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În cadrul prezentului articol analizei este supus obiectul infracţiunii de hărţuire sexuală. Inter alia, autorul formulează
definiţia conceptelor de inviolabilitate sexuală şi de libertate sexuală şi stabileşte situaţiile particulare în care aceste valori
sociale şi relaţiile sociale aferente sunt proteguite prin incriminarea faptei infracţionale prevăzute la art.173 CP RM.
Concomitent este studiat obiectul juridic secundar al infracţiunii de hărţuire sexuală în corelaţie cu acţiunea principală,
dar şi cu acţiunea secundară din conţinutul laturii obiective a componenţei de infracţiune analizate.
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OBJECT OF CRIME PROVIDED BY ART.173 CRIMINAL CODE OF MOLDOVA
The purpose of this article is to analyze the object of the sexual harassment. Inter alia, the author defines the notions
of sexual inviolability and sexual freedom as well as identifies the specific situations when these social values and
related social relationships are protected by the criminal law. Moreover, the author makes a thorough analysis of the
secondary legal object of this crime in connection with main and secondary acts included in the objective side of sexual
harassment.
Keywords: object of crime, sexual harassment, sexual life, sexual freedom, sexual inviolability, honor, dignity,
professional reputation.

Orice faptă infracţională vatămă efectiv sau pune în pericol valorile sociale şi ipso facto relaţiile sociale
aferente ocrotite de legislaţia penală. Or, în absenţa unei entităţi sub forma unei valori sociale (şi relaţii sociale)
de maximă însemnătate apărate de legea penală, o anumită faptă nu întruneşte elementele componenţei de
infracţiune. În acest sens, obiectul infracţiunii coroborat cu celelalte elemente ale componenţei de infracţiune
(latura obiectivă, subiectul şi latura subiectivă) constituie temeiul juridic al răspunderii penale. Noţiunea de
obiect al infracţiunii nu este definită în legislaţie, însă din conţinutul art.15 din Codul penal al Republicii
Moldova [17] (în continuare – CP RM) se desprinde semnificaţia acestuia la determinarea gradului prejudiciabil al unei infracţiuni. Cu cât mai importantă este valoarea socială şi relaţia socială atinsă prin fapta infracţională, cu atât mai ridicat este gradul de pericol social al faptei respective. În acelaşi timp, definiţia noţiunii
de obiect al infracţiunii se regăseşte în doctrina juridică. Astfel, potrivit unei opinii, căreia subscriem, obiectul
infracţiunii îl reprezintă „valorile sociale şi relaţiile sociale, care necesită apărare penală, în ale căror consolidare şi dezvoltare este interesată societatea şi cărora, prin comportamentul antisocial al unei persoane, li se
aduce sau li se poate aduce atingere esenţială” [5, p.35]. Valorile sociale protejate de legea penală sunt expuse
enumerativ la alin.(1) art.2 CP RM: „persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, mediul, orânduirea constituţională, suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, pacea şi securitatea omenirii, precum şi întreaga ordine de drept”. În context, concretizăm că nu doar valorile sociale sunt
ocrotite de legea penală, ci şi relaţiile sociale aferente acestor valori. Referitor la coraportul dintre relaţiile
sociale şi valorile sociale, S.Brînză susţine, just, că „relaţiile sociale sunt realităţi exterioare valorii sociale,
ele preexistă valorii sociale şi slujesc ca factor de evaluare şi de atribuire a însuşirii de valoare anumitor
entităţi care corespund intereselor societăţii” [5, p.31]. În alţi termeni, relaţiile sociale se construiesc şi se
desfăşoară în jurul valorilor sociale cu care se află în raport de interdependenţă.
În continuare, după această succintă relatare a unor noţiuni generale privind obiectul infracţiunii, ne vom
concentra atenţia asupra analizei propriu-zise a obiectului infracţiunii prevăzute la art.173 CP RM. Fiind
consecvenţi doctrinei juridice care face distincţie între obiectul juridic şi obiectul material al infracţiunii, în
primul rând, ne vom referi la categoriile obiectului juridic al infracţiunii specificate la art.173 CP RM: general,
generic şi special, după care vom analiza obiectul material al infracţiunii de hărţuire sexuală.
La concret, art.173 CP RM incriminează: manifestarea unui comportament fizic, verbal sau nonverbal,
care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare cu scopul de a determina o persoană la raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu
caracter sexual nedorite, săvârşite prin ameninţare, constrângere, şantaj.
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Obiectul juridic general al infracţiunii este format din ansamblul relaţiilor sociale privitoare la ordinea
de drept, adică referitoare la totalitatea valorilor sociale apărate de legea penală împotriva infracţiunilor [37,
p.180]. În acest sens, orice infracţiune de fiecare dată lezează obiectul juridic general. In globo, valorile sociale
specificate în textul normativ prevăzut la alin.(1) art.2 CP RM şi relaţiile sociale adiacente sunt cele care
formează obiectul juridic general al infracţiunilor prevăzute în Partea Specială a Codului penal al Republicii
Moldova.
În contrast, obiectul juridic generic derivă din obiectul juridic general al infracţiunii şi stă la baza sistematizării normelor care alcătuiesc Partea Specială a legii penale. In concreto, obiectul juridic generic al infracţiunii de hărţuire sexuală se află în derivaţie organică din întreaga ordine de drept ca valoare socială
generală şi din relaţiile sociale aferente acesteia specificate la alin.(1) art.2 CP RM. Prin definiţie, obiectul
juridic generic este obiectul juridic comun unui grup întreg de infracţiuni [34, p.39]. Aşa cum reiese din
denumirea Capitolului IV al Părţii Speciale a Codului penal – „Infracţiuni privind viaţa sexuală”, în care este
consacrată fapta de hărţuire sexuală, relaţiile sociale cu privire la viaţa sexuală a persoanei constituie obiectul
juridic generic al infracţiunii prevăzute la art.173 CP RM.
Privitor la importanţa vieţii sexuale, în teoria dreptului penal se menţionează, cu drept cuvânt, că „viaţa
sexuală reprezintă un atribut vital al conservării individului şi a speciei, însăşi raţiunea de a fi a persoanei”
[6, p.546]. Normalitatea vieţii sexuale şi desfăşurarea acesteia în corespundere cu libera alegere şi în afara
unui abuz constituie premisa dezvoltării unei societăţi sănătoase. De aceea, protecţia relaţiilor sociale privind
viaţa sexuală reprezintă un imperativ la nivel de legislaţie. În fasciculul de drepturi garantate de Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului [24] (în continuare – CEDO), relaţiile sociale referitoare la viaţa sexuală a
persoanei se includ, inter alia, în noţiunea de viaţă privată, la care se referă art.8 al CEDO. În acest sens, în
cauza X şi Y contra Olandei [10] s-a constatat că conceptul „viaţă privată” se referă la integritatea fizică şi
morală a persoanei, inclusiv la viaţa sexuală. Precizăm că art.8 al CEDO prescrie atât obligaţii negative, cât
şi obligaţii pozitive faţă de state. Demonstrativă în acest sens este cauza Airey contra Irlandei [9], în care
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în pct.32 al hotărârii sale că, în temeiul art.8 al CEDO, pot
exista atât obligaţii pozitive, cât şi negative, inerente unui respect efectiv pentru viaţa privată sau de familie.
Prin urmare, legislaţia nu trebuie să fie un cenzor al vieţii sexuale; or, normele dreptului penal în domeniul
protecţiei vieţii sexuale nu intervin în ipoteza practicilor sexuale consimţite care reflectă arbitrul liber al persoanelor. Concomitent, pe lângă prescrierea obligaţiei negative de a nu interveni în viaţa sexuală a persoanei,
art.8 al CEDO prescrie obligaţia pozitivă a statelor de a asigura protecţia vieţii sexuale. În acest domeniu,
legea penală reprezintă cel mai eficient mecanism de ocrotire a valorilor sociale şi a relaţiilor sociale corespunzătoare de maximă importanţă dintr-o societate anume.
Cadrul incriminator din mai multe state ce vizează hărţuirea sexuală reflectă accepţiuni distincte ale faptei
analizate în funcţie de actul normativ care o reglementează. Pe de o parte, în contextul reglementar penal al
mai multor state, hărţuirea sexuală se regăseşte preponderent în sistemul infracţiunilor referitoare la viaţa
sexuală. Pe de altă parte, legislaţia extrapenală, în special cea cu privire la egalitate ori cu privire la combaterea discriminării în sfera relaţiilor de muncă, precum şi legislaţia muncii a unor state consideră hărţuirea
sexuală o formă de discriminare bazată pe sex.
În contextul studiului nostru, ne interesează concepţia penală referitoare la hărţuirea sexuală. Astfel, pentru
comparaţie, vom analiza sediul hărţuirii sexuale în concepţia legislativ-penală a altor state.
