte beneficii [7, p. 146].

Codul penal al Germaniei [8] conţine un 
șir de norme în care este prevăzută răspunderea 
penală pentru infracţiunile legate de traficul fiin-
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ţelor umane în scopul exploatării sexuale. Astfel, 
capitolul XVIII, „Infracţiuni contra libertăţii per-
soanei” incriminează următoarele fapte: traficul 
de fiinţe umane în scop de exploatare sexuală (art. 
232), traficul de fiinţe umane în scop de exploatare 
prin muncă (art. 233), acordarea de ajutor în tra-
ficul de fiinţe umane (art. 233a) și traficul de copii 
(art. 236). De asemenea, în capitolul XIII, „Infrac-
ţiuni contra autodeterminării sexuale”, legiuitorul 
german a incriminat, pe lângă infracţiunile cu ca-
racter sexual, și cele legate de prostituţie: exploa-
tarea prostituţiei (art. 180a), controlul prostituţi-
ei (art. 181a), implicarea minorilor în prostituţie 
(art. 184f).

Prin urmare, se consideră destul de grav fap-
tul exploatării sexuale în cazul în care infractorul 
aplică violenţa sau ameninţă cu aplicarea ei o altă 
persoană, impunând-o să se ocupe cu prostituţia 
sau să continue această activitate; recrutează în 
mod fraudulos persoana sau, aplicând violenţa ori 
ameninţând-o cu aplicarea ei, o transportă într-o 
ţară străină pentru practicarea acţiunilor cu carac-
ter sexual cu o terţă persoană; impune persoana 
să tolereze în adresa sa acţiuni cu caracter sexual 
din partea altei persoane; recrutează persoana în 
scop de a obţine profit, cunoscând despre situa-
ţia precară a acesteia legată de aflarea ei într-o ţară 
străină, impunându-o la acţiuni de prostituţie sau 
la prelungirea unei astfel de activitate (art. 180a și 
180b). Și mai gravă este considerată fapta legată 
de implicarea minorilor în prostituţie, legiuitorul 
stabilind infractorilor o pedeapsă mai severă decât 
în cazul implicării în prostituţie a persoanelor ma-
ture (art. 184f).

În Codul penal al Germaniei, după cum am 
menţionat, este incriminat în mod direct traficul 
de fiinţe umane în scop de exploatare sexuală. 
Astfel, oricine exploatează situaţia sau vulnerabi-
litatea altei persoane care se află într-o ţară străină 
pentru a o determina să se angajeze în prostituţie 
sau să continue această activitate, să se angajeze în 
activităţi sexuale exploatatoare, cu sau în prezenţa 
infractorului sau a unei persoane terţe, sau să sufe-
re acţiunile sexuale asupra propriei persoane sunt 
pasibile de închisoare de la șase luni la zece ani. De 
asemenea, orice persoană care învaţă o persoană 
sub vârsta de douăzeci și unu de ani să se angaje-
ze sau să continue să se angajeze în prostituţie sau 
în oricare dintre activităţile sexuale menţionate 
mai sus va suporta aceeași pedeapsă (alin. (1), art. 

232). La alin. (2) al art. 232 este stipulat faptul că 
tentativa comiterii acestei infracţiuni se pedepseș-
te penal. Alineatul 3 al aceluiași articol agravează  
pedeapsa, dacă victima este un copil (art. 176(1)), 
infractorul agresează fizic victima sau o pune în 
pericol de moarte, infractorul săvârșește infrac-
ţiunea pe bază de comerţ sau ca membru al unei 
grupări care are ca scop comiterea în continuare a 
acestor infracţiuni.

În articolul 236 din Codul penal al Germa-
niei, „Traficul de copii”, este stabilită răspundere 
penală persoanei care neglijează grav datoria de 
părinte, cea de  grijă și de educaţie a copilului sub 
vârsta de optsprezece ani, transmiţându-l altei 
persoane pentru o perioadă îndelungată de timp 
pentru o recompensă sau în scopul de a se îmbo-
găţi sau de a îmbogăţi o terţă persoană (alin. (1), 
art. 236); care în mod ilegal ajută să se adopte un 
copil sub vârsta de optsprezece ani (pct. 1, alin. (2), 
art. 236) sau desfășoară activitatea de complicitate 
ce are ca scop ca o persoană terţă să întreţină un 
copil sub optsprezece ani, acţionând pentru o re-
compensă sau cu intenţia de a se îmbogăţi sau de a 
îmbogăţi o altă persoană (pct. 2, alin. (2), art. 236).

