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Introducere. Istoria a de-
monstrat cu prisosință peri-

colul fenomenului de separatism 
în adresa celor mai importante 
valori umane. Sub varii pretexte, 
etnice, religioase, politice, sau de 
altă natură, acesta a intrat în fieca-
re casă de pe arena internațională, 
generînd conflicte armate, dezbi-
nări teritoriale, stagnare economi-
că, și nu în ultimul rînd insecurita-
te internațională.

Acțiunile antisociale, izvorîte 
din flagelul necruțător al separa-
tismului modelează asiduu strate-
giile de securitate ale statelor, în 
vederea configurării unui sistem 
eficient de prevenire și combatere 
a acestora. Luînd în considerație 
escaladarea mai multor focare de 
sorginte separatistă în lume, dar şi 
situaţia din R.Moldova, unde din 
zonele sensibile în acest sens ca: 
Regiunea Transnistreană, Unita-
tea Autonomă Găgăuzia [17], Bălț 
[15], sau Taraclia [16] vin mai 
multe semnale de îngrijorare, apa-
re o firească întrebare, este oare 
suficient ocrotit statul nostru de 
acest flagel necruţător ?, şi în ce 

măsură legislaţia penală naţională 
reieşind din scopul ei de a apăra 
impotriva infracţiunilor integrita-
tea teritorială a ţării face faţă aces-
tor manifestări [2]. Scopul studiu-
lui rezidă în analiza mecanismelor 
de drept naţional şi internaţional, 
în partea ce ţine de a prevenirea 
şi combaterea acţiunilor de sepa-
ratism.

Metode şi materiale aplicate. 
În vederea elaborării studiului dat 
au fost folosite mai multe metode 
de cercetare ştiinţifică: analiti-
că, clasificatoare, generalizatoare 
etc., însă, un accent deosebit a fost 
pus pe metoda comparativă, care 
a examinat acţiunile de separatism 
prin prisma legislaţiei penale a 
Republicii Moldova şi a altor sta-
te. Ca suport bibliografic au servit 
materiale relavente atît din ţară, 
cît şi peste hotare.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Inviolabilitatea teritorială a Repu-
blicii Moldova presupune unita-
tea, integritatea ţării, inadmisibi-
litatea dezmembrării unei părţi a 
ţării fără acordul organelor supre-
me ale puterii de stat. Unitatea, ca 

atribut şi caracteristică a statului, 
trebuie înţeleasă în sensul că pe te-
ritoriul ţării noastre există o singu-
ră putere statală, ceea ce înseamnă 
că pe întregul teritoriu conducerea 
de stat se înfăptuieşte printr-un 
sistem de autorităţi publice (Par-
lamentul, Guvernul, Preşedintele 
ţării, autoritatea judecătorească) 
[2, p. 747]. 

Tot mai frecvent se vociferea-
ză în societate insuficienţa unui 
cadru legal pe măsură să prevină 
şi să combată manifestările de se-
paratism. Unele voci susţin că în 
Republica Moldova separatismul 
este tolerat, fiindcă nu se aplică 
legea pentru o atare incriminare 
şi sancţionarea faptelor [20]. Alte 
voci, deopotrivă, susţin că incri-
minarea expresă a acestora este 
pur şi simplu de prisos, motivînd 
că acţiunile de separatism pot fi 
încadrate în multe alte componen-
ţe de infracţiuni deja prevăzute în 
Codul penal al R. Moldova. Pentru 
a afirma sau combate aceste opinii 
ne propunem să analizăm sub acest 
aspect legislaţia penală a Repu-
blicii Moldova, precum şi a altor 
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state, mai mult sau mai puţin afec-
tate de fenomenul separatismului. 
Nu poate fi susţinută în totalitate 
ideea că integritatea teritorială a 
Republicii Moldova nu are acope-
rire în legislaţia penală naţională. 
Capitolul XVII al Părţii speciale a 
Codului penal al Republicii Mol-
dova, intitulat Infracţiuni contra 
autorităţilor publice şi a securită-
ţii de stat conţine mai multe pre-
vederi a căror obiect juridic spe-
cial este şi integritatea teritorială 
a ţării. Din aceste infracţiuni fac 
parte: trădarea de patrie (art.337 
C. pen.); spionajul (art.338 C. 
pen.); rebeliunea armată (art.340 
C. pen.); chemările la răsturana-
rea sau schimbarea prin violenţă 
a orînduirii constituţionale a Re-
publicii Moldova (art.341 C. pen.) 
[1]. Totodată, violarea integrităţii 
teritorile a statului este abordată 
şi în Capitolul I al Părţii speciale 
a Codului penal al R.Moldova, 
intitulat Infracţiuni contra păcii 
şi securităţii omenirii, infracţiuni 
de război şi anume articolul 141 
Cod penal, activitatea mercenari-
lor. Însă, componenţa de infracţi-
une nominalizată nu are ca obiect 
juridic special integritatea teritori-
ală a ţării, ci relaţiile sociale care 
menţin şi apără pacea, securitatea 
omenirii, coexistenţa popoarelor 
sub aspectul reprimării infracţiu-
nilor care ating aceste valori prin 
acţiunile mercenarilor [2, p. 278]. 
În vederea stabilirii necesităţii re-
ale de incriminare acţiunilor de 
separatism în Republica Moldova 
este importat de stabilit în ce mă-
sură sunt acoperite acestea de pre-
vederile legale enumerate mai sus, 
ca fiind unicile la straja integrităţii 
teritoriale naţionale. 

