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Prin Legea Republicii Moldova nr.64 din 
04.04.2013, pentru modificarea şi completarea 

Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 
18 aprilie 2002, au fost operate mai multe modificări 
în urma cărora conținutul art.137 CP RM a fost revizuit 
completamente. Un pas absolut corect, în opinia noastră, 
a constat în introducerea unei modalități infracționale la 
lit.c) alin.(3) art.137 CP RM, care a cuprins, de fapt, mai 
multe componențe ce sancționează faptele infracționale 
cu caracter sexual săvârșite împotriva persoanelor pro-
tejate.

După cum reiese din textul legii penale (lit.c) alin.(3) 
art.137 CP RM), atentatele indecente pe timp de conflict 
armat alcătuiesc diverse forme, printre care cele direct 
prevăzute în lege după cum urmează:

violul; ˗ 
exploatarea sexuală; ˗ 
constrângerea la prostituţie; ˗ 
detenţia ilegală a unei femei rămase gravidă în ˗ 

mod forţat, în scopul modificării compoziţiei etnice a 
unei populaţii; 

sterilizarea forţată;˗ 
orice altă acţiune violentă cu caracter sexual.˗ 

Le vom analiza consecutiv. Subliniem că atât violul, 
cât şi alte forme de abuz sexual reprezintă manifestările 
de aşa-numite atentate indecente (engl. – indecent assa-
ult) care sunt definite în deciziile internaţionale ca fiind 
orice durere sau leziune prin intermediul unui act de 
origine sexuală însoţit de constrângere, forţă, ameninţare 
sau intimidare, fără consimţământul victimei1.

Mai mult, observăm că în deciziile Tribunalelor In-
ternaţionale de la Nürnberg, fosta Iugoslavie şi Rwanda, 
atentatele indecente au fost tipologizate diferit, însă, în 
marea majoritate a cazurilor, s-a purces la sintetizarea 
celor două categorii, şi anume:

violul ca fiind una din cele mai grave încălcări ale −	

legilor şi obiceiurilor de ducere a războiului în dreptul 
internaţional umanitar;

alte forme de abuz sexual, lista cărora nu este una −	
exhaustivă.

Prin urmare, transpunând o atare clasificare asupra 
legii penale în actuala sa redacţie, urmează să examinăm 
modalităţile infracţionale expuse de legiuitor la lit.c) alin.
(3) art.137 CP RM, împreună cu specificarea celor două 
categorii principale ale atentatelor indecente, cum ar fi 
violul şi alte forme de abuz sexual. În opinia noastră, 
abordarea propusă spre examinare este destul de promptă 
şi mai relevantă. 

obiectul juridic principal al modalităţii infracţiona-
le examinate îl constituie relaţiile sociale cu privire la 
neadmiterea săvârşirii, în cadrul unui conflict armat cu 
sau fără caracter internaţional, faţă de o singură sau mai 
multe persoane protejate de dreptul internaţional uma-
nitar al violului, al exploatării sexuale, al constrângerii 
la prostituţie, al detenţiei ilegale a unei femei rămase 
gravidă în mod forţat, în scopul modificării compoziţiei 
etnice a unei populaţii, a sterilizării forţate sau a oricărei 
alte acţiuni violente cu caracter sexual.

obiectul juridic secundar al infracţiunii specificate 
îl constituie relaţiile sociale cu privire la integritatea 
corporală sau psihică, libertatea sexuală, inviolabilitatea 
sexuală, precum şi demnitatea persoanei protejate de 
dreptul internaţional umanitar.

Violul şi alte forme de abuz sexual, săvârşite pe 
timp de conflict armat, sunt în mod indirect interzise în 
prevederile existente la nivel internaţional referitoare la 
asigurarea integrităţii corporale a persoanei. Dreptul la 
integritatea corporală este unul fundamental, reprezen-
tând o parte indispensabilă a cutumelor şi a dreptului 
internaţional.

