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ATRAGEREA MINORILOR LA ACTIVITATE CRIMINALĂ SAU DETERMINAREA
LOR LA SĂVÂRŞIREA UNOR FAPTE IMORALE (art.208 CP RM) vs PRINCIPIUL
NEADMITERII TRAGERII LA RĂSPUNDERE PENALĂ DE DOUĂ ORI
PENTRU UNA ŞI ACEEAŞI FAPTĂ
Stanislav COPEŢCHI, Daniel MARTIN
Universitatea de Stat din Moldova
În cadrul studiului întreprins este supusă investigaţiei problema privind stabilirea coraportului între principiul neadmiterii tragerii la răspundere penală de două sau mai multe ori pentru una şi aceeaşi faptă şi infracţiunea de atragere a
minorilor la activitate criminală sau de determinare a lor la săvârşirea unor fapte imorale. Se ajunge la concluzia că nu
se încalcă principiul dreptului penal stipulat la alin.(2) art.7 CP RM atunci când făptuitorul este tras la răspundere penală
pentru fapta prevăzută la art.208 CP RM, precum şi pentru instigare la infracţiunea concretă comisă de minor, în ipoteza
în care persoana adultă instigă la săvârşirea infracţiunii un minor care este pasibil de a fi supus răspunderii penale şi care
de sine stătător comite infracţiunea.
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ATTRACT MINORS IN CRIMINAL ACTIVITY OR THEIR DETERMINATION TO COMMIT
IMMORAL ACTS (art.208 PC RM) vs. PRINCIPLE OF AVOINDING CRIMINAL RESPONSABILITY
TWICE FOR THE SAME FACT
Within the undertaken study it is being investigated the problem on establishing the correlation between the principle
of avoiding criminal responsibility for two or more times for the same act and offence of attract minors in criminal activity
or their determination to commit immoral acts. It is concluded that is not violated principle of criminal law stipulated in
par.(2) Article 7 PC RM when the offender is held to criminal responsibility for the act stipulated in Article 208 PC RM
and for instigation to the concrete offense, committed by minor, in the event that adult person instigate to commit an
offence a minor, who is liable to be subjected to criminal liability and that alone commit the offence.
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