Articolul 337.trădarea de pa-
trie - fapta săvârşită intenţionat de 
un cetăţean al Republicii Moldova 
în dauna suveranităţii, inviolabili-
tăţii teritoriale sau a securităţii de 
stat şi a capacităţii de apărare a 
Republicii Moldova, prin trecerea 
de partea duşmanului, spionaj, di-
vulgare a secretului de stat unui 

stat străin, unei organizaţii străine 
sau reprezentanţilor lor, precum şi 
acordarea de ajutor unui stat stră-
in la înfăptuirea activităţii duşmă-
noase împotriva Republicii Mol-
dova, se pedepseşte cu închisoare 
de la 12 la 20 de ani [1]. Calitatea 
specială cerută subiectului acestei 
infracţiuni şi anume să fie cetăţean 
al Republicii Moldova [2, p.748], 
interzice atragerea la răspundere 
penală pentru atare acţiuni un ce-
tăţean străin sau apatrid. La prima 
vedere pare că aceste circumstan-
ţe îşi găsesc acoperirea legală în 
următoarea prevedere din această 
garnitură, spionajul art. 338 Cod 
penal, care are în mare parte ace-
iaşi componenţă infracţională ca 
şi art. 337 trădare de patrie, iar su-
biectul infracţiunii nu este cetăţea-
nul R. Moldova, atunci dilema este 
că latura obiectivă a infracţiunii 
de spionaj în comparaţie cu cea de 
trădare de patrie se realizează doar 
prin acţiuni active de transmitere, 
precum şi sustragere sau culegere 
de informaţii care constituie secret 
de stat, şi a altor informaţii pen-
tru a fi folosite în dauna interese-
lor R.Moldova, şi nici decum nu 
prevede alte acţiuni în acest sens 
[2, p.748]. Pentru a aprecia apli-
cabilitatea infracţiunilor prevă-
zute de articolele 337 şi 338 din 
Codul penal naţional, ne propu-
nem să analizăm o situaţie fictivă 
în acest sens. Cetăţeanul străin X 
procură bunuri pentru o organiţie 
străină Y, despre care se cunoaşte 
cu certitudine că urmăreşte sco-
pul separării unei regiuni anumite 
a Republicii Moldova. Cum vor 
fi calificate acţiunile acestuia, ca 
trădarea de patrie sau spionaj ? 
Acţiunile făptuitorului X nu în-
trunesc componenţa de infracţiu-
ne prevăzută la articolul 337 Cod 
penal trădare de patrie pentru că 
lipseşte subiectul infracţiunii şi 
anume cetăţeanul R.Moldova, iar 
acordarea de ajutor unei organiza-
ţii străine la înfăptuirea activităţii 
duşmănoase împotriva R.Moldova 
prin procurarea de bunuri necesare 

cesteia în vederea realizării inten-
ţiilor sale este o acţiune alternati-
vă neprevăzută de latura obiectivă 
a infracţiunii de spionaj art. 338 
Cod penal. Astfel, acţiunile făp-
tuitorului X nu cad sub incidenţa 
incriminatorie a nici unui articol 
abordat.

Rebeliunea armată art.340 Cod 
penal. Organizarea sau conduce-
rea unei rebeliuni armate, precum 
şi participarea la ea, în scopul 
răsturnării sau schimbării prin vi-
olenţă a orânduirii constituţiona-
le ori în scopul violării integrităţii 
teritoriale a R.Moldova se pedep-
seşte cu închisoare de la 12 la 20 
de ani [1]. Latura obiectivă a re-
beliunii armate se realizează prin 
acţiuni active de organizare sau 
conducere a unei rebeliuni arma-
te, precum şi participarea la ea, în 
scopul răsturnării sau schimbării 
prin violenţă a orânduirii constitu-
ţionale ori în scopul violării inte-
grităţii teritoriale a R.Moldova [2, 
p. 753]. Ceia ce înseamnă că sco-
pul făptuitorului trebuie îndeplinit 
anume prin violenţa, de altfel, acţi-
unile nu pot fi calificate ca rebeliu-
ne armată. În contextul procesului 
actual de modernizare continuă a 
societăţii s-au chimbat şi metodele 
de acţiune a infractorilor, acestea 
fiind deseori non-violente, realiza-
te prin aplicarea mijloacelor soft. 
Să revenim la situaţia fictivă ana-
lizată anterior, acţiunile cetăţeanul 
străin X nu cad nici sub inciden-
ţa rebeliunii armate, pentru că nu 
este stabilit dacă atingera scopului 
propus, şi anume de a separa o re-
giune anumită a R. Moldova v-a 
avea loc anume prin mijloace vi-
olente.