Reiterăm că violul şi alte forme de abuz sexual de rând 
cu celelalte modalităţi infracţionale prevăzute la alin.(3) 
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art.137 CP RM constituind cele mai grave atentate asupra 
demnităţii personale în sensul dreptului internaţional 
umanitar, într-un mod inevitabil atentează asupra dem-
nităţii umane formând aşa-numita profanarea demnităţii 
personale (engl. – outrage upon personal dignity). 

Atentatele asupra demnităţii personale reprezintă una 
dintre cele mai grave forme de încălcare a dreptului in-
ternaţional umanitar pe timp de conflict armat. Ignorarea 
acestui subiect ar face imposibilă tratarea multilaterală a 
infracţiunilor de război împotriva persoanelor prin prisma 
practicii judiciare internaţionale. Anume având în vedere 
această perspectivă, susţinem ca fiind necesară o analiză 
amplă a acestui flagel. 

O precizare în acest sens o găsim în prevederile lit.c) 
alin.(1) din art. 3 comun pentru cele patru Convenţii de la 
Geneva. În acest scop, sunt şi rămân prohibite, oricând şi 
oriunde, cu privire la persoanele protejate atingerile aduse 
demnităţii persoanelor, mai ales tratamentele umilitoare 
şi înjositoare. 

Totodată, în conformitate cu lit.e) alin.(2) art.4 din 
Protocolul adiţional II la Convenţiile de la Geneva din 
12 august 1949 privind protecţia victimelor conflictelor 
armate fără caracter internaţional, atentatele împotriva 
demnităţii personale, în special tratamentul umilitor şi 
degradant, violul, prostituţia silită şi orice altă formă de 
atentat la pudoare, sunt şi vor fi interzise în orice timp 
şi loc. 

Aşadar, la nivel internaţional, se interzice atât vi-
olul, cât şi alte forme de abuz sexual. Însă violul este 
considerat cea mai periculoasă formă de manifestare a 
atentatului sexual. 

În acest sens, reamintim definiţia atentatelor asupra 
demnităţii personale care a fost formulată în decizia 
Cameriei de Apel în Cazul Vucović2. În opinia instanţei, 
acţiunea sau omisiunea constituie un atentat asupra 
demnităţii umane, dacă acest act provoacă umilirea, 
degradarea sau un alt atac serios asupra demnităţii 
umane, iar inculpatul trebuie să cunoască caracterul 
grav al acestei umiliri, degradări sau altui atac asupra 
demnităţii umane. În opinia instanţei, pe acelaşi caz 
atentatele inadmisibile împotriva demnităţii personale 
trebuie să întrunească următoarele două condiţii: 

făptuitorul, în mod intenţionat, a comis sau a (1) 
participat la comiterea unei acţiuni sau omisiuni care este 
de natură să cauzeze umilire ori degradare serioasă sau o 
altă formă de atac asupra demnităţii persoanei, şi 

el cunoştea că acţiunea sau omisiunea lui pot (2) 
avea acest efect.

obiectul material al acestei infracţiuni îl constituie 
corpul persoanei.

Victima infracţiunii prevăzute la lit.c) alin.(3) art.137 
CP RM este o persoană aflată în dependenţă faţă de 
făptuitor şi care face parte din persoanele protejate de 
dreptul internaţional umanitar. 

Analizând legislaţia penală internă a mai multor state, 
am stabilit că unii prevăd răspunderea penală pentru viol 
săvârşit în exclusivitate împotriva femeii3, atunci când 
alţii stabilesc că în calitate de victimă a violului poate fi 
recunoscută oricare persoană, indiferent de gen4. 

Prin urmare, atenţionăm asupra faptului că definiţii 
întâlnite în legislaţia penală a unor state diferă substanţial, 
însă în unanimitate se acceptă că violul trebuie să fie re-

cunoscut doar atunci când este comis prin constrângere, 
ameninţare, sau altă formă de lipsă a consimţământului 
din partea victimei, cu alte cuvinte, aplicarea forţei cu-
prinde o tratare în sens larg, şi include inducerea victimei 
într-o stare de neputinţă. 