La fel, în conformitate cu prevederile alin. 
(3) al art. 236 tentativa de infracţiune se pedep-
sește.

În calitate de semne calificate ale infracţi-
unii vizate sunt considerate cazurile când infrac-
torul acţionează în scop de profit, sub formă de 
îndeletnicire, sau este membru al unei grupări 
criminale care s-a constituit pentru trafic perma-
nent de copii ori a altor acţiuni care pun în pericol 
dezvoltarea fizică și psihică a copilului (alin. (4), 
art. 236).

Din cele menţionate rezultă că legislaţia pe-
nală a Germaniei presupune răspundere penală  
pentru toate cazurile traficului de copii în scopul 
exploatării sexuale, indiferent dacă au survenit sau 
nu unele urmări negative. Prin urmare, traficul de 
copii în scopul exploatării sexuale, la fel ca și favo-
rizarea adopţiei ilegale a minorilor, se realizează 
de către vinovat ,,pentru îmbogăţirea personală 
sau îmbogăţirea unei terţe persoane”, ,,sub formă 
de îndeletnicire în scop de profit”, inclusiv prin 
punerea în pericol a sănătăţii fizice și psihice a co-
pilului.

În conformitate cu prevederile Codului pe-
nal al Olandei [9], persoana este considerată vino-
vată de exploatarea sexuală (trafic de fiinţe umane 
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în scopul exploatării sexuale) dacă, printr-un act 
de violenţă sau o altă acţiune, prin abuz de putere 
sau înșelăciune impune o altă persoană să practice 
prostituţia, sau întreprinde activităţi în circum-
stanţele sus-menţionate care vor impune persoa-
na să se ocupe cu prostituţia, o recrutează, o ia cu 
sine sau răpește persoana în scopul impunerii ei să 
se ocupe cu prostituţia într-o ţară străină, impune 
minorul să se ocupe cu prostituţia sau întreprinde 
orice activitate în privinţa acestei persoane care 
ar putea impune această persoană să se ocupe cu 
prostituţia (alin. (1), art. 250).

La semnele calificative ale componenţei de 
infracţiuni vizate se referă traficul de fiinţe umane 
în scopul exploatării sexuale săvârșit de una sau 
mai multe persoane în privinţa minorului care nu 
a atins încă vârsta de șaisprezece ani, dacă  în urma 
actului de violenţă sau a altei acţiuni au fost cau-
zate vătămări corporale grave (alin. (2), art. 250).

Articolele 274-278 din Codul penal al Olan-
dei sunt dedicate răspunderii penale pentru scla-
vie, unde, pe lângă subiectul general, mai este spe-
cificat și subiectul special al infracţiunii (căpitanul 
corabiei și membrul echipei navale).

Așadar, normele care stabilesc răspundere 
pentru traficul de fiinţe umane în scopul exploată-
rii sexuale și pentru sclavie sunt plasate în diferite 
capitole ale Codului penal, după cum urmează: 
normele ce se referă la traficul de fiinţe umane în 
scopul exploatării sexuale (art. 250) se regăsesc în 
capitolul XIV, ,,Infracţiuni contra moralităţii pu-
blice”, iar normele care vizează sclavia (art. 274-
278) sunt plasate în capitolul XVIII, ,,Infracţiuni 
contra libertăţii persoanei”. În această ordine de 
idei, legislaţia olandeză nu doar diferenţiază com-
ponenţele de infracţiuni menţionate, dar sublinia-
ză și diferenţa dintre valorile încălcate, fiind vorba 
despre moralitatea publică și libertatea persoanei.