Chemările la răsturanarea sau 
schimbarea prin violenţă a orîn-
duirii constituţionale a Republi-
cii Moldova art.341 Cod penal. 
Această infracţiune se consumă 
din momentul lansării chemărilor 
publice la răsturnarea sau schim-
barea prin violenţă a orânduirii 
constituţionale, ori la violarea in-
tegrităţii teritoriale a R.Moldova, 
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precum şi din momentul difuzării, 
prin diferite forme, în acest scop, 
de materiale cu asemenea chemări 
[2, p.755]. Insăşi din titlul compo-
nenţei de infracţiune rezidă că vio-
lenţa este un element important de 
realizare a activităţii infracţionale 
de faţă. Atunci cum spre exemplu 
vor fi calificate acţiunile de che-
mare la separarea unei regiuni ale 
R.Moldova fără aplicarea violenţei 
?, or, societatea moldovenească a 
fost martor la promovarea multi-
plelor lozinci cu tentă separatistă în 
diferite zone ale ţării. Mai mult ca 
atît, în Regiunea Transnistreană şi 
Unitatea Teritorială Autonomă Gă-
găuzia au fost organizate mai multe 
pseudo-referendumuri, în vederea 
abordării pretinsei independenţe 
ale acestora, cea din urmă avînd 
un statut juridic bine definit în 
componenţa R.Moldova. Astfel de 
acţiuni nu şi-au găsit incriminare 
pînă la moment în legislaţia penală 
naţională. Activitatea mercenarilor 
art.141 Cod penal. Latura obiecti-
vă a infracţiunii se caracterizează 
prin acţiuni de participare a mer-
cenarului într-un conflict armat, 
alte acţiuni militare, săvârşirea de 
violenţe orientate spre răsturnarea 
sau schimbarea ordinii constituţio-
nale sau violarea integrităţii terito-
riale a statului etc. Idubitabil este 
faptul că prin curmarea activităţii 
mercenarilor, este apărată inte-
gritatea teritorială a unui stat [2, 
p. 278]. Mercenarii din cele mai 
vechi timpuri au participat în con-
flicte armate concrete, îndreptate 
spre destabilizarea social-politică 
a unor regiuni anumite. Însă, mo-
bilul acestora constă în dorinţa de 
a câştiga recompense materiale în 
schimbul participării la ostilităţi, 
conflicte armate, acţiuni militare şi 
alte forme de violenţă, şi nu de a 
fi parte la procesele social-politice 
dintr-o anumită regiune. Respectiv, 
componenţa infracţională de faţă 
apăra doar în anumite circumstanţe 
integritatea teritorială a R.Moldova 
neacoperind alte acţiuni de separa-
tism în acest sens.

 Unul dintre statele afectate de 
fenomenul separatismului, care a 
reglementat sub aspect penal ma-
nifestările acestuia este Ucraina. 
Situată în Europa orientală, Ucrai-
na a intrat dramatic în atenția 
internațională prin pierderea con-
trolului de facto asupra regiu-
nii Crimeea în primăvara anului 
2014, dar și izbucnirea focarelor 
secesioniste din Donbas, regiune 
estică a ţării. Aceste circumstanţe 
au impulsionat înăsprirea cadrului 
incriminator pentru acţiunile de 
separatism în Ucraina. În partea 
specială din Codul penal al Ucrai-
nei răspunderea pentru acţiunile ce 
atentează la integritatea teritorială 
a Ucrainei sunt prevăzute în Capi-
tolul I, întitulat Ifracţiuni contra 
fundamentelor securităţii naţiona-
le a Ucrainei, art. 110 Atentarea 
la integritatea şi inviolabilitatea 
teritorială a Ucrainei şi anume: 
acţiunile intenționate săvârșite în 
scopul de a schimba frontierele 
teritoriului sau frontierei de stat a 
Ucrainei cu încălcarea procedurii 
stabilite de Constituția Ucrainei, 
pecum şi apelurile publice şi dis-
tribuirea de materiale care incită 
la astfel de acţiuni, - se pedepseş-
te cu închisoare de la 3 la 5 ani 
cu confiscarea de bunuri sau fără 
aceasta [3]. În conformitate cu art. 
110 alin. (2) Cod penal al Ucrainei 
aceliaşi fapte se pedepseşte mai 
aspru, cu închisoare de la 5 la 10 
ani, cu confiscarea de bunuri sau 
fără aceasta, dacă sunt comise de 
către un reprezentant al autorității 
publice, sau în mod repetat, sau 
prin înţelegere preliminară de că-
tre un grup de persoane, sau care 
implică incitarea la ură națională 
sau religioasă [3]. Acțiunile pre-
văzute în primul sau al doilea 
paragraf al acestui articol, care 
poate cauza moartea sau orice alte 
consecințe grave, - se pedepsește 
cu închisoare pe un termen de la 
10 la 15 ani, sau cu închisoare pe 
viață, cu confiscarea de bunuri sau 
fără acestea [3].