Latura obiectivă a modalităţii infracţionale prevăzute 
la lit.c) alin.(3) art.137 CP RM se caracterizează prin 
următoarea structură:

fapta prejudiciabilă(1)  în una din următoarele 
forme: 

violul; a) 
exploatarea sexuală; b) 
constrângerea la prostituţie; c) 
detenţia ilegală a unei femei rămase gravidă în d) 

mod forţat, în scopul modificării compoziţiei etnice a 
unei populaţii; 

sterilizarea forţată; e) 
orice altă acţiune violentă cu caracter sexual;f) 
timpul şi locul săvârşârii faptei: (2) în cadrul conflic-

tului armat cu sau fără caracter internaţional.
Violul pe timp de război este interzis în mod special în 

dreptul internaţional (Convenţiile de la Geneva din 1949, 
Protocolul adiţional I din 1977, Protocolul adiţional II 
din 1977). Alte atentate sexuale serioase sunt interzise 
expres şi implicit în diferite prohibiţiuni din aceste acte 
normative internaţionale.

Conform datelor întâlnite în literatura de specialitate5, 
violul a devenit una din cele mai înjositoare şi oribile me-
tode aplicate femeilor şi fetiţelor din rândurile populaţiei 
civile ale Părţii adverse, scopul căruia este de a destruge 
complet psihicul persoanei, a le umili şi a le degrada, 
anume din aceste considerente violul prin semnele sale 
subiective este egalat cu tortura.

În cazul conflictelor interetnice, violul devine atât 
partea integrantă a politicii naţionaliste, cât şi strategia de 
ducere a ostilităţilor. În conformitate cu datele prezentate 
de unii autori, violurile publice erau răspândite în conflic-
tul armat din fosta Iugoslavie, când femeile din rândurile 
populaţiei civile au fost supuse maltratărilor sexuale din 
partea autorităţilor militare în faţa consătenilor şi veci-
nilor lor, cu scopul ca cei care urmăreau evenimentele 
să-şi părăsească locuinţele şi satele6.

Conform prevederilor ale art.5(g) din Statut7 şi a 
Convenţiilor de la Geneva din 1949 (art. 3 comun), violul 
constituie atentat asupra demnităţii personale şi încălcare 
gravă a regulilor şi obiceiurilor de ducere a războiului. 

Dreptul internaţional umanitar nu cunoaşte definiţii 
anume ale violului. Totodată, unele indicaţii generale 
pot fi desprinse din prevederile tratatelor internaţiona-
le8. În special, o deosebită atenţie trebuie să fie acordată 
faptului precum că dreptul internaţional, într-o măsură 
egală, sancţionează atât violul ca atare, cât şi alt atentat 
indecent asupra femeilor (art. 27 al Convenţiei nr.IV de 
la Geneva; art.76(1) a Protocolului adiţional nr.II). 

Elementele infracţiunii de viol, care nu au fost stabili-
te de legislaţia internaţionlă în vigoare, au fost clarificate 
în procesul examinării Cazului Furundžija9. În acelaşi 
timp, în Cazul Akayesu10 instanţa a stabilit că violul 
reprezintă o invazie fizică de natură sexuală comisă în 
circumstanţele coercitive. 

În Cazul Furundžija, instanţa a precizat că violul şi 
tratamentele inumane erau recunoscute ca infracţiunile 
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de război în art. 142 din Codul penal al Republicii Fe-
derative Socialiste Iugoslavia şi, prin urmare, Bosnia 
şi Herzegovina fiind republicile anterioare ale unui stat 
federal continue să aplice prevederile analoage11. În 
Cazul Furundžija, instanţa defineşte violul ca fiind o 
invazie fizică de natură sexuală săvârşită asupra unei 
persoane în anumite împrejurări coercitive12. 