În Codul penal al Australiei [10], sclavia, 
exploatarea sexuală sau recrutarea prin minciu-
nă (art. 270) sunt plasate în capitolul ,,Infracţiuni 
contra umanităţii”. Astfel, legiuitorul acestei ţări 
a reglementat problema exploatării sexuale ală-
turi de manifestările criminale globale, reieșind 
din pericolul social sporit și proporţiile alarmante 
ale acestor categorii de fapte infracţionale. Consi-
derăm că o asemenea abordare a problemei este 
corectă, meritând a fi un exemplu bun de urmat 
pentru legislaţia altor ţări.

De asemenea, în legea penală a Australiei se 

operează cu sintagma ,,exploatare sexuală forţată”, 
ca o varietate a acţiunilor criminale cu caracter se-
xual, care lipsește în codurile penale ale altor ţări. 
Prin urmare, legea tratează această noţiune prin 
prisma situaţiei unei persoane care presupune 
prestarea de servicii sexuale în urma violenţei sau 
ameninţărilor; totodată persoana nu are suficientă 
libertate pentru a înceta prestarea serviciilor se-
xuale sau pentru a părăsi locul sau sectorul unde 
prestează aceste servicii (art. 250.4).

În conformitate cu norma respectivă, prin 
noţiunea de prestare a serviciilor cu caracter se-
xual se subînţelege folosirea comercială sau de-
monstrarea corpului persoanei, care prestează 
acest serviciu în scopul satisfacerii poftei sexuale 
a altor persoane. Prin noţiunea de ameninţare în 
acest caz se are în vedere ameninţarea cu aplicarea 
forţei fizice asupra persoanei, ameninţarea cu de-
portarea, precum și cu aplicarea altei acţiuni peri-
culoase, dacă nu există circumstanţe certe pentru 
astfel de pericol în legătură cu prestarea de către 
persoană a serviciilor cu caracter sexual.

Conform prevederilor art. 270.7, ,,Recru-
tarea prin înșelăciune a persoanei pentru presta-
rea serviciilor cu caracter sexual”, la răspundere 
penală este trasă persoana care încurajează o altă 
persoană să intre într-un angajament de prestare 
a serviciilor cu caracter sexual, înșelându-o în pri-
vinţa faptului că respectivul angajament presupu-
ne oferirea serviciilor cu caracter sexual.

Săvârșirea de către infractor a acţiunilor 
sus-menţionate în privinţa persoanei care nu a 
atins vârsta de optsprezece ani reprezintă un semn 
calificativ al componenţei de infracţiune analizată 
(art. 270.8).

În capitolul IV din Codul penal al Repu-
blicii Populare Chineze [11], ,,Infracţiuni con-
tra drepturilor cetăţenilor la viaţă și la drepturile 
democratice”, sunt amplasate articolele dedicate 
vânzării-cumpărării femeilor și copiilor, precum 
și impunerea acestora să se prostitueze. Tot aici 
este și norma care stabilește răspundere pentru ră-
pirea femeilor și a copiilor în scopul vânzării lor, 
prin care se are în vedere orice acţiune comisă în 
privinţa acestora legată de răpirea prin înșelăciu-
ne, capturare, vindere sau cumpărare, transmite-
rea femeii sau a copilului, precum și complicitatea 
la aceasta (alin.(8), art. 240).

Legiuitorul chinez abordează destul de mi-
nuţios problema răspunderii pentru comiterea in-
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fracţiunilor menţionate în prezenţa circumstanţe-
lor agravante, fiind vorba despre: conducerea unui 
grup care se ocupă de răpirea femeilor și copiilor 
în scopuri comerciale; dacă numărul victimelor 
este mai mare de trei; ultragierea femeii; impune-
rea femeii răpite, prin ameninţări sau convingeri, 
să practice prostituţia sau vinderea acesteia unei 
terţe persoane, care o va impune ulterior să prac-
tice prostituţia; răpirea femeilor și copiilor în scop 
de a-i trafica prin ameninţări, violenţă sau prin 
folosirea unor substanţe psihotrope (narcotice); 
răpirea unui nou-născut în scop de a-l trafica; cau-
zarea vătămărilor sau comiterea unor acţiuni care 
au dus la moartea femeilor și copiilor răpiţi sau a 
rudelor acestora; traficul de femei și copii peste 
hotare (art. 240). Cea mai aspră pedeapsă pentru 
astfel de infracţiuni este pedeapsa cu moartea și 
confiscarea averii.