 Un alt stat care a reglementat 

acţiunile de separatism fiind toto-
dată, ameninţată de acest fenomen 
este Federaţie Rusă. Prin acţiu-
nile sale controversate în diverite 
zone separatiste ale globului pă-
mîntesc Federaţie Rusă deseori 
este privită drept susţinătoare ale 
acestora. Însă, chiar şi în lumina 
acestor circumstanţe aceasta la 
fel ca şi multe alte state este mă-
cinată de acest fenomen periculos 
[13]. Din aceste considerente, or, 
reieşind din precedentele mondia-
le, care arată că orice stimulare a 
fenomenului de separatism poate 
acţiona cu efect de bumerang asu-
pra susţinătorilor acestora, Fede-
raţia Rusă a creat un cadru legal 
pe măsură să cuprindă orice aten-
tare la integritatea sa teritorială. În 
legislaţia penală a Federaţiei Ruse 
cadrul incriminator pentru acţiuni-
le de separatism au fost încadrate 
în Capitolul X, intitulat Infracţi-
uni contra statului, din titlul 29 
Infracţiuni contra ordinii consti-
tuţionale şi a securităţii statului. 
Art. 280.1 Cod penal al Federaţiei 
Ruse, intitulat Chemările publice 
la săvîrşirea acţiunilor îndreptate 
spre încălcarea integrităţii terito-
riale a Federaţiei Ruse [4]. Alin. 
(1) al acestui articol conţine ur-
mătoarele: Chemările publice la 
săvîrşirea acţiunilor îndreptate 
spre încălcarea integrităţii teri-
toriale a Federaţiei Ruse - se pe-
depseşte cu amendă de la o sută 
de mii la trei sute de mii de ruble 
ruseşti, sau în mărimea salariului, 
sau alte venituri ale inculpatului 
pentru o perioadă de la 1 la 2 ani, 
sau cu muncă în folosul comuni-
tăţii de până la 3 ani, sau cu arest 
pe un termen de la 4 la 6 luni, sau 
cu închisoare de până la 4 ani, cu 
privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o 
anumită activitate pentru aceeaşi 
perioadă [4]. Alin. (2) prevede ca 
agravantă acţiunile anumerate în 
alin. (1), dacă sunt comise cu utili-
zarea mijloacelor de informare în 
masă sau orice alte rețele de infor-
mare și de telecomunicații electro-
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nice (inclusiv rețeaua „Internet” ), 
se pedepseşte cu muncă în folosul 
comunității de până la 480 ore cu 
interzicerea dreptului de a ocupa 
anumite funcții sau de a întreprin-
de anumite activități pentru o pe-
rioadă de pînă la 3 ani sau cu în-
chisoare de până la 5 ani, cu priva-
rea de dreptul de a ocupa anumite 
funcţii sau de a exercita o anumită 
activitate pentru o perioadă de 
pînă la 3 ani [4]. Ultimile modifi-
cări, în partea ce ţine de înăsprirea 
pedepsei maxime cu închisoare de 
la 3 la 5 ani au intrat în vigoare la 
22 iulie 2014. Focarele secesionis-
te din lume deseori au demonstrat 
că fenomenul separatismului este 
indispensabil celui de terorism 
[10], pentru că anume prin acte de 
terorism au loc realizarea acţiunile 
de separatism. În acest context, nu 
putem trece cu vederea nici con-
traversatul pachet de legi antitero 
iniţiat în vara anului 2016 de că-
tre demnitarii ruşi Irina Iarovaia 
şi Victor Ozerov supranumit şi 
„Pachetul Iarovaia” [19]. Acesta 
s-a propus să eficientizeze cadrul 
legal, în partea ce ţine de preveni-
rea şi combaterea activităţilor de 
terorism şi extrimism. Astfel, po-
trivit noilor prevederi chemările 
la săvîrşirea actelor teroriste sau 
justificarea acestora prin interme-
diul surselor de informare în masă 
se vor pedepsi cu închisoare pe un 
termen de pînă la 7 ani. Totodată, 
sub amenințarea cu închisoarea de 
până la 1 an, subiecţii vor trebui 
să denunţe instituţiilor de resort 
despre pregătirea unor atacuri te-
roriste, rebeliune armată și alte 
tipuri de infracțiuni. Nu a trecut 
fără atenţie, nici coborîrea plafo-
nului de vîrstă pentru atragerea la 
răspunderea penală a celor care 
au comis acţiuni de terorism şi 
extremism. Acesta a fost coborît 
pînă la vîrsta de 14 ani [19]. „Pa-
chetul Iarovaia” conţine şi multe 
alte înăspriri la capitolul pedeasa 
pentru acţiunile sus-menţionate ca 
de exemplu: retragerea cetăţeniei 
Federaţiei Ruse, interdicţia de a 

părăsi ţara după executarea pedep-
sei pentru aceste fapte etc. Totuşi, 
multe dintre popunerile iniţiatori-
lor nu au fost acceptate în lectura a 
doua a legislativului rus [19].

 Următorul stat afectat de se-
paratism este Georgia, care la fel 
ca şi multe alte state din spaţiul 
post sovietic a resimţit din plin 
impactul negativ al fenomenului 
de separatism. Avînd pe teritoriul 
său mai multe focare secesioniste 
suţinute din exterior, dintre care 
cele din regiunile Abkazia şi Ose-
tia de Sud soldate cu confruntări 
armate sîngeroase, a fost nevoită 
să-şi consolideze cadrul legal în 
vederea apărării integrităţii sale 
teritoriale. Legea penală a Georgi-
ei în Capitolul XXXVII, intitulat 
Infracţiuni contra statului din ti-
tlul 11, Infracţiuni contra ordinii 
constituţionale şi securităţii Geor-
giei în art. 308 Cod penal al Geor-
giei, intitulat Încălcarea integrită-
ţii teritoriale a Georgiei prevede 
următoarele:

1. Acţiuni împotriva Georgiei 
care vizează transferul întregului 
teritoriu a Georgiei unui stat stră-
in, sau a unei părţi a acestuia, sau 
separarea unei părţi din teritoriul 
Georgiei - se pedepseşte cu închi-
soare pe un termen de la 10 la 15 
ani [5].