În opinia instanţei, violul reprezintă un act săvârşit 
prin constrângere, ce cuprinde „aplicarea violenţei sau 
ameninţarea cu violenţă îndreptată împotriva victimei 
sau a unei terţe persoane, iar ameninţările fiind exprese 
sau subînţelese care îi provoacă victimei frica rezonabilă, 
precum că ea (victima) sau persoana terţă va fi supusă 
violenţei, detenţiunii sau presiunii psihologice”13. Mai 
mult, se precizează că acest act reprezintă nu doar pene-
trarea penisului în vagin, anus sau cavitatea bucală, dar 
şi penetrarea unui alt obiect în vagin sau anus, iar pentru 
calificarea infracţiunii de viol, în opinia instanţei, nu are 
importanţă locul penetrării, fie vaginul, fie anusul, fie 
cavitatea bucală. În acest context, s-a ajuns la concluzia 
că penetrarea forţată a penisului în cavitatea bucală a 
victimei constituie cel mai umilitor şi degradant atentat 
asupra demnităţii umane. 

Prin urmare, instanţa a stabilit următoarele semne 
obligatorii ale laturii obiective a unui act de viol, după 
cum urmează: 

penetrarea sexuală, inclusiv şi cea neînsemnată: (1) 
în vagin sau anus cu penisul făptuitorului sau cu a) 

un alt obiect folosit de către făptuitor; 
în cavitatea bucală a victimei cu penisul făptui-b) 

torului; 
însoţită de constrângere sau ameninţare cu forţă (2) 

împotriva victimei sau unei persoane terţe14.
Totodată, în continuarea celor expuse în Cazul Ku-

narać15, în urma unei analize minuţioase a legislaţiei 
interne şi a practicii judiciare naţionale a mai multor 
state, instanţa a specificat natura sexuală a acţiunilor ce 
pot constitui viol. Astfel, în opinia instanţei, mai multe 
circumstanţe trebuie să fie identificate pentru ca un act 
sexual să fie recunoscut infracţiune de viol. Aceste cir-
cumstanţe pot fi divizate în trei categorii: 

activitatea sexuală este însoţită de violenţă sau (1) 
de ameninţare cu asemenea violenţă la care este supusă 
victima sau o persoană terţă; 

activitatea sexuală este acompaniată cu aplicarea (2) 
forţei sau este însoţită de anumite circumstanţe ce creează 
starea de vulnerabilitate a victimei, inclusiv situaţie în 
care ea nu poate formula un refuz informat; sau 

activitatea sexuală se desfăşoară fără consimţă-(3) 
mântul victimei16.

Pornind de la analiza jursiprudenţei naţionale a mai 
multor state, în Cazul Kunarać17 instanţa a stabilit că vi-
olul trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

Aplicarea forţei sau ameninţarea cu forţă.(1)  În 
acest sens, infracţiunea de viol va exista doar atunci 
când se va demonstra faptul că a fost aplicată forţa (un 
alt concept echivalent) şi acest act a fost unul contrar 
voinţei victimei.

Circumstanţele specifice ce constituie starea de (2) 
vulnerabilitate sau de decepţie în care se află victima. 
Aceste circumstanţe includ situaţii când victima se află 
într-o stare deosebită de vulnerabilitate sau imposibilitate 

de a opune rezistenţă din cauza incapacităţii sale fizice 
sau psihice, ori a fost indusă la săvârşirea acestui act din 
cauza unei stări de înţelegere greşită a împrejurărilor în 
care s-a comis actul sexual. Această incapacitate de a 
opune rezistenţă sau imposibilitate de a înţelge caracterul 
faptic al actului sexual poate avea atât caracter calitativ 
(boală fizică sau mintală, minoritatea victimei), cât şi o 
natură temporală sau circumstanţială (spre exemplu, 
victima a fost supusă unei presiuni psihice sau a fost 
pusă într-o altă stare de inabilitate de a opune rezistenţă) 
şi, prin urmare, nu putea formula un refuz ca să nu fie 
ulterior supusă acţiunilor sexuale. Momentul-cheie este 
starea de surprindere, decepţie sau înţelegere greşită a 
victimei care a fost supusă la acest act, fără vreo opor-
tunitate pentru a formula un refuz informat şi rezonabil. 
Prin urmare, este afectată voinţa victimei.

Absenţa consimţământului sau a participării (3) 
voluntare.

Fiecare persoană posedă „autonomia sexuală” (4) 
recunoscută de jurisdicţiile naţionale în cazurile de 
viol.