Iter criminis a hărţuirii sexuale în legea penală a României relevă consecvenţa autorităţii legislative române
în ce priveşte sediul faptei de hărţuire sexuală. Astfel, hărţuirea sexuală şi-a găsit consacrarea în Codul penal
al României din 1968 [18] (actualmente abrogat), la art.2031 din Capitolul III „Infracţiuni privitoare la viaţa
sexuală”, Titlul II „Infracţiuni contra persoanei”. Actuala legislaţie penală a României [19] şi-a schimbat modul
de organizare, astfel încât fapta analizată este plasată în Capitolul VIII „Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale”, fiind prevăzută la art.233. Deşi autoritatea legislativă română a modificat titulatura capitolului
ce protejează relaţiile sociale privind viaţa sexuală, remarcăm că hărţuirea sexuală rămâne a fi incriminată în
rândul aceluiaşi grup de infracţiuni ca şi în legislaţia penală anterioară. O noutate, în comparaţie cu Codul
penal al Republicii Moldova, reprezintă introducerea în noul Codul penal al României a art.299 „Folosirea
abuzivă a funcţiei în scop sexual”, care de lege lata incriminează un alt tip de hărţuire sexuală, comisă pe verticală, de către funcţionarul public. Asemenea incriminare se regăseşte în Capitolul II „Infracţiuni de serviciu”.
În acest caz, la inserarea art.299 în rândul infracţiunilor de serviciu s-a luat ca temei calitatea subiectului.
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În contextul reglementar penal al Spaniei, hărţuirea sexuală este incriminată la art.184 din Capitolul III
„Despre hărţuirea sexuală”, Titlul VIII „Delicte contra libertăţii sexuale” al Codului penal [20]. De asemenea,
hărţuirea sexuală se regăseşte în actualul Cod penal al Franţei [15], anume: la art.222-33 din Paragraful 4
„Despre exhibiţia sexuală şi hărţuirea sexuală”, Secţiunea III „Agresiunile sexuale”, Capitolul II „Atentate la
integritatea fizică sau psihică a persoanei”. Concomitent, norma corespondentă din Codul penal al Albaniei
[13] este prevăzută la art.108/a din Secţiunea VI „Infracţiuni privind viaţa sexuală”, Capitolul II „Infracţiuni
împotriva persoanei. Infracţiuni contra vieţii”. În mod similar, hărţuirea sexuală o regăsim în Paragraful 218
„Hărţuirea sexuală şi actele sexuale publice” din Secţiunea 10 „Infracţiuni contra integrităţii şi autodeterminării sexuale” a Codului penal al Austriei [14]. Aceeaşi perspectivă este reţinută de Codul penal al Lituaniei
[16], hărţuirea sexuală fiind plasată în Capitolul XXI al acestuia – „Crime şi delicte împotriva libertăţii, autodeterminării şi inviolabilităţii sexuale a persoanei”, art.152. Codul penal al Turciei [22] incriminează această
faptă la art.105 din Secţiunea VI „Infracţiuni contra imunităţii sexuale”, Capitolul II „Infracţiuni contra
persoanelor fizice”.
Observăm că modul de organizare a legii penale din alte state (de exemplu: a Codului penal al României,
a Codului penal al Franţei) prezintă o configuraţie mai ramificată, astfel încât normele juridico-penale sunt
dislocate, după caz, în titluri, capitole, secţiuni, paragrafe ş.a.m.d. Pentru studiul nostru, o astfel de analiză a
obiectului juridic după modul de organizare a legislaţiei penale a altor state este superfluă, întrucât legiuitorul autohton a optat pentru configurarea Codului penal pe capitole, a căror denumire corespunde obiectului
juridic generic al infracţiunii. Important este de reţinut că în legislaţiile menţionate supra fapta de hărţuire
sexuală comportă conotaţie sexuală şi este reglementată în contextul incriminărilor referitoare la viaţa sexuală.
Incursiunile istorice în cadrul legislativ ce reglementează infracţiunea de hărţuire sexuală arată că protecţia juridică a persoanei faţă de hărţuirea sexuală s-a conturat la început în cadrul relaţiilor de muncă. În acest
sens, primele reglementări ale faptei analizate descriu hărţuirea sexuală ca pe o faptă ce atentează la raporturile de muncă şi la demnitatea persoanei la locul de muncă. Ab origine, hărţuirea sexuală comporta semnificaţia unei discriminări bazate pe sex, în special în sfera relaţiilor de muncă. În contextul acquis-ului comunitar,
asemenea ipostază a hărţuirii sexuale se regăseşte în Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii
Europene 2002/73/CE din 23.09.2002 de modificare a Directivei Consiliului Uniunii Europene 76/207/CE
[27], în Directiva 2004/113/CE a Consiliului Uniunii Europene din 13.12.2004 [28] şi în Directiva Consiliului Uniunii Europene 2006/54/CE din 05.07.2006 [29].
Într-adevăr, cadrul relaţiilor de muncă constituie un mediu propice pentru generarea hărţuirii sexuale. Mai
mult ca atât, unii legiuitori limitează aria de aplicare a hărţuirii sexuale la sfera unor raporturi de muncă.
Astfel, Codul penal al României, astăzi în vigoare, îngrădeşte sfera de incidenţă a hărţuirii sexuale la domeniul
„relaţiilor de muncă sau altor relaţii similare” (art.223)1. În mod similar, textul normativ al hărţuirii sexuale
prevăzut la art.2031 din Codul penal român din 1968 limita aria de manifestare a faptei analizate la „locul de
muncă”. Iată de ce în doctrina română s-a discutat cu privire la includerea hărţuirii sexuale în cercul infracţiunilor de serviciu sau în legătură cu serviciul [11, p.91-92]. Replicând, T.-C. Godîncă-Herlea a consemnat
că o asemenea încadrare este prea restrictivă, deoarece hărţuirea sexuală poate exista şi în afara relaţiilor de
muncă; deopotrivă, relaţiile sociale referitoare la buna desfăşurare a atribuţiilor de serviciu sunt ocrotite doar
în subsidiar [36, p.83].
Modelul limitativ al hărţuirii sexuale la anumite raporturi expres prevăzute de textul incriminatoriu al
faptei analizate este caracteristic şi Codului penal al Spaniei, care, la art.184, specifică cadrul de manifestare
a hărţuirii sexuale: „relaţiile de muncă, de studii sau prestări servicii”. Totuşi, şi autoritatea legislativă a
Spaniei a optat pentru incriminarea hărţuirii sexuale într-un capitol separat din cadrul Titlului VIII „Delicte
contra libertăţii sexuale”.
Susţinem punctul de vedere exprimat supra, corespunzător căruia cadrul de manifestare a hărţuirii sexuale
excede sfera relaţiilor de muncă. Este apreciabilă, în acest sens, reglementarea hărţuirii sexuale în acord cu
legea penală a Republicii Moldova; or, legea penală autohtonă nu reduce sfera de incidenţă a art.173 CP RM
la raporturi specifice expres prevăzute în norma incriminatoare.
1

La concret, Codul penal al României incriminează la art.223 fapta de hărţuire sexuală cu următorul conţinut: Pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relaţii de muncă sau al unei relaţii similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situaţie umilitoare.
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În mod diferit, în Codul penal al Tunisiei [21] hărţuirea sexuală este incriminată la art.226-ter, plasat în
Subsecţiunea „Ultrajul public contra pudorii”, Secţiunea III „Atentate contra moralei”, Capitolul I „Atentate
contra persoanelor”, Titlul II „Atentate contra persoanelor fizice” din Cartea II „Diverse infracţiuni şi pedepsele aplicabile”. De fapt, în Codul penal al Tunisiei toate infracţiunile privind viaţa sexuală sunt dislocate în
Secţiunea „Atentate contra moralei”. Nu vom critica punctul de vedere al legiuitorului tunisian, întrucât suntem de părere că organizarea normelor juridice în Codul penal reflectă voinţa legiuitorului care corespunde
nevoilor curente dintr-o societate anumită. Deopotrivă, nu putem nega că infracţiunile privind viaţa sexuală a
persoanei nu corespund exigenţelor normelor morale.
Disensiuni teoretice privind locul hărţuirii sexuale în legislaţia penală sunt reflectate în doctrina franceză.
Mai mult ca atât, în corespundere cu practica legislativă a Franţei, iniţial hărţuirea sexuală a fost localizată în
rândul infracţiunilor privind discriminările. Însă, la această abordare s-a renunţat destul de repede, încă la
etapa dezbaterilor legislative referitoare la incriminarea hărţuirii sexuale în legislaţia penală a Franţei. Or, aşa
cum s-a arătat în cadrul discuţiilor legislative [49], hărţuirea sexuală nu este discriminatorie, întrucât se poate
manifesta indiferent de sexul victimei sau al autorului, fapta fiind mult mai apropiată de agresiunile sexuale.