2. Aceleaşi acţiuni care au ca-
uzat pierderea întregului teritoriu 
a Georgiei sau a oricărei părţi a 
acestuia sau alte consecinţe grave, 
- se pedepseşte cu închisoare de la 
15 la 20 de ani, sau cu închisoare 
pe viaţă [5]. Un alt mecanism de 
apărare a integrităţii teritoriale a 
Georgiei se regăseşte în art. 309 
Cod penal a Georgiei, care incri-
minează încheierea oricăror acor-
duri neconstituționale sau ducerea 
negocierilor neconstituţionale în 
scopul de a limita suveranitatea 
Georgiei sau a independenței aces-
teia. Pedeapsa pentru atare fapte 
prevede închisoarea pe un termen 
de la 6 la 10 ani, cu privarea de 
dreptul de a ocupa funcții sau an-
gajării în anumite activități pe un 

termen de până la 3 ani [5]. Potrivit 
alin. (2) al art. 309, încheierea de 
acorduri neconstituționale în nu-
mele Georgiei cu un stat străin sau 
organizații străine, care limitează 
independența şi suveranitatea, sau 
care amenință coexistența pașnică 
a Georgiei cu alte țări, precum și 
acordarea altor persoane dreptul 
de a încheia astfel de acorduri - 
se pedepsește cu închisoare pe un 
termen de la 10 la 15 ani, cu priva-
rea de dreptul de a ocupa anumite 
funcţii sau de a exercita o anumită 
activitate [5].

Totodată, art. 322 Cod penal 
al Georgiei prevede eliberarea de 
răspundere penală pentru persoa-
nele care au comis infracţiunea 
prevăzută de art. 309, în urma că-
inţei active şi in în cazul în care a 
prevenit de bună voie autoritățile 
despre săvîrşirea acestei acţiuni, şi 
de la bun început a fost împiedi-
cat realizarea prejudiciu urmărit în 
adresa intereselor Georgiei [6]. 

 În detrimentul celor care pro-
movează ideia că asupra Republi-
cii Kazahstan nu planează perico-
lul fenomenului de separatism, nu 
există argumente serioase în favoa-
rea acestora. Astfel, chiar şi în pofi-
da acestui fapt, reieşind din scopul 
legii penale de prevenire a săvîr-
şirea de noi infracţiuni, legiuitorul 
kazah a reglementat activitățile de 
separatism în Сapitolul X al Co-
dului penal al naţional, intitulat 
infracţiuni împotriva fundamente-
lor constituţionale şi securităţii de 
stat şi anume: art. 180 Activităţi de 
separatism. Alin. (1) al articolului 
de faţă stipulează că: propaganda 
sau chemările publice la încălca-
rea unităţii şi integrităţii Republi-
cii Kazahstan, inviolabilitatea şi 
inalienabilitatea teritoriului său 
dezintegrare, precum şi produce-
rea, depozitarea în vederea distri-
buirii materialelor cu acest conţi-
nut - se pedepseşte cu amendă de 
la o mie la cinci mii de indici de 
calcul lunar sau limitarea libertă-
ţii de până la 7 ani, sau cu închi-
soare pentru acelaşi termen [6]. 
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Alin. (2) prevede pentru aceleași 
acțiuni comise de către o persoană 
cu folosirea situaţiei sale de servi-
ciu, sau de către conducătorul unei 
asociaţii publice, sau prin utiliza-
rea rețelelor de informare și comu-
nicare media, de către un grup de 
persoane sau de către un grup de 
persoane prin înţelegere prealabi-
lă - se pedepseşte cu închisoare 
pe un termen de la 5 la 10 ani [6]. 
Acțiunile întreprinse, în vederea 
încălcării unităţii şi integrităţii Re-
publicii Kazahstan, inviolabilităţii 
și inalienabilităţii teritoriului sau 
dezintegrării - se pedepseşte cu 
închisoare pe un termen de la 10 
la 15 ani [6].