În lumina celor expuse, în Cazul Kunarać instanţa 
a ajuns la concluzia că latura obiectivă a infracţiunii 
de viol în dreptul internaţional cuprinde următoarele: 
„penetrarea sexuală, inclusiv cea neînsemnată: (a) a 
vaginului sau a anusului victimei cu penisul făptuitorului 
sau cu un alt obiect folosit de către făptuitor; sau (b) a 
cavităţii bucale a victimei cu penisul făptuitorului, unde 
această penetrare sexuală are loc fără consimţământul 
victimei. Consimţământul trebuie să fie unul voluntar 
ca fiind rezultatul voinţei liber exprimate în contextul 
circumstanţelor existente” 18. 

Totodată, analizând legislaţia internă a unor state, 
în Cazul Furundžija instanţa ajunge la concluzia că 
„indiferent de discrepanţele existente, noţiunea de viol 
cuprinde nu doar penetrarea corpului uman cu penisul, 
dar şi introducerea forţată a altor obiecte în vagin și 
anus” 19. 

Definiţia violului şi-a găsit o interpretare crucială în 
Cazul Akayesu (Tribunalul Internaţional pentru Rwanda), 
accentul fiind pus pe tratarea violului ca o formă de sine 
stătătoare a torturii. Astfel, instanţa a stabilit: „Violul, la 
fel ca şi tortura, este folosit cu scopurile de intimidare, 
degradare, umilire, discriminare, pedepsire, control sau 
de distrugere a persoanei. La fel ca şi tortura, violul 
reprezintă un atentat asupra demnităţii persoanei, prin 
urmare, violul constituie tortura, care este comisă, sau la 
care se instigă, sau cu consimţământul, sau cu încuraja-
rea persoanei oficiale ori altor persoane care activează 
în această postură” 20. 

În aceste împrejurări, violul reprezintă tortură, şi 
cum s-a stabilit în jurisprudenţa internaţională21, violul 
constituie o încălcare a normei ce sancţionează tortura. 
Este de menţionat că urmărirea penală a infracţiunii de 
viol este expres prevăzută în art. 5 al Statutului Tribu-
nalului Internaţional pentru fosta Iugoslavie22. Pe cale 
de consecinţă, violul poate duce la încălcări serioase 
ale Convenţiilor de la Geneva, ce reprezintă violare a 
regulilor şi obiceiurilor de ducere a războiului, sau actul 
de genocid, dacă există toate elementele necesare ale 
componenţei de infracţiune.

În Cazul Musema (Tribunalul Internaţional pentru 
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Rwanda), s-a precizat că violul reprezintă „O invazie 
fizică de natură sexuală, comisă asupra unei alte persoa-
ne sub imperiul circumstanţelor coercitive, iar variaţiile 
violului pot include chiar şi acţiuni de introducere a unor 
obiecte şi sau membrii corpului uman ce nu constituie 
organe sexuale. Esenţa actului de viol nu constă în pre-
cizarea obiectului ce a fost introdus în corpul victimei, 
ci se exprimă în agresiunea manifestată într-o manieră 
sexuală sub imperiul situaţiei de constrângere” 23.

În baza celor expuse, Curtea Penală Internaţională a 
elaborat modulul de definire a infracţiunii de viol, după 
cum urmează: (1) făptuitorul a săvârşit o invazie asupra 
corpului victimei prin conduita rezultată în penetrare, 
inclusiv şi cea neînsemnată: (a) a oricărei părţi corporale 
ce aparţine victimei ori făptuitorului cu un organ sexual, 
sau (b) a regiunii anale ori genitale deschise a victimei 
prin intermediul unui obiect sau unei părţi corporale; 
(2) cu forţă, sau (3) cu ameninţarea forţei sau coerci-
ţiei, în aşa măsură care ar provoca sentimentul de frică 
violentală, constrângere, detenţie, presiune psihologică 
sau abuz de putere, ce pot fi manifestate faţă de victimă 
sau o altă persoană, ori comisă cu folosirea avantajului 
obţinut în urma împrejurărilor obiective coercitive prin 
natura sa, sau o astfel de invazie a fost comisă împoriva 
unei persoane care nu a fost capabilă să-şi exprime un 
consimţământ valid24.