În acelaşi timp, într-o opinie doctrinară s-a obiectat că locul hărţuirii sexuale nu este în rândul agresiunilor
sexuale, deoarece nu presupune violenţa: „Mai degrabă, dacă Codul penal ar fi fost corect ordonat, infracţiunea ar trebui să figureze într-o subdiviziune referitoare la atentatele la liniştea persoanei prin ameninţare şi
persecuţii telefonice, care, de exemplu, ar aduce victimei o tulburare de aceeaşi natură” [51, p.471]. Nu putem
accepta un asemenea punct de vedere. În acest sens, precizăm că fapta de hărţuire sexuală nu trebuie confundată cu fapta de hărţuire care vizează tulburarea liniştii unei persoane. De notat că prin Legea nr.2014-873
din 4 august 2014 [40] legiuitorul francez a inserat în acelaşi capitol din Codul penal în care este încadrată
hărţuirea sexuală, Secţiunea III-bis „Cu privire la hărţuirea morală”, un tip nou de hărţuire specificat la
art.222-33-2-2. In concreto, art.222-33-2-2 incriminează hărţuirea oricărei persoane având ca scop sau ca rezultat degradarea condiţiilor de viaţă care se traduc în alterarea sănătăţii fizice sau mintale. La etapa actuală,
o incriminare asemănătoare este propusă spre a fi inclusă şi în legislaţia penală autohtonă, la art.1771, sub denumirea marginală „Acte de persecuţie” din Capitolul V „Infracţiuni contra drepturilor politice, de muncă şi
altor drepturi constituţionale ale cetăţenilor” [48].
În contextul studiului prezent, nu poate trece neobservat nici punctul de vedere exprimat în literatura juridică franceză de către P.Mistretta, în acord cu care „în Codul penal există norme care protejează demnitatea
persoanei atunci când această valoare este inserată artificial în rândul altor valori” [41]. Un astfel de exemplu,
în viziunea autorului, este textul incriminator al hărţuirii sexuale. În replică, F.Seuvic susţine că totuşi locul
faptei analizate este în rândul infracţiunilor privind viaţa sexuală, deoarece comportamentul caracteristic
hărţuirii sexuale transformă persoana „într-un obiect al poftei sexuale” [52, p.363]. Într-un raport discutat în
Senatul francez [50] s-a recunoscut că hărţuirea sexuală presupune atingerea adusă atât demnităţii şi libertăţii
psihice a persoanei, cât şi autodeterminării ei sexuale. Aceasta însă nu înseamnă că hărţuirea sexuală este o
infracţiune contra demnităţii persoanei, fiindcă doctrina juridică recunoaşte cvasiunanim posibilitatea ca o
faptă infracţională să lezeze efectiv sau potenţial în acelaşi timp mai multe valori sociale şi relaţii sociale
aferente. Paralel, într-o altă opinie relevată în doctrina juridică franceză [44, p.75] se menţionează că valoarea socială protejată real prin intermediul art.222-33 din Codul penal al Franţei era mai pronunţată în redacţia
textului normativ ce vizează hărţuirea sexuală de până în anul 20122, când norma incriminatoare a hărţuirii
sexuale prevedea expres scopul special al făptuitorului de a obţine favoruri de natură sexuală. Textul normativ
al hărţuirii sexuale în redacţia actuală, prevăzut la alin.(1) art.222-33 din Codul penal al Franţei, defineşte
hărţuirea sexuală ca „fapta de a impune unei persoane, în manieră repetată, propuneri sau comportamente cu
2

Concretizăm că hărţuirea sexuală a fost incriminată la art.222-33 din Codul penal al Franţei prin Legea nr.92-684 din 22.06.1992 cu
următorul cuprins: „fapta de a hărţui pe cineva folosind ordine, ameninţări sau constrângeri în scopul de a obţine favoruri de natură
sexuală de către o persoană care abuzează de autoritatea conferită de funcţiile sale”. Ulterior, textul normativ al hărţuirii sexuale a
suportat două remanieri legislative, in concreto: prin Legea nr.98-468 din 17.06.1998 şi prin Legea nr.2002-73 din 17.01.2002. Prin
ultima lege, autoritatea legislativă franceză a extins sfera de aplicare a hărţuirii sexuale: „Fapta de a hărţui pe cineva în scopul de a
obţine favoruri de natură sexuală…”. O asemenea formulare a textului normativ a condus la abrogarea hărţuirii sexuale din Codul
penal al Franţei, din motiv că norma incriminatoare permitea „ca infracţiunea de hărţuire sexuală să fie pedepsită fără ca elementele
constitutive ale infracţiunii să fie suficient definite, lezând astfel principiul legalităţii incriminărilor şi pedepselor”. Prin Legea
nr.2012-954 din 06.08.2012 fapta de hărţuire sexuală a fost reincriminată în Codul penal al Franţei într-o nouă redacţie.
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conotaţie sexuală”. În acest fel, se opinează că atunci când făptuitorul nu urmăreşte scopul de a obţine favoruri de natură sexuală, comportamentul cu conotaţie sexuală exprimat în propuneri vulgare, gesturi deplasate
în raport cu sexualitatea este mai degrabă de natură să atingă onoarea victimei. Atare opinie nu este lipsită de
adevăr. În acest sens ţinem să menţionăm că între scopul special expressis verbis specificat în textul normativ
de la art.173 CP RM şi obiectul juridic generic al faptei analizate există o conexiune strânsă. Astfel, scopul
infracţional de a determina o persoană la raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu caracter sexual nedorite constituie premisa plasării art.173 CP RM în şirul infracţiunilor privind viaţa sexuală. În lipsa acestui scop, fapta
examinată nu constituie infracţiune.
În altă ordine de idei, menţionăm că nu suntem de acord cu propunerea de lege ferenda înaintată de
A.Paladii [43, p.23], în corespundere cu care titulatura actuală a Capitolului IV al Codului penal ar trebui să
fie reformulată în „Infracţiuni contra libertăţii şi inviolabilităţii sexuale a persoanei”. Per a contrario, considerăm că denumirea Capitolului IV „Infracţiuni privind viaţa sexuală” este corelativă conceptului de obiect
juridic generic al infracţiunii. În acest perimetru de cercetare, menţionăm că obiectul juridic generic se referă
la un spectru de valori sociale (şi la relaţiile sociale aferente) care pot fi identice sau omogene şi care sunt
protejate prin incriminări corelative. Indubitabil, obiectul juridic special derivă din obiectul juridic generic,
dar nu coincide cu acesta. Astfel, între viaţa sexuală, pe de o parte, şi libertatea sexuală/inviolabilitatea sexuală,
pe de altă parte, există o relaţie de la general la particular. Viaţa sexuală trebuie privită ca valoare juridică de
grup care derivă din valoarea socială supragenerică „persoană”. Concomitent, libertatea sexuală şi inviolabilitatea sexuală sunt valori sociale integrante ale vieţii sexuale. În context, subscriem opiniei că între obiectul
juridic generic al unei infracţiuni şi obiectul juridic special există un raport de subordonare, în sensul că
obiectul juridic special reprezintă o parte din obiectul juridic generic” [7, p.197]. În acelaşi timp, obiectul
juridic special îl formează relaţiile sociale cu privire la o valoare socială mai îngustă care concretizează gradul
de pericol social al unei fapte infracţionale.
În continuare vom analiza obiectul juridic special al infracţiunii prevăzute la art.173 CP RM. În literatura
juridică se recunoaşte că obiectul juridic special al infracţiunii de hărţuire sexuală este unul complex [3, p.321;
6, p.587; 35, p.227; 25, p.139; 30, p.26; 45, p.12]. Complexitatea obiectului juridic special al infracţiunii de
hărţuire sexuală se datorează faptului că hărţuirea sexuală este o infracţiune complexă. Cu referire la structura
infracţiunii complexe, C.Butiuc afirmă că infracţiunea complexă se formează prin reunirea altor infracţiuni
sau prin absorbţia unei infracţiuni de către alta [8, p.55-56]. Totuşi, nu este şi cazul infracţiunii de hărţuire
sexuală, care derogă de la această regulă. Or, manifestarea separată a unui comportament fizic, verbal sau
nonverbal, care lezează demnitatea persoanei ori care creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie, insultătoare, nu este incriminată de legislaţia penală, nici chiar în prezenţa scopului
de a determina o persoană la raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu caracter sexual. În cazul infracţiunii de
hărţuire sexuală, considerăm mult mai relevantă opinia exprimată de С.Н. Романюк: „Infracţiuni complexe
trebuie considerate nu doar infracţiunile a căror componenţă de bază sau agravată este alcătuită din două
componenţe simple de infracţiuni. Infracţiuni complexe trebuie considerate şi acele infracţiuni care includ
acţiuni sau inacţiuni, dintre care nu toate au caracterul unei infracţiuni” [69, p.11].
În acelaşi timp, în teoria dreptului penal se susţine, just, că în cadrul obiectului juridic complex există un
obiect juridic principal şi unul sau mai multe obiecte juridice secundare [8, p.58]. Prin urmare, se impune
necesitatea de a identifica care este obiectul juridic principal al hărţuirii sexuale şi de a stabili în ce situaţii
fapta analizată lezează obiectul juridic secundar protejat prin textul incriminator specificat la art.173 CP RM.