 Letonia – tensiunile de ordin 
secesionist persistă şi în regiunea 
baltică a Europei de Nord. Repu-
blica Letonia, fiind parte a fostei 
Uniuni Sovietice, odată cu căpă-
tarea independenţei a moştenit un 
grup mare de etnici ruşi, care de-
păşeşte cifra de 25 la sută din în-
treaga populaţie a ţării [20]. Avînd 
în vedere dinamica fenomenului 
de separatism în lume, dar şi abor-
darea Federaţiei Ruse faţă de co-
naţionalii săi din străinătate, ela-
borarea de către legiuitorii letoni 
a unor mecanisme legale de pre-
venire şi combatere a fenomenului 
de separatism este una firească. În 
partea specială din Codul penal al 
Republicii Letonia răspunderea 
pentru acţiunile ce atentează la in-
tegritatea teritorială a acesteia este 
prevăzută în Capitolul X, întitulat, 
Ifracţiuni contra statului, art. 83 
Chemarea la subminarea integri-
tăţii teritoriale a Republicii Leto-
nia şi anume: chemarea publică la 
subminarea integrităţii teritoriale 
a Republicii Letonia, adică la se-
pararea în modul neprevăzut de 
Constituţia Republicii Letonia a 
oricărei părţi a teritoriului Repu-
blicii Letonia – se pedepseşte cu 
închisoare pe un termen de pînă la 
3 ani sau cu amendă de până la 
cincizeci de salarii minime lunare 
[7]. Conform lin. (2) art. 83 Cod 
penal a Republicii Letonia, activi-

tatea organizatorică care vizează 
subminarea integrității teritoriale 
a Republicii Letonia – se pedep-
seşte cu închisoare pe un termen 
de până la 5 ani sau cu o amendă 
de până la o sută de salarii minime 
lunare [7].

Thailanda – Fenomenul sepa-
ratismului nu este străin nici pentru 
Thailanda, ţară situată în sud-estul 
Asiei.  Conflictul cu tentă etno-re-
ligiosă a apărut în regiunile sudice 
ale ţării şi datează de cîteva dece-
nii. Violenţele în regiunile separa-
tiste ale Thailandei se efectuează la 
scară largă sub pretinsa misiune de 
eliberare a teritoriilor islamice din 
ocupația Thailandezilor budiști. 
Acestea afectează mult viaţa oa-
menilor din regiune, dar şi întreaga 
securitate regională. Populaţia mu-
sulmană din Thailanda se bucură de 
mai multe facilităţi din partea auto-
rităţilor de stat decît cea de religie 
budistă, fapt ce exclude din start 
încălcarea drepturilor acestora. 

Numai în perioada anilor 2004 
- 2007 forţele separatiste din su-
dul Thailandei au comis în jur de 
4 mii de atacuri asupra populaţiei 
civile, militarilor şi poliţiei. Aces-
te acţiuni au luat viaţă a circa 2500 
persoane, dintre care majoritatea 
civili [21]. Prin urmare, ca măsură 
de prevenire a infracţiunilor împo-
triva securităţii teriroriale, legis-
laţia penală a Thailandei prevede 
în Capitolul II, Infracţiuni contra 
securităţii interne a Regatului art. 
113 cu următoarea dispoziţie: ori-
ce persoană care comite un act 
de violenţă sau care ameninţă cu 
săvîrşirea unui act de violenţă în 
scopul:

 1) răsturnării sau schimbării 
Constituţiei;

 2) răsturnării puterii legislati-
ve, puterii judecătoreşti sau execu-
tive prevăzute de Constituţie, sau 
aducerii puterii la nefuncţiune;

3) divizării Regatului sau stă-
pînirii puterii în orice parte a 
acestuia, comite revoltă trebuie să 
fie condamnaţi la moarte sau cu 
închisoare pe viaţă [8]. 

După legiuitorul din Thailanda, 
aceste prevederi urmăresc drept 
scop combatererea manifestărilor 
timpurii ale acţiunilor de terro-
rism. 

Consecinţele fenomenului de 
separatism sunt considerabile şi 
în Republica Populară Chineză. 
În special, în Regiunea Autonomă 
Uigură Xinjiang, unde separatiştii 
uiguri revindecă pretinsa inde-
pendenţă a regiunii şi constituirea 
aşa-numitului stat “Turkestanul de 
Est”. Uigurii sunt un popor turcic 
de religie musulmană, care de o 
perioadă îndelungată destabilizea-
ză situaţia în regiune. Mai mult ca 
atît, în interesul unor idei sepa-
ratiste servesc mai multe grupări 
Teroriste, una dintre aceasta fiind 
Mişcarea Islamică din Turkestanul 
de Est [22], aceasta şi-a asumat 
implicarea în mai multe acte tero-
riste comise în China. Structurile 
paramilitare abordate sunt bine în-
armate şi îndreptate spre opunerea 
rezistenţei forţelor de la Beijing. 
Numărul de jertfe ale acţiunilor de 
separatism a depăşit cifra sutelor 
de persone. Consecinţele negative 
ale fenomenului de separatism din 
China a impulsionat crearea un 
cadrul legal adecvat, pe măsură 
să prevină şi să combată pericolul 
acţiunilor de faţă. Astfel, Codul 
penal al Republica Populare Chi-
neze prevede în partea specială, la 
compartimentul Infracţiuni con-
tra securităţii statului mai multe 
componenţe de infracţiuni menite 
să apere integritatea teritorială şi 
securitatea de stat. Art.102 Cod 
penal, intitulat Cauzarea de daune 
integrităţii teritoriale şi securităţii 
statului, comise în complicitate cu 
un stat străin – se pedepseşte cu 
închisoare pe viaţă sau pe un ter-
men mai mare de 10 ani. Aceleaşi 
acţiuni săvîrşite în complicitate 
cu o structură străină, organizaţie 
sau persoană fizică – se pedepseş-
te cu aceiaşi sacţiune prevăzută la 
alin.1a prezentului articol.

art. 103. Organizarea, planifi-
carea şi realizarea unor activităţi 
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practice îndreptate spre divizarea 
statului, încălcarea unităţii de 
stat, săvîrşite de către instigatori 
sau de către autorii unor infrac-
ţiuni grave - se pedepseşte cu în-
chisoare pe viaţă sau cu privaţiu-
ne de libertate pe un termen mai 
mare de 10 ani;

aceleaşi acţiuni comise de că-
tre participanţi activi ai infracţi-
unii – se pedepseşte cu închisoare 
pe un termen de la 3 la 10 ani;

aceleaşi fapte comise de către 
alţi participanţi – se pedepseşte 
cu închisoare de până la 3 ani, 
arest, supraveghere sau privarea 
de drepturi politice.