Într-un alt segment de cecetare, vom trece la definirea 
altor forme de abuz sexual, cum ar fi: exploatarea sexu-
ală; constrângerea la prostituţie; detenţia ilegală a unei 
femei rămase gravidă în mod forţat, în scopul modificării 
compoziţiei etnice a unei populaţii; sterilizarea forţată; 
orice altă acţiune violentă cu caracter sexual.

Exploatarea sexuală nu îşi găseşte un corespondent 
identic în dreptul internaţional umanitar şi în deciziile 
Curţii Penale Internaţinale, dar se aplică sintagma de 
sclavie sexuală (engl. – sexual slavery)25. 

Cu toate că infracţiunea de exploatare sexuală pre-
văzută la lit.c) alin.(3) art.137 CP RM este o infracţiune 
de sine stătătoare, în Tribunalele Internaţionale pentru 
fosta Iugoslavie şi Rwanda şi, prin urmare, aceste fapte 
au fost apreciate de instanţă ca fiind o formă calificată 
de sclavie26. 

Infracţiunea de exploatare sexuală prevăzută la lit.c) 
alin.(3) art.137 CP RM posedă două caracteristici prin-
cipale: 

este o formă a sclaviei(1)  – făptuitorul exercită 
unul sau mai multe împuterniciri derivate din dreptul de 
proprietate asupra unei singure sau mai multor persoane, 
cum ar fi: procurarea, cumpărarea, gajarea sau barterul al 
acestei persoane în schimb la o altă persoană, sau ţinerea 
acesteia în detenţie; 

este de natură sexuală(2)  – acţiunile făptuitorului 
au servit drept cauză pentru ca această persoană sau mai 
mute persoane să se angajeze într-un act sau mai multe 
acte de natură sexuală.

Este de menţionat că exploatarea sexuală presupune 
inclusiv mariajele forţate.

Referindu-ne la constrângerea la prostituţie, Conven-
ţiile de la Geneva din 1949 califică drept atentat asupra 
demnităţii şi onoarei persoanei orice act de constrângere 
la prostituţie. În Statutul de Roma, constrângerea la pros-
tituţie este poziţionată ca o infracţiune separată.

Elementele obligatorii ale constrângerii la prostituţie 
sunt următoarele: (1) acţiunile făptuitorului au servit drept 
cauză pentru ca o singură persoană sau mai mute persoane 
să se angajeze într-un act sau mai multe acte de natură 
sexuală prin forţă, prin ameninţare cu forţă sau coerciţie, 
în aşa fel ca să provoace la victimă sentimentul de frică 
violentală, constrângere, detenţie, presiune psihologică 
sau abuz de putere ce poate fi manifestat asupra acesteia 
sau asupra unei alte persoane prin folosirea avantajului 
de împrejurări coercitive sau de incapacitatea persoanei 
de a exprima un consimţământ valid; (2) făptuitorul sau o 
altă persoană obţine sau aşteaptă obţinerea unor avantaje 
pecuniare în schimb la sau în legătura cu acţiunile de 
natură sexuală oferite de victimă.

Detenţia ilegală a unei femei rămase gravidă în 
mod forţat, în scopul modificării compoziţiei etnice a 
unei populaţii. Graviditatea forţată prezintă, de fapt, o 
infracţiune contra umanităţii în conformitate cu prevede-
rile Statutului de la Roma. Pentru a condamna persoana 
pentru graviditate forţată, urmărirea penală trebuie să 
prezinte dovezi precum că făptuitorul a privat de libertate 
o femeie sau mai multe femei care au fost rămase grăvi-
de prin constrângere cu scopul modificării compoziţiei 
etnice a unei27. 