La nivel doctrinar, nu există o concepţie uniformă care ar stabili o regulă fixă de distincţie între obiectul
juridic principal şi obiectul juridic secundar al unei infracţiuni; deci, este important a determina regula adecvată pentru ipoteza hărţuirii sexuale. Potrivit opiniei exprimate de Gh.Alecu, „uneori obiectul juridic al infracţiunii este complex atunci când prin fapta socialmente periculoasă sunt lezate deodată două sau mai multe
relaţii sociale, cea mai importantă dând natura acelei infracţiuni” [1, p.40]. În contextul studiului nostru, nu
este tocmai cea mai potrivită modalitate de distingere a obiectului juridic principal de cel secundar, întrucât
este dificil a ierarhiza valorile sau a „cântări” importanţa valorilor sociale (şi a relaţiilor sociale aferente) protejate prin textul incriminator al hărţuirii sexuale. Potrivit unui alt punct de vedere, obiectul juridic principal
al unei infracţiuni poate fi determinat în funcţie de orientarea acţiunii principale din cadrul infracţiunii complexe [7, p.199]. În mod similar, obiectul juridic secundar al unei infracţiuni poate fi stabilit în dependenţă de
direcţia acţiunii secundare din conţinutul laturii obiective a faptei infracţionale. De cele mai dese ori, această
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regulă este valabilă. Totuşi, nu putem să nu remarcăm că structura complexă a hărţuirii sexuale este în afara
tipicităţii. Pentru a nu ne repeta, ne propunem să analizăm acest aspect în contextul analizei obiectului juridic
secundar. În acelaşi timp, menţionăm că scopul specificat în textul normativ al hărţuirii sexuale indică direcţia
acţiunii principale. La rândul său, scopul infracţional stă la baza includerii hărţuirii sexuale în şirul infracţiunilor privind viaţa sexuală. Pe cale de consecinţă, afirmăm că între obiectul juridic generic şi obiectul juridic
special există un raport de la general la particular, astfel încât obiectul juridic principal poate fi dedus din
obiectul juridic generic. În acest sens, este elocventă afirmaţia, în acord cu care „obiectul juridic principal al
infracţiunii constituie întotdeauna o valoare socială (împreună cu relaţiile sociale aferente) ce se referă la acel
domeniu al realităţii sociale, care este cuprins de conceptul obiectului juridic generic al infracţiunii şi care se
deduce în mod organic din acest concept” [5, p.128]. Aceeaşi poziţie este reţinută şi în doctrina rusă [55, p.389],
care concretizează că nu este corect a identifica obiectul juridic principal după gradul de importanţă a valorilor protejate; în contrast, obiectul juridic principal urmează a fi determinat în legătură cu obiectul juridic
generic al infracţiunii. În particular, obiectul juridic principal al infracţiunii de hărţuire sexuală derivă din
relaţiile sociale privind viaţa sexuală a persoanei.
Precizăm că în ipoteza faptei examinate în principal se apără relaţiile sociale privind libertatea sexuală sau
inviolabilitatea sexuală a persoanei. Reţinem în acest sens anume punctul de vedere lansat de S.Brînză şi
V.Stati [6, p.587]. În contrast, considerăm incompletă aserţiunea, potrivit căreia hărţuirea sexuală atentează
în primul rând la inviolabilitatea sexuală a persoanei [38, p.208]. La fel, racordând opiniile doctrinare exprimate în literatura juridică română [3, p.321; 25, p.139] la norma specificată la art.173 CP RM, corespunzător
cărora hărţuirea sexuală lezează în principal relaţiile sociale cu privire la libertatea sexuală a persoanei, nu
putem prelua nici aceste puncte de vedere, iar dezacordul nostru derivă din faptul că şi această abordare se
referă doar la o componentă a vieţii sexuale. Nu vom adera nici la punctul de vedere, potrivit căruia obiectul
juridic principal al infracţiunii de hărţuire sexuală îl constituie relaţiile sociale privitoare la libertatea şi inviolabilitatea sexuală [26, p.133], deoarece prin atare afirmaţie se creează impresia că relaţiile sociale cu privire
la libertatea sexuală şi inviolabilitatea sexuală pot fi atinse concomitent în ipoteza faptei examinate. În sensul
infracţiunii prevăzute la art.173 CP RM, relaţiile sociale privind libertatea sexuală sau inviolabilitatea sexuală
a persoanei pot fi atinse doar în mod alternativ. Pe cale de consecinţă, pentru a clarifica cazurile în care fapta
prevăzută la art.173 CP RM atinge efectiv sau pune în pericol relaţiile sociale cu privire la libertatea sexuală
sau la inviolabilitatea sexuală, se impune ca necesară analiza acestor concepte.
Preliminar, menţionăm că în contextul legislativ nu vom găsi definiţiile noţiunilor de libertate sexuală şi
de inviolabilitate sexuală. Nici Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Despre
practica judiciară în cauzele din categoria infracţiunilor privind viaţa sexuală”, nr.17 din 07.11.2005, nu explică
semnificaţia acestor noţiuni. În atare conjunctură, în vederea elucidării acestor sintagme, nu ne rămâne decât
să apelăm la teoria dreptului penal.
Unii autori abordează conceptele de inviolabilitate sexuală şi de libertate sexuală în calitate de categorii
subsecvente ale dreptului la libertatea individuală. Bunăoară, V.Dongoroz susţine că libertatea şi inviolabilitatea vieţii sexuale reprezintă aspecte ale libertăţii individuale. Concomitent, autorul menţionează că aceste
aspecte ale vieţii sexuale îşi găsesc expresia în dreptul inalienabil al persoanei de a dispune în mod liber de
corpul său în relaţiile sexuale, în limitele stabilite de normele dreptului şi moralei [33, p.349]. În doctrina rusă
de asemenea s-a opinat că „libertatea sexuală şi inviolabilitatea sexuală sunt categorii juridice interdependente
de acelaşi calibru, elemente inseparabile ale unui drept – pasiv (inviolabilitatea) şi activ (libertatea). Inviolabilitatea sexuală, precum şi libertatea, ca o componentă a dreptului la libertate şi inviolabilitate (sublinierea
ne aparţine – n.a.), întotdeauna aparţin persoanei, cu toate că realizarea în întregime a libertăţii sexuale, adică
a dreptului activ, este posibilă doar în prezenţa unei condiţii – inviolabilităţii sexuale” [71]. Adaptând asemenea
concepţii la reglementările corespondente din Legea Fundamentală a Republicii Moldova, dreptul la libertate
sexuală şi la inviolabilitate sexuală ar deriva din prevederea alin.(1) art.25 din Constituţie [23], care proclamă
libertatea şi securitatea persoanei. Totuşi, asemenea abordări abstracte nicidecum nu clarifică semnificaţia
conceptelor de libertate sexuală şi inviolabilitate sexuală în accepţiunea legii penale şi nici nu evidenţiază
punctele delimitative dintre aceste valori sociale. De aceea, infra ne propunem să analizăm diverse concepţii
doctrinare referitoare la sensul propriu-zis al sintagmelor „libertate sexuală” şi „inviolabilitate sexuală”.
În privinţa semnificaţiei conceptului de libertate sexuală, în literatura juridică sunt reflectate puncte de
vedere divergente. Stricto sensu, libertatea sexuală presupune „dreptul de a alege de sine stătător de a intra în
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relaţii sexuale cu o anumită persoană” [56, p.31] sau „dreptul persoanei de a decide în mod individual, fără
vreo constrângere în privinţa alegerii partenerului sexual” [57, p.96]. Într-o părere mai detailată se enunţă că
„libertatea sexuală presupune dreptul persoanei de a decide de sine stătător cu cine şi în ce mod să-şi satisfacă dorinţele sexuale. Criteriile şi limitele libertăţii sexuale se determină de persoana în privinţa căreia se
întreprind acţiunile sexuale” [64, p.110; 59, p.64]. După И.В. Пантюхина, prin libertate sexuală trebuie de
înţeles libertatea de a alege tipul, modalităţile şi formele relaţiilor sexuale, precum şi partenerul sexual în
prezenţa acordului liber exprimat [65, p.53]. Lato sensu, libertatea sexuală este dreptul persoanei de a alege
de a intra sau nu în relaţii sexuale [60, p.168]. Rezumând aceste opinii doctrinare, conchidem că libertatea
sexuală presupune libera opţiune în materie sexuală şi se referă atât la alegerea partenerului sexual, cât şi la
modalitatea, forma şi chiar timpul satisfacerii necesităţilor sexuale. Indubitabil, libertatea sexuală este incompatibilă cu orice constrângere, influenţă sau abuz din exterior. În acelaşi timp, subscriem în totalitate afirmaţiei
expuse de Е.В. Поддубная, potrivit căreia libertatea sexuală nu este inerentă oricărei persoane [66, p.346].