Incitarea la divizarea statului, 
încălcarea unităţii naţionale - se 
pedepseşte cu închisoare de pînă 
la 5 ani, supraveghere sau privare 
de drepturi politice;

Aceleaşi acţiuni, săvîrşite de 
către instigatori, sau autorii unor 
infracţiuni grave, se pedepseşte cu 
închisoare de mai mult de 5 ani.

art. 106. Infracţiunea prevă-
zută de articolul 103 din prezen-
tul cod, comisă în complicitate 
cu structuri străine, organizaţii 
şi persoane fizice străine, atrage 
după sine aplicarea celor mai se-
vere prevederi din articolele men-
ţionate anterior.

art. 107. Reprezentanţii atît a 
structurilor străine, cît şi a celor 
chineze şi a organizaţilor precum şi 
a persoanelor fizice, care asigură 
asistenţă materială organizaţiilor 
sau persoanelor fizice, care comit 
acte ilegale prevăzute de articolul 
103 din prezentul Cod, împreună 
cu persoanele care poartă respon-
sabilitate directă - se pedepsesc cu 
închisoare pe termen de pînă la 5 
ani de detenţie, supraveghere sau 
privare de drepturi politice;

în cazul prezenţei circumstan-
ţelor agravante - se pedepsesc cu 
închisoare de la 5 ani în sus [9].

Totodată, în lumina numeroa-
selor tendinţe separatiste din lume, 
care urmăresc scopul de a modifi-
ca hotarele statelor contrar preve-
derilor legale, comunitatea umană 

pe lîngă normele de drept intern a 
creat un cadru juridic internaţio-
nal pentru promovarea conduitei 
adecvate a subiecților într-o mani-
eră în care să se asigure starea de 
legalitate, de echilibru şi de stabi-
litate social-economică şi politică 
necesară existenţei şi dezvoltării 
statelor, ca state suverane, unitare, 
independente şi indivizibile, men-
ţinerii ordinii de drept, precum şi 
asigurarea drepturilor, libertăţilor 
şi îndatoririlor fundamentale ale 
cetăţenilor [11, p.16].

 Carta Națiunilor Unite 
(adoptată la San-Francisco la 26 
iunie 1945), este actul politico-
juridic fundamental care consacră 
în Capitolul I, art. 2 următoare-
le: Toţi membrii se vor abţine, în 
relaţiile lor internaţionale, de la 
ameninţarea cu forţa sau folosirea 
forţei împotriva integrităţii terito-
riale sau independenţei politice a 
vreunui stat, fie în orice alt mod 
incompatibil cu scopurile ONU. 
Consiliul de Securitate ONU re-
vindu-i un un rol inportant în re-
alizarea politicii de securizare a 
statelor parte la Cartă. Activitatea 
acestuia s-a evidenţia în mai mul-
te conflicte secesioniste din lume. 
Dacă încercarea de secesiune pune 
în pericol pacea şi securitatea sis-
temului internaţional, Consiliul de 
Securitate al ONU o va declara 
ilegală. ca şi în cazul încercării de 
secesiune a provinciei Katanga de 
la Congo [14]. Un alt instrument 
important care apără integritatea 
teritorială ale subiecţilor de drept 
internaţional este Tratatul pri-
vind forţele Armate Convenţio-
nale din Europa (FACE). Acesta 
prevede următoarele: Statele părţi, 
avînd în vedere obligaţia de a se 
abţine în relaţiile lor reciproce, 
precum şi în relaţiile lor interna-
ţionale în general, de la amenin-
ţări sau utilizarea forţei împotriva 
integrităţii teritoriale sau intepen-
denţei politice oricărui stat sau în 
alt mod inconsistent cu obiectivele 
şi principiile Cartei ONU. 

 Inamovibilitatea frontierelor 

este un principiu general al drep-
tului internaţional şi în sprijinul 
acestuia vin mai multe norme in-
ternaţionale, precum Actul Final 
de la Helsinki din 1975, Con-
venţia de la Viena cu privire la 
Dreptul Tratatelor din 1978; 

Convenţia de la Viena cu privire 
la Succesiunea Statelor în vede-
rea Tratatelor din 1969; Actul 
de Constituire al Uniunii Africa-
ne. [11]. 