În comparaţie cu legislaţia penală a Repu-
blicii Moldova, cea chineză evidenţiază separat 
norma care stabilește răspundere pentru răpirea 
nou născuţilor în scop de trafic, precum și a feme-
ilor și copiilor în diferite circumstanţe agravante, 
prevăzând pentru aceasta o pedeapsă maximă (pe-
deapsa cu moartea).

În Codul penal al Austriei [12] răspunderea 
penală pentru exploatarea sexuală este prevăzută 
în articolul ce se referă la traficul de fiinţe umane, 
plasat în capitolul ,,Infracţiuni contra moralităţii”. 
Astfel, conform prevederilor art. 217, ,,Traficul de 
fiinţe umane”, răspunderii penale este supusă per-
soana care transportă o altă persoană, chiar dacă 
aceasta practică deja prostituţia, pentru concubi-
naj sexual în alt stat... (alin. (1), art. 217); care con-
vinge persoana să practice prostituţia în alt stat, 
înșelând-o în privinţa intenţiei sale; impune per-
soana să practice astfel de activitate pe teritoriul 
altui stat, folosind forţa sau ameninţând cu apli-
carea ei; transportă victima pe teritoriul altui stat, 
prin aplicarea violenţei sau înșelând-o în privinţa 
intenţiilor sale reale... (alin. (2), art. 217). În art. 
104 este prevăzută răspunderea penală pentru cei 
care comit infracţiuni legate de sclavie.

În anul 2004 au fost aprobate și puse în 
aplicare unele amendamente legislative la art. 
104a, legate de răspunderea penală pentru comite-
rea următoarelor acţiuni: recrutarea, adăpostirea, 
primirea, transportarea, oferta de a transmite sau 
transmiterea altui om în scopul exploatării sexua-
le, exploatării prin muncă sau prelevării organelor 

victimei, prin inducerea în eroare a acesteia, prin 
abuz de putere, profitând de boala psihică a victi-
mei, starea neajutorată a sa, intimidarea, oferirea 
sau primirea unor beneficii pentru transmiterea 
victimei unei alte persoane [13, p. 37]. Ca  semne 
calificative ale infracţiunii analizate sunt consi-
derate: aplicarea violenţei sau a ameninţărilor cu 
aplicarea violenţei, comiterea acţiunilor sus-men-
ţionate în privinţa minorului, de către o grupare 
criminală, cu aplicarea violenţei deosebit de peri-
culoase, punerea în pericol a vieţii victimei, cauza-
rea unor daune grave sănătăţii victimei.

În redacţia actuală a Codului penal al Itali-
ei [14, 249 p.], la capitolul III, ,,Infracţiuni contra 
libertăţii persoanei”, este incriminată infracţiunea 
de sclavie.

Parlamentul italian a adoptat în anul 2003 
o nouă lege cu privire la măsurile de contracara-
re a traficului de fiinţe umane, efectuând, în acest 
context, anumite modificări ale art. 600-602 din 
Codul penal. Astfel, în art. 601, ,,Traficul  de fiin-
ţe umane”, este prevăzut faptul  că orice persoană 
care se ocupă cu  traficul  de fiinţe umane, în con-
diţiile stipulate la art. 600, sau în scopul comiterii 
infracţiunilor specificate în primul punct al acelu-
iași articol, determină persoana prin înșelăciune 
sau o impune prin violenţă, ameninţări, abuz de 
putere, sau, folosindu-se de superioritatea sa fizi-
că sau psihică asupra acestei persoane, abuzând 
de faptul că aceasta se află într-o stare dificilă, sau 
prin darea unor promisiuni, acordarea sumelor 
bănești ori a altor beneficii celor care au influenţă 
asupra persoanei date, transportează persoana pe 
teritoriul statului, îi asigură șederea sau ieșirea de 
pe teritoriul statului, se pedepsesc cu închisoare pe 
un termen de la 8 la 20 de ani. Termenul sentinţei 
se majorează de la o treime până la jumătate din 
termen, dacă faptele menţionate în primul punct 
se referă la persoanele minore care nu au împli-
nit vârsta de optsprezece ani sau dacă au ca scop 
exploatarea lor prin prostituţie ori extirparea de 
organe de la persoană [15, p. 36].