Astfel, mai precisă, însă nu şi atotcuprinzătoare, este definiţia doctrinară, potrivit căreia libertatea sexuală se
referă la dreptul persoanei care a atins o anumită vârstă (maturitatea) de a hotărî de sine stătător cu cine şi în
ce formă să-şi satisfacă necesităţile sexuale [61, p.368; 62, p.284]. Tocmai în situaţiile în care persoana nu
dispune de libertate sexuală vor fi lezate relaţiile sociale cu privire la inviolabilitatea sexuală a persoanei.
Vom deduce situaţiile particulare în care libertatea sexuală nu este inerentă persoanei prin prisma analizei
semnificaţiei conceptului de inviolabilitate sexuală. Or, în ipoteza hărţuirii sexuale, între aceste valori sociale
există un raport de complementaritate.
În altă ordine de idei, neunitare sunt şi poziţiile teoretice referitoare la semnificaţia sintagmei „inviolabilitate sexuală”. Nu putem fi de acord cu acei autori care confundă noţiunea de libertate sexuală cu cea de inviolabilitate sexuală. Astfel, în viziunea lui А.А. Жижиленко, inviolabilitatea sexuală presupune libertatea de a
dispune de sfera relaţiilor sexuale în corespundere cu alegerea sa, libertatea de a permite sau a respinge satisfacerea sentimentului sexual al unei alte persoane în privinţa personalităţii sale [58, p.102]. Într-o altă opinie
[66, p.349], inviolabilitatea sexuală este definită ca fiind dreptul juridic la inviolabilitatea sferei sexuale, adică interdicţia bazată pe lege de a intra în relaţii sexuale cu orice persoană în lipsa sau împotriva voinţei sale.
Nu putem agrea nici punctul de vedere exprimat de М.Д. Точеный [70], care tratează inviolabilitatea sexuală
lato sensu – ca aparţinând fiecărei persoane, indiferent de vârsta acesteia, discernământ, nivel de cunoştinţe
în sfera sexuală. Există şi opinia, prea generală, potrivit căreia inviolabilitatea sexuală presupune dreptul persoanei la protecţie împotriva oricărei atingeri din partea altor persoane [70, p.32]. Suntem de părere că asemenea afirmaţii contravin accepţiunii „inviolabilitate sexuală” din contextul legislaţiei penale şi nu permit o
distingere clară între libertatea sexuală şi inviolabilitatea sexuală. De asemenea, este prea vagă aserţiunea
lansată, corespunzător căreia inviolabilitatea sexuală se referă în primul rând la minori [61, p.368]. În context,
nu este de neglijat punctul de vedere, potrivit căruia prin inviolabilitate sexuală trebuie de înţeles „dreptul
persoanelor minore, şi în mod egal al persoanelor psihic nedezvoltate, fără discernământ, de a nu intra în
relaţii sexuale” [63, p.143]. În literatura juridică autohtonă, A.Tăbîrţă menţionează că inviolabilitatea sexuală
presupune dreptul persoanei de a nu i se aduce nicio atingere corpului său [54, p.8]. Nici o asemenea afirmaţie
nu permite o delimitare clară între noţiunile „liberate sexuală” şi „inviolabilitate sexuală”. Or, în concordanţă
cu atare opinie, aplicarea violenţei denotă implicit atingerea inviolabilităţii sexuale. Mai degrabă, violenţa se
va aplica în privinţa persoanelor care dispun de libertate sexuală, pentru a înfrânge voinţa şi opunerea acestora,
iar în acest caz vor fi afectate relaţiile sociale privind libertatea sexuală a persoanei. Diferită este situaţia în
privinţa persoanei aflate în imposibilitate de a se apăra3. În literatura de specialitate rusă se detaliază că „în
cazul stării de neputinţă fizică, persoana înţelege caracterul acţiunilor comise în privinţa sa, prevede toate
posibilele urmări, însă nu este capabilă să manifeste împotrivire. Însă, asemenea persoane nu pot fi private de
dreptul la libertatea sexuală, cu excepţia minorilor de vârstă fragedă sau a persoanelor care nu au atins vârsta
de 16 ani” [67, p.487]. Concretizăm că în conjunctura în care victima se află în imposibilitate de a se apăra
prezenţa sau absenţa libertăţii sexuale este irelevantă pentru făptuitor, întrucât victima nu dispune de posibilitatea reală de a se împotrivi. De aceea, subiectul infracţiunii va profita mai degrabă de starea fiziologică în
care se află victima la momentul săvârşirii faptei. Un caz particular în care libertatea sexuală lipseşte priveşte
3

Imposibilitatea victimei de a se apăra presupune incapacitatea ei fizică de a opune rezistenţă făptuitorului, care încearcă să întreţină
raport sexual cu victima.
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persoanele aflate în imposibilitate de a-şi exprima voinţa. Prin „imposibilitate de a exprima voinţa” se are în
vedere o stare psihofiziologică ce lipseşte victima de putinţa de a-şi da seama de ceea ce se petrece cu ea sau
de a-şi manifesta voinţa [6, p.59]. De exemplu, în asemenea stare se află persoanele de vârstă fragedă, persoanele bolnave psihic, persoanele aflate în stare de inconştienţă (chiar şi din cauza alcoolului sau altor substanţe), de leşin sau în somn hipnotic sau letargic. În asemenea condiţii, victima fie este incapabilă să-şi dea
seama de caracterul acţiunilor îndreptate în privinţa ei şi nu poate să-şi dirijeze în mod conştient voinţa, fie
nu are aptitudinea corespunzătoare de a-şi exprima voinţa. Chiar şi în prezenţa acordului victimei, consimţământul parvenit de la persoane aflate în imposibilitate de a-şi exprima voinţa nu este valabil. Prin urmare,
aceste categorii de persoane nu pot să decidă în mod individual în privinţa satisfacerii sau nesatisfacerii instinctului sexual al altei persoane. Aşadar, nu putem agrea punctul de vedere, corespunzător căruia „lezarea
inviolabilităţii sexuale de fiecare dată înseamnă şi lezarea libertăţii sexuale” [64, p.109]. Este alogic să afirmăm că ar putea fi afectată libertatea sexuală atunci când ea lipseşte; or, în astfel de caz nu există obiectul de
atentare. În asemenea circumstanţe, obiectul juridic care este vătămat sau pus în pericol corespunde relaţiilor
sociale cu privire la inviolabilitatea sexuală.
După această divagaţie absolut necesară clarificării înţelesului acestor concepte din perspectiva dreptului
penal este cazul să determinăm situaţiile particulare în care pot fi lezate relaţiile sociale cu privire la libertatea
sexuală sau la inviolabilitatea sexuală în contextul faptei incriminate la art.173 CP RM.
Textul incriminator specificat la art.173 CP RM nu imprimă victimei calităţi speciale; prin urmare, nu
este exclus ca minorul să evolueze în calitate de victimă a hărţuirii sexuale. În cazul în care hărţuirea sexuală
se săvârşeşte în privinţa unui minor, vor fi afectate sau puse în pericol, după caz, relaţiile sociale privind
libertatea sexuală sau inviolabilitatea sexuală a persoanei. Atare concluzie se desprinde din analiza sistemică
a definiţiilor legislative4, explicite sau implicite, ale conceptului de minor, coroborate cu prevederile normativpenale care proteguiesc relaţiile sociale privind inviolabilitatea sexuală a minorului. În acest context, nu
putem să nu remarcăm discrepanţele dintre normele juridico-penale care vizează protecţia relaţiilor sociale
referitoare la inviolabilitatea sexuală a minorului. La concret, din art.174 CP RM („Raportul sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani”) reiese că, în sensul legii penale, până la vârsta de 16 ani consimţământul persoanei în privinţa unor acţiuni sexuale (raport sexual, alte acte care implică penetrarea) este considerat nevalabil. În acelaşi timp, în art.1751 CP RM („Acostarea copiilor în scopuri sexuale”) se operează terminologic cu conceptul „copil”, prin care se desemnează orice persoană cu vârsta mai mică de 18 ani. Pe
cale de consecinţă, utilizarea în legislaţia penală a termenului „copil” în locul noţiunii „persoană care nu a
atins vârsta de 16 ani” creează confuziune şi pericol de interpretare extensivă defavorabilă. În pofida acestei
dileme, în ipoteza prezentului studiu, nu putem face abstracţie de prevederile art.174 CP RM, din care reiese
clar că după vârsta de 16 ani consimţământul persoanei în privinţa întreţinerii unui raport sexual ori a altor
relaţii cu caracter sexual este recunoscut valabil. În această ordine de idei, susţinem că, în corespundere cu
art.173 CP RM, sunt ocrotite relaţiile sociale cu privire la inviolabilitatea sexuală a persoanei care nu a atins
vârsta de 16 ani şi nu a minorului. Deşi de la vârsta de 16 ani până la vârsta de 18 ani persoana se consideră
de asemenea minor, în privinţa acestor persoane în sensul art.173 CP RM sunt proteguite relaţiile sociale cu
privire la libertatea sexuală, dacă persoana dispune de posibilitatea de a-şi exprima voinţa.
