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PARTICIPAŢIA LA COMITEREA INFRACŢIUNILOR DE OMOR –
DELIMITĂRI TEORETICO-METODOLOGICE
Alexandru ARCER
Universitatea de Stat din Moldova
La momentul actual în ştiinţa dreptului penal sub aspectul diferenţierii participanţilor la infracţiune au fost şi continuă
să concureze până în prezent două teorii de bază ce caracterizează participaţia penală: una obiectivă şi una subiectivă,
dar este cunoscută şi o teorie mixtă.
În acest context, în dreptul penal este unanim recunoscut principiul conform căruia, în caz de participaţie, nu se modifică temeiul general al răspunderii penale.
Asupra participanţilor la infracţiune se răsfrâng principiile generale ale răspunderii în dreptul penal, potrivit cărora
temeiul răspunderii penale îl formează fapta prejudiciabilă ce conţine toate elementele componenţei infracţiunii prevăzute
de Codul penal. Acest principiu are o importanţă principială atât la stabilirea răspunderii pentru faptele săvârşite de o
singură persoană, cât şi pentru cele comise în participaţie.
Actualitatea prezentului studiu în limitele unui articol ştiinţific reiese din faptul că legea penală consideră participaţia la
infracţiune drept una dintre cele mai periculoase forme de activitate infracţională după gradul de răspundere şi gravitatea
urmărilor penale, participaţia la infracţiune constituind un grad prejudiciabil sporit.
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PARTICIPATION IN THE COMMISSION OF MURDERS –THEORETICAL METHODOLOGICAL BOUNDARIES
At present, in the science of criminal law, to differentiate participants in crime, there have been two basic competing
theories that characterise the criminal participation: one is objective and the other one is subjective; however, a mixed
theory is also known.
In this context, in criminal law, there is a unanimous recognition of the principle according to which, in case of
participation, the general basis of criminal liability does not change.
The general principles of liability in criminal law are reflected on the participants in the crime. According to them, as
we have already mentioned, the basis of criminal liability is formed by the prejudicial deed that includes all the elements of
the crime provided by the Criminal Code. This principle is of fundamental importance both in establishing the liability
for acts committed by a single person and for those committed in participation.
The relevance of this study carried out in this scientific article results from the fact that criminal law considers
participation in crime as one of the most dangerous forms of criminal activity according to the degree of responsibility
and seriousness of criminal consequences, participation in crime constituting a highly prejudicial degree.
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