În conformitate cu art. 196, ,,Traficul de fi-
inţe umane”, din capitolul V, ,,Acţiuni infracţio-
nale contra integrităţii sexuale”, al Codului penal 
al Elveției [16, p. 73-75], răspunderii penale este 
supusă persoana care realizează traficul de per-
soane, contribuind prin complicitate la înfăptui-
rea acţiunilor de desfrâu din partea altei persoane 
(alin. (1)), precum și persoana care creează struc-
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turi specializate pentru traficul de fiinţe umane 
(alin. (2)).

Codul penal al Coreei de Sud [17], în ca-
pitolul XXXI, ,,Infracţiuni legate de răpirea  per-
soanelor”, este prevăzută răspunderea penală pen-
tru răpirea omului și traficul acestuia în scop de 
obţinere a profitului (art. 228). Astfel, respectiva 
normă penală incriminează fapta persoanei care, 
aplicând forţa sau prin înșelăciune, răpește o altă 
persoană în scopul implicării ei în acţiuni cu ca-
racter sexual pentru a obţine profit..., sau care re-
alizează traficul de femei pentru prostituţie (alin. 
(1)-(2), art. 228). Din punctul nostru de vedere, 
aici se evidenţiază problema abordării normative 
a răspunderii la nivelul unei singure norme pen-
tru mai multe fapte penale, și anume răspunderea 
pentru viol, conjugată cu răpirea simplă și răpirea 
în scopul exploatării sexuale.

Prezintă interes legislaţia cu privire la con-
tracararea exploatării sexuale și a traficului de fiin-
ţe umane în ţările cu sistem de drept anglo-saxon, 
care la fel se evidenţiază prin abordarea răspun-
derii penale pentru exploatarea sexuală în limitele 
traficului de persoane.

Așadar, în Legea SUA „Cu privire la protec-
ţia victimelor violenţei și a traficului de fiinţe uma-
ne”, § 920b, art. 120b, „Traficul de fiinţe umane 
în scopul obţinerii unor servicii sau prestarea unei 
munci”, se menţionează că pedepsei este supusă 
orice persoană care recrutează, adăpostește, trans-
portă, pune la dispoziţie sau primește pe orice cale 
o altă persoană în scopul obţinerii unor servicii 
sau prestarea unei munci: (1) prin ameninţări sau 
cauzarea unor daune grave a sănătăţii, sau (2) prin 
impunerea unor planuri, scheme ori comporta-
mente care induc persoana în eroare și o conving 
de faptul că, în cazul în care nu va oferi o astfel de 
muncă sau serviciu, atunci ei sau altei persoane i 
se vor cauza prejudicii grave, sau (3) prin diferite 
ameninţări...” [18].

În Programul Organizaţiei Naţiunilor Uni-
te privind măsurile de combatere a traficului de 
fiinţe umane [18] sunt oferite extrasele din Codul 
SUA, cu amendamentele Legii menţionate referi-
toare la protecţia victimelor violenţei și a traficului 
de persoane.

Astfel, art. 1591, „Traficul de copii în scopul 
exploatării sexuale”, constă în comiterea acestei 
infracţiuni în privinţa minorilor cu vârsta cuprin-
să între 14 și 18 ani, prin aplicarea forţei, înșelă-

ciunii sau constrângerii, care atrage după sine pe-
deapsa cu închisoare pe un termen de 20 de ani. În 
cazul în care traficul s-a efectuat în privinţa unui 
minor care nu a atins vârsta de 14 ani, persoana 
vinovată poate fi condamnată la detenţie pentru 
orice termen sau pe viaţă.

Articolul 1590, „Traficul de fiinţe uma-
ne legat de impunerea forţată a unei datorii sau 
obligaţii, a sclaviei sau a unei munci involunta-
re” incriminează următoarele acţiuni: recrutarea, 
adăpostirea, transportarea, obţinerea prin orice 
mijloace a persoanei pentru prestarea unei munci 
sau acordarea unor servicii, care se pedepsesc cu 
amendă, conform prevederilor acestui articol, cu 
închisoare pe un termen nu mai mare de 20 de ani 
sau cu ambele.