În acelaşi timp, trebuie delimitate situaţiile în care persoana este de o vârstă fragedă. Faţă de o asemenea
persoană nu poate fi invocată prezenţa consimţământului, deoarece, datorită particularităţilor fizice şi, mai
ales, psihice, persoana de vârstă fragedă nu poate aprecia toate implicaţiile actului său de voinţă. În acest
sens, este semnificativă afirmaţia expusă de V.Stati, potrivit căreia „nu este de vârstă fragedă acel copil care
are o reprezentare clară a semnificaţiei consimţământului pe care îl acordă în vederea întreţinerii unor acte sau
contacte sexuale. Dacă însă copilul nu are o asemenea reprezentare, atunci determinarea lui la acte sexuale, pe
calea înşelăciunii, trebuie calificată, după caz, conform lit.b) alin.(3) art.171 sau lit.a) alin.(3) art.172 CP RM.
Aceasta întrucât o asemenea ipoteză implică faptul că victima este un copil de vârstă fragedă” [53, p.17].
4

Potrivit alin.(1) art.20 din Codul civil al Republicii Moldova, „capacitatea deplină de exerciţiu începe de la data când persoana
fizică devine majoră, adică la împlinirea vârstei de 18 ani”. La fel, Codul familiei al Republicii Moldova şi Legea nr.338 privind
drepturile copilului stipulează că prin „copil” se înţelege persoana care nu a atins vârsta de 18 ani. Atare poziţie este reţinută şi de
Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, încheiate la Lanzarote
la 25.10.2007.
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Precizăm că aptitudinea victimei de a înţelege natura şi caracterul faptelor pe care le săvârşeşte sau la care
este supusă trebuie apreciată, de la caz la caz, prin expertiza psihologico-psihiatrică.
Aceeaşi soluţie se păstrează şi în privinţa altor categorii de persoane aflate în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa. De lege lata, art.173 CP RM specifică caracterul nedorit al raporturilor sexuale ori al altor acţiuni
cu caracter sexual. Aprecierea caracterului nedorit al scopului vizat de făptuitor în ipoteza faptei analizate
este corelativă atitudinii victimei. Cum poate, eventual, o persoană psihic bolnavă să aprecieze caracterul –
dorit sau nedorit – al raporturilor sexuale ori al altor acţiuni cu caracter sexual din moment ce consimţământul acesteia este nevalabil? Indubitabil, o atare apreciere este irelevantă. Adiţional, evidenţiem că chiar dacă
hărţuirea sexuală se realizează în prezenţa ameninţării, constrângerii, şantajului, comportamentul conceput
de făptuitor vizează „determinarea” victimei la raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu caracter sexual, ceea ce
presupune o influenţă din partea făptuitorului îndreptată spre „convingerea” victimei. Dacă făptuitorul are
scopul de a determina o persoană bolnavă psihic la raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu caracter sexual, el
poate să-şi realizeze scopul, însă nu pe calea comportamentului incriminat la art.173 CP RM, ci mai degrabă
va încerca să-şi atingă obiectivul pe calea înşelăciunii sau prin alte mijloace. Simpla manifestare a comportamentului incriminat la art.173 CP RM, chiar şi repetat, în afara scopului prevăzut expres în textul incriminator
nu poate fi calificată ca hărţuire sexuală.
În altă privinţă, consemnăm că, în cazul în care persoana se află în imposibilitate de a se apăra, aprecierea
conduitei infracţionale urmează să derive din doi indici: dacă făptuitorul a cunoscut sau nu starea în care se
află victima şi dacă a profitat ori nu de această stare la săvârşirea faptei infracţionale. În eventualitatea în care
scopul făptuitorului a fost realizat în prezenţa acestor semne, nu se va atesta hărţuire sexuală, ci mai degrabă
fapta incriminată la art.171 sau la art.172 CP RM. Aceasta nu înseamnă că hărţuirea sexuală nu poate fi realizată în privinţa persoanelor aflate în imposibilitate de a se apăra. Or, această posibilitate există, însă în atare
situaţie făptuitorul va recurge doar la modalităţile faptice specifice hărţuirii sexuale în vederea realizării scopului infracţional; altminteri, comportamentul conceput excede latura obiectivă a hărţuirii sexuale. În practică
s-ar putea să fie dificil a delimita situaţiile în care făptuitorul profită sau nu de imposibilitatea victimei de a
se apăra, mai ales că hărţuirea sexuală este o infracţiune formală şi se consumă din momentul manifestării
comportamentului incriminat (chiar şi o singură dată), indiferent de realizarea scopului. Astfel, nu este exclus
ca făptuitorul să încerce să determine victima aflată în imposibilitate de a se apăra „să accepte” realizarea
raporturilor sexuale ori a altor acţiuni cu caracter sexual recurgând la ameninţări. În această ipoteză, la baza
delimitării infracţiunii de hărţuire sexuală de infracţiunile specificate la art.171 sau 172 CP RM urmează să
fie stabilit „gradul” de pericol al ameninţării.
Într-un alt segment al cercetării, ne interesează şi obiectul juridic secundar al infracţiunii specificate la
art.173 CP RM. În genere, prin obiect juridic secundar sau adiacent se înţelege valoarea socială şi relaţiile
sociale corespunzătoare acesteia, împotriva cărora se îndreaptă şi care sunt apărate prin incriminarea acţiunii
secundare sau adiacente din cadrul unei infracţiuni complexe [7, p.199]. La concret, acţiunea secundară din
conţinutul laturii obiective a componenţei de infracţiune consacrate la art.173 CP RM se exprimă prin: ameninţare, constrângere, şantaj. În ipoteza faptei examinate, ameninţarea, constrângerea, şantajul pot fi săvârşite
alternativ sau simultan în privinţa persoanei, dar de fiecare dată se comit în vederea înfrângerii voinţei victimei
şi adaptării acesteia la scopul făptuitorului. Prin urmare, toate modalităţile acţiunii adiacente din conţinutul
art.173 CP RM indică la atingerea relaţiilor sociale privind libertatea psihică a persoanei.
Prin definiţie, libertatea psihică presupune posibilitatea persoanei de a se autodetermina de sine stătător în
toate actele sale după cum va crede de cuviinţă, fără presiuni exercitate din exterior. Pe cale de consecinţă,
vor fi lezate relaţiile sociale cu privire la libertatea psihică a persoanei atunci când este îngrădită posibilitatea
ei de a lua hotărâri în orice situaţie, fără a se teme că i s-ar produce vreun rău.
În ipoteza infracţiunii de hărţuire sexuală, „răul” care ar putea fi adus victimei nu presupune o situaţie
fără ieşire, aşa cum, de exemplu, în cazul infracţiunii prevăzute la art.171 CP RM, constrângerea psihică creează victimei frica reală că i se va aplica imediat violenţa fizică sau că există o ameninţare cu omor ori cu
vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii. În niciun caz, hărţuirea sexuală nu presupune aplicarea
violenţei. În privinţa „consecinţelor” care ar putea rezulta din refuzul victimei de a ceda voinţei făptuitorului
se expun tranşant autorii S.Brânza şi V.Stati în contextul analizei modalităţilor acţiunii adiacente a faptei de
hărţuire sexuală. În corespundere cu concepţia autorilor numiţi: „Prin ameninţare, în sensul art.173 CP RM,
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trebuie de înţeles ameninţarea cu un rău vizând perspectivele victimei la locul de muncă, de studii etc. (concedierea, exmatricularea, retrogradarea, nepromovarea, schimbarea activităţii, diminuări salariale sau neacordarea sporurilor salariale meritate, lipsirea de bursă etc. De asemenea, se înţelege ameninţarea de a distruge
sau a deteriora bunurile victimei, de a o răpi etc., cu excepţia acelor tipuri de ameninţare care se pot atesta în
ipoteza infracţiunilor prevăzute la art.171 şi 172 CP RM”; „Prin constrângere, în sensul art.173 CP RM, se
are în vedere constrângerea prin profitarea de dependenţa materială, de serviciu sau de altă natură a victimei,
ori altă constrângere, cu excepţia celei specificate la art.171 şi 172 CP RM; „Prin şantaj, în sensul art.173
CP RM, trebuie de înţeles ameninţarea cu divulgarea informaţiilor care, devenind notorii, pot prejudicia onoarea şi demnitatea victimei ori pot fi cauza altor urmări nedorite” [6, p.595, p.596, p.597]. Nu ne vom aprofunda studiul prin analiza modalităţilor acţiunii adiacente a infracţiunii de hărţuire sexuală. Important este de
reţinut că, în accepţiunea art.173 CP RM, atingerea libertăţii psihice se realizează într-o aşa manieră, încât
victima să „accepte” realizarea raporturilor sexuale ori altor acţiuni cu caracter sexual. Aşa cum reiese din
norma incriminatoare specificată la art.173 CP RM, în ipoteza hărţuirii sexuale de fiecare dată se aduce atingere relaţiilor sociale privind libertatea psihică a persoanei.
