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OBIECTUL JURIDIC SPECIAL AL INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE
LA art.264 DIN CODUL PENAL
Nicolae POSTOVANU
Universitatea de Stat din Moldova
Obiectul juridic special al infracțiunilor prevăzute la art.264 din Codul penal al Republicii Moldova are un caracter
complex. Acest obiect include două componente: obiectul juridic principal și obiectul juridic secundar. Obiectul juridic
principal îl formează relațiile sociale cu privire la securitatea circulației rutiere sau a exploatării mijloacelor de transport.
Securitatea circulației rutiere se exprimă în starea de lucruri condiționată de conducerea mijloacelor de transport, care
asigură protecţia persoanelor împotriva accidentelor rutiere ce presupun încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei
sau de exploatare a mijloacelor de transport, în rezultatul căreia se cauzează vătămarea medie sau gravă ori decesul unei
sau mai multor persoane. Securitatea exploatării mijloacelor de transport se exprimă în starea de lucruri condiționată de
respectarea de către persoana care conduce mijlocul de transport a cerințelor tehnice de utilizare a acestuia, ceea ce asigură protecţia persoanelor împotriva accidentelor rutiere care presupun încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei
sau de exploatare a mijloacelor de transport, în rezultatul căreia se cauzează vătămarea medie sau gravă ori decesul unei
sau mai multor persoane. Obiectul juridic secundar al infracțiunilor prevăzute la art.264 CP RM îl constituie relațiile
sociale cu privire la sănătatea sau viața persoanei. Dacă prin aceeași încălcare a regulilor de securitate a circulaţiei sau de
exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport se cauzează din imprudenţă,
de exemplu, o vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii și decesul a două sau mai multor persoane, nu este
corect să se aplice doar alin.(5) art.264 CP RM. În acest caz, trebuie invocat și alin.(1) art.264 CP RM.
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THE SPECIFIC LEGAL OBJECT OF THE OFFENCES SET OUT IN art.264 OF THE CRIMINAL CODE
The specific legal object of the offences set out in art. 264 of the Criminal Code of the Republic of Moldova has a
complex character. This object includes two components: the main legal object and the secondary legal object. The
main legal object is social relations regarding the safety of road traffic or the operational safety of means of transport.
The safety of road traffic is expressed in the state of affairs conditioned by the driving of means of transport, which ensures
the protection of persons against road accidents involving violations of transport traffic or operational safety rules, resulting
in less severe or severe bodily injury or damage to health or death of one or more persons. The operational safety of
means of transport is expressed in the state of affairs conditional on the person driving the means of transport
complying with the technical requirements for its use, which ensures the protection of persons against road accidents
involving violations of transport traffic or operational safety rules, resulting in less severe or severe bodily injury or
damage to health or death of one or more persons. The secondary legal object of the offences set out in art. 264 PC RM
is the social relations regarding the health or life of a person. If the person driving the means of transport violates the
road traffic or operational safety rules causing, by imprudence, for example, a less severe bodily injury or damage to
health and the death of two or more persons, it is not correct to apply only para. (5) art. 264 CC RM. In this case, para. (1)
art. 264 CC RM must be invoked as well.
Keywords: the object of the offence, the specific legal object of the offence, the safety of road traffic, the operational
safety of means of transport, the health of a person, the life of a person, the cumulation of offences.

Prezentat la 24.08.2020
Publicat: martie 2021