În afară de aceasta, în Programul menţionat 
al ONU este subliniat faptul că în lege este speci-
ficată diferenţa dintre traficul de fiinţe umane în 
scopul exploatării sexuale și alte forme ale trafi-
cului de persoane. Prin urmare, traficul de fiinţe 
umane în scopul exploatării sexuale este conside-
rat infracţiune doar dacă se comite prin violenţă, 
înșelăciune, constrângere sau dacă victima este o 
persoană minoră (în ultimul caz nu are impor-
tanţă dacă a fost aplicată violenţă, înșelăciunea 
sau constrângerea). Atunci când traficul de fiinţe 
umane în scopul exploatării sexuale este însoţit de 
impunerea unor datorii sau obligaţii, sclavie sau 
muncă forţată, de asemenea, va fi considerat in-
fracţiune.

Concluzii. Alături de noţiunile tradiţionale, 
cum ar fi „exploatarea sexuală”, „traficul de fiin-
ţe umane”, „comerţul cu sclavi” etc., în legislaţia 
străină au fost propuse și alte definiţii: „serviciul 
sexual forţat” (Australia), „servicii sexuale” (Aus-
tralia), „acţiuni de desfrâu” (Israel). În acest con-
text, pot fi identificate trei tipuri de abordări ce 
vizează reglementarea legislativă a normelor care 
stabilesc răspundere pentru exploatarea sexuală: 
1) legislaţia penală a ţărilor în care sunt prevăzute 
norme speciale ce prevăd răspundere pentru orice 
tip de exploatare sexuală; 2) legislaţia penală a ţări-
lor în care exploatarea sexuală se asociază cu trafi-
cul de fiinţe umane, inclusiv traficul de sclavi, fiind 
considerată una din scopurile de bază în limitele 
componenţei traficului de persoane; 3) legislaţia 
penală a ţărilor în care lipsesc normele care stabi-
lesc răspundere pentru exploatarea sexuală, aces-
tea având doar norme cu caracter preventiv care 
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prevăd răspundere pentru infracţiunile aferente 
(traficul de fiinţe umane, sclavia etc.).

Practic, legislaţia penală a tuturor statelor 
definește exploatarea sexuală a fiinţelor umane 
ca faptă care atentează la valorile sociale funda-
mentale, recunoscute la nivel comunitar drept 
patrimoniu umanitar al omenirii: drepturile și 
libertăţile inalienabile ale persoanelor, liniștea și 
securitatea publică, valorile familiei, dezvoltarea 
normală a tinerei generaţii etc.

De regulă, codurile penale ale diferitor ţări 
formulează în mod diferit dispoziţiile articole-
lor care prevăd răspundere pentru exploatarea 
sexuală. Deosebit este și gradul de diferenţiere a 
respectivelor componenţe de infracţiuni, inclusiv 
formularea concretă a acestora. În opinia noas-
tră, mai eficiente sunt modelele de norme în care 
sunt prezentate listele desfășurate ale varietăţilor 
de infracţiuni cu conţinut de exploatare sexuală, 

care dezvăluie noţiunile și termenii ce se regăsesc 
în textul legii.

Este important de vorbit și despre noţiunile 
de bază utilizate în lege, precum și despre limitele 
obiectului protejat ce rezultă din aceste noţiuni. 
Conform respectivului criteriu, codurile penale 
se divizează în două categorii: 1) unele stabilesc 
răspundere pentru exploatarea sexuală a femeilor 
și copiilor; 2) altele, în cazuri similare, protejează 
persoanele în general.

În ultimul deceniu, limitele subiectului 
cercetat s-au extins considerabil. În acest sens, se 
constată tot mai frecvent că sunt supuse exploa-
tării sexuale nu doar fetele și femeile, ci și băieţii 
sau bărbaţii. Iată de ce formularea generalizatoare 
nu reflectă doar realitatea existentă, ci permite tra-
gerea la răspundere penală a persoanelor vinovate 
de exploatarea sexuală exprimată în diverse forme.
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