În altă ordine de idei, menţionăm că în doctrina juridică [6, p.587] se susţine că obiectul juridic secundar
al faptei de hărţuire sexuală îl formează şi relaţiile sociale cu privire la integritatea corporală sau sănătatea
persoanei. De asemenea, în plan secundar, se aduce atingere relaţiilor sociale cu privire la onoarea (cinstea)
şi demnitatea persoanei. Subscriem acestei aserţiuni.
După cum putem remarca, proteguirea acestor relaţii sociale prin intermediul art.173 CP RM rezultă din
componenta secundară a acţiunii principale, şi anume: din sintagma „care lezează demnitatea persoanei ori
creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare”. Atare mod de
stabilire a obiectului juridic secundar vine oarecum în contradicţie cu regula învederată în teoria dreptului
penal, conform căreia identificarea obiectului juridic principal şi a obiectului juridic secundar este direct proporţională cu orientarea acţiunii principale din cadrul infracţiunii complexe şi a acţiunii secundare din contextul infracţiunii. Totuşi, nu putem să nu observăm că acţiunea principală a faptei analizate presupune două
componente: pe de o parte, comportamentul fizic, verbal sau nonverbal; pe de altă parte, acest comportament
trebuie să lezeze demnitatea persoanei ori să creeze o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare,
discriminatorie sau insultătoare. Tocmai componenta a doua a acţiunii principale indică că s-a adus atingere
relaţiilor sociale cu privire la integritatea corporală sau la sănătatea persoanei şi relaţiilor sociale cu privire la
onoarea (cinstea) şi demnitatea persoanei. În această ordine de idei, denotă relevanţă concepţia exprimată de
C.Pasere, potrivit căreia „construcţia juridică a infracţiunii de hărţuire sexuală demonstrează că aceasta este
una complexă. La fel, nu considerăm eronat să afirmăm că această infracţiune prezintă şi un obiect juridic
multiplu” [45, p.12].
Vom analiza separat obiectul juridic secundar al infracţiunii de hărţuire sexuală în coraport cu acţiunea
principală din cadrul acesteia.
În context, consemnăm că, deloc întâmplător, autoritatea legislativă a preferat să accentueze caracterul
conduitei manifestate de subiectul infracţiunii de hărţuire sexuală. Astfel, considerăm că lezarea demnităţii
persoanei ori crearea unei atmosfere neplăcute, ostile, degradante, umilitoare, discriminatorii sau insultătoare
poate produce victimei suferinţe psihice şi, implicit, fizice. Prin suferinţe psihice înţelegem modificările negative ale funcţionării psihicului. La rândul lor, suferinţele fizice presupun modificări ale funcţionării biologice a organismului. Atunci când menţionăm că o atare conduită poate provoca suferinţe fizice, avem în vedere
situaţiile în care ca rezultat al unor simptome pronunţate de depresie, sentimente de inferioritate, lipsa respectului de sine, anxietate, autoculpabilizare, fobii, tulburări de somn, stres ş.a.m.d., generate de comportamentul infracţional prevăzut la art.173 CP RM, se produc în detrimentul victimei afecţiuni fizice neurologice,
musculo-scheletice sau alte disfuncţii ale organismului. Reiterăm că în nicio situaţie, în ipoteza hărţuirii
sexuale, lezarea relaţiilor sociale cu privire la integritatea corporală sau la sănătatea persoanei nu denotă
aplicarea violenţei fizice. Subliniem că relaţiile sociale cu privire la integritatea corporală sau la sănătatea
persoanei pot fi lezate, însă nu de fiecare dată li se aduce atingere în conjunctura hărţuirii sexuale. Luând în
considerare că norma incriminatoare consacrată la art.173 CP RM nu conţine exigenţa repetabilităţii acţiunii
de hărţuire sexuală, nu există niciun dubiu că un act unic al făptuitorului poate fi încadrat în temeiul art.173
CP RM. Un atare exemplu poate fi condiţionarea înaintată de către angajator persoanei pretendente la funcţia
vacantă de a întreţine cu ea raporturi sexuale în schimbul angajării acesteia în câmpul muncii. În situaţia
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descrisă, cel mai probabil vor fi lezate relaţiile sociale cu privire la onoarea (cinstea) şi demnitatea persoanei
ori va fi creată o atmosferă neplăcută sau, după caz, o altă împrejurare caracteristică faptei incriminate la
art.173 CP RM, însă nu neapărat se va aduce atingere relaţiilor sociale cu privire la integritatea corporală sau
sănătatea persoanei. Per a contrario, suferinţele (psihice şi fizice) generate de hărţuirea sexuală se acutizează
atunci când se atestă persistenţa comportamentului făptuitorului, repetabilitatea conduitei manifestate sau
interacţiunea frecventă a subiectului infracţiunii cu victima.
Este cazul să menţionăm că sănătatea persoanei, în accepţiunea legii penale, are o altă semnificaţie decât
sensul larg al acestui concept indicat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii: „starea de bunăstare fizică, mentală
şi socială, şi nu doar absenţa unei boli sau infirmităţi” [46]. La concret, legislaţia penală ocroteşte sănătatea
ca stare în care se află persoana, indiferent de afecţiunile psihice sau fizice ale victimei la momentul săvârşirii
faptei infracţionale. Adiţional, ţinem să precizăm că sănătatea persoanei şi integritatea corporală sunt valori
sociale distincte care nu se interferează. Prin urmare, în ipoteza art.173 CP RM, relaţiile sociale cu privire la
integritatea corporală a persoanei sunt lezate ca urmare a suferinţelor psihice şi fizice suportate de victima
infracţiunii, care ipso facto au condus la producerea vătămărilor uşoare, nu însă la o lezare a sănătăţii nici
măcar de scurtă durată; de jure, asemenea vătămări corespund alin.(2) art.78 din Codul contravenţional al
Republicii Moldova [12]. În acelaşi timp, vor fi lezate relaţiile sociale cu privire la sănătatea persoanei în
cazul în care comportamentul manifestat de făptuitor a provocat o dereglare de scurtă durată a sănătăţii5 sau
o pierdere neînsemnată, dar stabilă a capacităţii de muncă6, adică ca urmare a cauzării vătămărilor uşoare
corelative alin.(3) art.78 din Codul contravenţional al Republicii Moldova. Gravitatea vătămărilor corporale
se stabileşte prin expertiza medico-legală în conformitate cu Regulamentul de apreciere medico-legală a gravităţii vătămării corporale, cu alte instrucţiuni şi indicaţii metodice.
Suscită interes şi analiza obiectului juridic secundar al faptei examinate concretizat în relaţiile sociale cu
privire la onoarea (cinstea) şi demnitatea persoanei. În doctrina juridică română se enunţă că în ipoteza hărţuirii sexuale „obiectul juridic secundar îl formează relaţiile sociale privitoare la alte valori legate de persoana
umană. Astfel, inviolabilitatea sexuală a persoanei este inseparabil legată de inviolabilitatea demnităţii sub
aspectul onoarei şi reputaţiei. Precum şi relaţiile sociale privind bunul mers al unităţilor de stat sau private”
[31, p.188]. În context, nu ne vom expune în privinţa obiectului juridic format din relaţiile sociale privind
bunul mers al unităţilor de stat sau private, întrucât corelativ normei de incriminare prevăzute la art.173 CP RM
este cert că o atare analiză este de prisos. În această ordine de idei, se impune clarificarea semnificaţiei conceptelor de onoare şi demnitate.
Pentru a clarifica înţelesul acestor concepte, vom face trimitere la Hotărârea Plenului Curţii Supreme de
Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la aplicarea legislaţiei despre apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale a persoanelor fizice şi juridice”, nr.8 din 09.10.2006 [39]. În conformitate cu pct.5 al hotărârii precitate, „onoarea reprezintă aprecierea pozitivă care reflectă calitatea persoanei în conştiinţa socială”;
„demnitatea reprezintă autoaprecierea persoanei întemeiată pe aprecierea societăţii”. Ca o subcategorie a
onoarei este conceptul de reputaţie profesională „ce reprezintă reflectarea calităţilor profesionale ale persoanei
în conştiinţa socială, însoţită de aprecierea pozitivă a societăţii”. În acelaşi timp, literatura juridică detaliază
că onoarea presupune evaluarea calităţilor morale şi de altă natură ale persoanei care este determinată de
comportamentul persoanei şi de atitudinea acesteia faţă de valorile sociale şi morale [64, p.104]. În contrast,
demnitatea este evaluarea internă, personală a calităţilor umane, a abilităţilor profesionale şi semnificaţia pe
care acestea o au pentru cei din jur, iar reputaţia reprezintă o evaluare socială a competenţelor, capacităţilor
şi abilităţilor profesionale ale persoanei.