Această prevedere de drept internaţional umanitar 
nicidecum nu afectează legislaţiile naţionale relevante în 
domeniul gravidităţii şi dreptului la avort, însă reflectă 
cazurile în care făptuitorii le-au căpturat pe femeile pe 
care le-au făcut gravide şi au luat măsuri eficiente pentru a 
nu admite efectuarea întreruperii sarcinii până la moment 
când aceasta este prea târziu şi copilul se va naşte apt 
pentru viaţă extrauterină.

Sterilizarea forţată. Este de menţionat că nici un 
document internaţional anterior Statutului de la Roma 
nu prevederea interzicea sterilizării forţate ca fiind o 
infracţiune de război sau contra umanităţii.

Fapta de sterilizare forţată trebuie să corespundă ur-
mătoarelor semne obligatorii: (1) făptuitorul a deprivat o 
singură persoană sau mai multe persoane de capacitatea 
biologică reproductivă; (2) conduita făptuitorului nu a 
fost justificată prin tratamentul medical sau spitalicesc; 
(3) fapta de sterilizare a fost săvârşită fără consimţămân-
tul valid al victimei.

orice altă acţiune violentă cu caracter sexual. O 
astfel de faptă nu poate fi definită cu precizie, deoare-
ce introducerea unei liste exhaustive ar limita într-un 
mod nejustificat aplicarea legii penale. Aşadar, por-
nind de la natura acţiunilor violente cu caracter sexual, 
vom deduce următoarele semne obligatorii ale acestei 
infracţiuni: (1) făptuitorul săvârşeşte un act de natură 
sexuală cu victima sau îi solicită săvârşirea acestui act; 
(2) actul săvârşit aduce atingere reală şi serioasă dem-
nităţii personale, făcând parte din atentate grave asupra 
demnităţii persoanei; (3) victima nu şi-a exprimat con-
simţământul la săvârşirea în privinţa ei a unor astfel de 
acte.

Analizând semnele obiective ale atentatelor indecente 
prevăzute la lit.c) alin.(3) art.137 CP RM, la stabilirea 
faptului că actele sexuale au fost comise prin constrân-
gere nu se va lua în consideraţie opunerea rezistenţei 
din partea victimei. Această concluzie este impusă în 
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deciziile Curţii Penale Internaţionale, deoarece lipsa 
rezistenţei din partea victimei încă nu constituie temei a 
stabili că a lipsit constrângerea28.

Alte acţiuni violente cu cararcter sexual în sensul 
infracţiunii prevăzute la lit.c) alin.(3) art.137 CP RM 
cuprind nu numai oarecare influenţe fizice asupra corpu-
lui persoanei protejate, ci şi influenţe de origine psihică, 
spre exemplu, forţarea victimei să se dezbrace complet 
în faţa publicului. Anume această trăsătură indispensabilă 
a atentatelor indecente le face asemănătoare cu cele de 
tortură.

Infracţiunea prevăzută la lit.c) alin.(3) art.137 CP 
RM este una formală, şi se consideră a fi consumată din 
momentul actului indecent cu caracter sexual ca atare. 
Totodată, în cazul în care vor fi cauzate anumite urmări 
prejudiciabile (suferinţe fizice sau psihice, vătămarea 
corporală gravă, moartea etc.) cele comise vor fi calificate 
în baza lit.a) alin.(3) art.137 CP RM sau în baza alin.(4) 
art.137 CP RM.

Latura subiectivă a violului şi a altor forme de abuz 
sexual cuprinde intenţia de a săvârşi anume această 
formă de acţiune sexuală şi conştientizarea faptului 
că această acţiune este săvârşită fără consimţământul 
victimei. Scopurile şi motivele pot fi diferite, însă cum 
ne demonstrază cert practica Tribunalelor Internaţionale 
pentru fosta Iugoslavie şi Rwanda, deseori acelea sunt 
identice cu ale torturii.

Subiectul infracţiunii prevăzută la lit.c) alin.(3) 
art.137 CP RM este o persoană fizică responsabilă care 
la momentul săvârşirii infracţiunii a atins vârsta de 16 
ani. Totodată, se va face precizarea că această persoană 
apare într-o postură de reprezentat al Părţii adverse.

Recenzent:
Sergiu BRîNZA,

doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)
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