În ipoteza hărţuirii sexuale, se va aduce atingere relaţiilor sociale cu privire la onoarea persoanei numai în
conjunctura în care conduita concepută de subiectul infracţiunii în privinţa victimei va fi cunoscută publicului; în acest sens, fie se va realiza în prezenţa altor persoane, fie asemenea informaţie va ajunge la cunoştinţa
altor persoane prin alte mijloace. Este cazul de precizat că aprecierea din partea publicului, indiferent că se
referă la calităţile morale sau profesionale ale persoanei, nu trebuie să reflecte o caracteristică personală de
genul „este neprofesionist/ă” sau „este needucat/ă”; asemenea evaluare în ipoteza faptei examinate trebuie să
5

Dereglarea sănătăţii de scurtă durată este determinată nemijlocit de leziunea corporală şi durează mai mult de 6 zile, dar nu mai mult
de 21 de zile (trei săptămâni).
6
Prin incapacitate permanentă şi neînsemnată de muncă se înţelege o incapacitate generală de muncă în volum de până la 10% inclusiv.
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derive din comportamentul incriminat la art.173 CP RM. Lato sensu, lezarea onoarei presupune discreditarea
persoanei în faţa opiniei publice. Aprecierea lezării onoarei unei persoane se va face în acord cu normele morale existente în societatea respectivă, precum şi în concordanţă cu reacţia de răspuns a societăţii în privinţa
situaţiei concrete. În sensul art.173 CP RM, este dificil a contura toate cazurile în care am putea afirma cu
certitudine că a fost lezată onoarea persoanei. Fără îndoială, glumele cu caracter sexual în raport cu victima,
atingerile corpului acesteia, insultarea victimei cu afirmaţii de genul „nu eşti bun/ă de nimic” manifestate în
prezenţa altor persoane pot atesta lezarea onoarei. Mai mult ca atât, ţinând cont de faptul că hărţuirea sexuală
mult timp a fost considerată un „moft” al feministelor, societatea poate adesea învinovăţi victima hărţuirii
sexuale şi justifica comportamentul făptuitorului cu afirmaţii de genul „ce a căutat, aceea a găsit” sau „este o
uşuratică, de aceea se comportă în aşa manieră cu ea”. În altă ordine de idei, evidenţiem că în conjunctura în
care societatea va pune la îndoială calităţile profesionale ale victimei hărţuirii sexuale, vor fi lezate relaţiile
sociale cu privire la reputaţia profesională a persoanei. În legislaţia franceză a fost recunoscută posibilitatea
ca persoana să fie discriminată ca rezultat al hărţuirii sexuale, de exemplu, în cazul în care victimei hărţuirii
sexuale i-ar putea fi refuzată angajarea la un post de muncă din motiv că ar fi mărturisit fapta de hărţuire
sexuală. Pentru a proteja victima infracţiunii prevăzute la art.222-33 de un tratament diferenţiat, Codul penal
al Franţei incriminează la art.225-1-1 orice distincţie operată între persoane ca urmare a faptului că au fost
supuse sau că au refuzat să se supună acţiunilor de hărţuire sexuală prevăzute la art.222-33 sau că au mărturisit asemenea acţiuni, inclusiv dacă aceste acţiuni nu au fost comise în manieră repetată. Atunci când aprecierea socială este obiectivă, nu putem afirma că au fost lezate relaţiile sociale cu privire la onoarea persoanei.
În acord cu pct.5 al Hotărârii Plenului CSJ nominalizate supra, deosebirea dintre „onoare” şi „demnitate”
constă în faptul că onoarea este o trăsătură socială obiectivă, iar demnitatea are conotaţii subiective. În acest
sens, în literatura juridică s-a menţionat, cu drept cuvânt, că, întrucât demnitatea persoanei presupune propria
apreciere şi determinarea locului său în viziunea societăţii şi în relaţiile sociale, persoanele de vârstă fragedă,
persoanele bolnave psihic şi persoanele decedate nu dispun de demnitate [64, p.106]. Reiterăm că hărţuirea
sexuală exclude posibilitatea evoluării în calitate de victimă a acestor categorii de persoane.
Deşi în norma incriminatoare a hărţuirii sexuale legiuitorul utilizează conjuncţia „ori” în contextul expresiei
„care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare” (sublinierea ne aparţine – n.a.), este eronat să afirmăm că conduita întreprinsă de
făptuitor fie lezează demnitatea persoanei, fie creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare,
discriminatorie sau insultătoare. Asemenea concepte nu sunt alternative şi nici nu se exclud reciproc. Aceasta
deoarece este dificil a ne imagina o atmosferă umilitoare sau degradantă (care, de altfel, în vorbirea curentă
sunt concepte sinonimice) fără a fi lezată demnitatea persoanei. Mai mult ca atât, suntem de părere că între
scopul infracţional specificat explicit în dispoziţia faptei examinate, pe de o parte, şi onoarea (cinstea) şi
demnitatea persoanei, pe de altă parte, există o legătură vădită.
Oricum, aşa cum prescrie textul legislativ specificat la art.173 CP RM, este suficient ca conduita corelativă acţiunii principale din conţinutul laturii obiective a faptei examinate să creeze „o atmosferă neplăcută”,
de aceea la stabilirea faptului dacă au fost sau nu lezate relaţiile sociale cu privire la onoarea (cinstea) şi
demnitatea persoanei urmează să se ţină cont de o serie de indici: personalitatea victimei, percepţia conduitei
făptuitorului de către victimă, mediul social de provenienţă şi trai al victimei, educaţia acesteia ş.a.m.d.
În definitivă, susţinem că conceptele de onoare, demnitate şi reputaţie profesională nu se exclud reciproc;
prin urmare, există posibilitatea ca în conjunctura faptei analizate acestea să fie lezate concomitent.
Schimbând direcţia de cercetare, ne vom expune în privinţa obiectului material al infracţiunii de hărţuire
sexuală. De plano, obiectul material al infracţiunii este obiectul influenţării nemijlocite prin acţiunea făptuitorului. La o primă impresie, s-ar părea că hărţuirea sexuală nu dispune de obiect material. Concomitent, în
doctrina juridică opiniile savanţilor sunt împărţite: un grup de autori afirmă că hărţuirea sexuală nu are obiect
material [2, p.239; 32, p.178; 47, p.162]; alt grup de autori [6, p.588; 25, p.140; 30, p.26] susţin că hărţuirea
sexuală poate avea obiect material. Argumentele prezentate în vederea explicării posibilităţii existenţei obiectului material în ipoteza faptei analizate diferă. Astfel, promotorii unei opinii admit că obiectul material al
infracţiunii de hărţuire sexuală ar exista doar în conjunctura săvârşirii faptei prin constrângere fizică, atunci
când obiectul material l-ar constitui corpul victimei [25, p.40; 30, p.26]. Corelând asemenea afirmaţie la textul
incriminator al hărţuirii sexuale prevăzut la art.173 CP RM, obiectăm în privinţa unui asemenea raţionament.
Altminteri, dacă am admite că hărţuirea sexuală poate fi comisă prin constrângere fizică, s-ar crea o frontieră
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foarte apropiată între infracţiunea analizată şi infracţiunile prevăzute la art.171 şi 172 CP RM şi ar trebui
delimitate, de la caz la caz, hotarele constrângerii fizice aplicabile în contextul acestor infracţiuni. Din punct
de vedere practic, considerăm că acest lucru nu este posibil. Sau, chiar dacă ar fi posibil, s-ar crea pericolul
calificării incorecte a faptei infracţionale.
Dimpotrivă, achiesăm opinia, potrivit căreia hărţuirea sexuală are obiect material în acele cazuri când
acţiunea principală din cadrul faptei prejudiciabile prevăzute la art.173 CP RM se realizează în formă fizică
[4, p.132]. Or, aşa cum prescrie art.173 CP RM, subiectul infracţiunii poate adopta o conduită fizică în vederea îndeplinirii scopului infracţional. În această ordine de idei, manifestarea comportamentului fizic în ipoteza
infracţiunii examinate se poate exprima prin atingeri ale corpului victimei, săruturi, îmbrânceli uşoare ş.a.m.d.
Astfel spus, vătămarea efectivă sau potenţială a relaţiilor sociale privind libertatea sexuală sau inviolabilitatea
sexuală poate avea loc şi prin influenţarea nemijlocită a corpului victimei. O asemenea influenţare se realizează pe calea contactului fizic dintre corpul făptuitorului şi corpul victimei, care nu implică constrângerea
fizică. Anume atare conduită relevă posibilitatea existenţei obiectului material în cazul hărţuirii sexuale şi în
niciun caz comportamentul făptuitorului îndreptat spre înfrângerea împotrivirii victimei pe calea constrângerii
fizice.
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