 Tratatul Atlanticului de 
Nord: „Statele care sunt parte la 
prezentul Tratat, reafirmându-și 
încrederea în scopurile și principi-
ile Cartei Organizației Națiunilor 
Unite, precum și dorința lor de a 
trăi în pace cu toate popoarele și 
toate guvernele. Totodată, art. 4 
al Tratatului prevede următoarele: 
Părţile se vor consulta între ele de 
fiecare data când, după părerea 
uneia dintre ele, va fi ameninţa-
tă integritatea teritorială, inde-
pendenţa politică sau securitatea 
uneia dintre părţi. Fapt ce acordă 
o atenţie sporită oricăror amenin-
ţări în adresa integrităţii teritoriale 
ale statelor membre.

 Următorul act internațional de 
importanță majoră privind securi-
tatea teritorială este Tratatul Uni-
unii Europene [11] În Titlul V al 
Tratatului de Uniune (Tratatul de 
la Lisabona intrat în vigoare la 1 
decembrie 2009) „Dispoziții pri-
vind politica externă și de securita-
te comună”, art.J1 prevede: „Uni-
unea defineşte şi pune în practică 
o politică externă şi de securitate 
comună, acoperind toate domenii-
le politicii externe şi de securitate, 
ale cărei obiective sunt:

- salvgardarea valorilor comu-
ne, a intereselor fundamentale, a 
independenţei şi integrităţii Uniu-
nii, în conformitate cu principiile 
Cartei Naţiunilor Unite;

- întărirea securităţii Uniunii 
sub toate formele sale;

- menţinerea păcii şi securităţii 
internaţiionale, în conformitate cu 
principile Cartei Naţiunilor Unite, 
ca şi cu principiile Actului Final 
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de la Helsinchi şi cu obiectivele 
Cartei de la Paris, inclusiv cu cele 
relative la frontierele exterioare;

- promovarea cooperării inter-
naţionale;

- dezvoltarea şi întărirea de-
mocraţiei şi statului de drept, ca 
şi a respectului faţă de drepturile 
omului şi faţă de libertăţile funda-
mentale.

Organizaţia pentru Secu-
ritate şi Cooperare în Europa 
(OSCE), OSCE are competenţe în 
domenii dintre cele mai variate cu 
impact asupra securităţii comune, 
ghidându-se de următoarele prin-
cipii: egalitatea suverană a state-
lor; interzicerea utilizării forţei şi 
a ameninţării cu forţa; inviolabi-
litatea frontierelor; respectul in-
tegrităţii teritoriale a statelor; so-
luţionarea paşnică a conflictelor; 
neamestecul în treburile interne; 
respectarea drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale; egali-
tatea şi dreptul popoarelor la au-
todeterminare; cooperarea între 
state; îndeplinirea cu bună-cre-
dinţă a obligaţiilor internaţionale. 
O trăsătură esențială a activității 
OSCE constă în abordarea multi-
dimensională a securităţii, care se 
materializează în fundamentarea 
oricărei măsuri întreprinse pe in-
teracţiunea dintre trei dimensiuni: 
politico-militară, economică şi de 
mediu și umană. 

 Dat fiind faptul, că astăzi prac-
tic nici o dispută teritorială nu s-a 
desfăşurat fără confruntare arma-
tă, printre actele politico-juridice 
de pionierat adoptate de comu-
nitatea internațională în vederea 
promovării principiilor de securi-
tate în relațiile dintre state, un loc 
aparte revine Convențiilor de la 
Haga din 1899 și 1907, având ca 
obiect de reglementare conduita şi 
responsabilitatea statelor şi a com-
batanţilor în timp de război (legile 
războiului). În unison Convențiilor 
de la Haga se înscriu și Convențiile 
de la Geneva (1864, 1906, 1929, 
1949, 1977, 2005) de instituire a 
Comitetului Internațional al Crucii 

Roșii și stabilirea cadrului juridic 
internațional de protecție a victi-
melor conflictelor armate [11]. Tot 
mai multe focare separatiste de pe 
mapamonde au izbucnit sub pre-
textul revindecării dreptului po-
poarelor la autodeterminare. Aces-
ta fără echivoc fiind un principiu 
respectat pe plan internaţional, 
însă norma de autodeterminare nu 
prezintă un drept general la sece-
siune. Secesiunea fiind acceptată 
doar în cazuri excepţionale. Un 
exemplu relevant de revindecare 
a secesiunii ne poate servi ches-
tiunea Quebecului asupra căruia 
s-a pronunţat Curtea Supremă a 
Canadei. În procesul de evaluare 
a întrebării dacă Quebecul se poa-
te separa, curtea canadiană a con-
statat că, sursele recunoscute ale 
dreptului internaţional stabilesc că 
dreptul unui popor la autodetermi-
nare este în mod normal satisfăcut 
prin autodeterminarea internă, ast-
fel respingînd revindecarea aces-
teia de a se separa de la unitatea 
teritorială a Canadei [14]. 

În pofida faptului că dreptul 
internaţional print-un ansamblul 
impunător de norme juridice ofe-
ră o claritate la subiectul ce ţine 
de modificarea frontierelor, exis-
tă grupuri de interese care eronat 
interpretează aceaste instituţii în 
vederea atingerii unor intenţii pur 
secesioniste.

Concluzii. În urma analizei 
normelor de drept penal naţional, 
precum şi a abordării internaţiona-
le, în partea ce ţine de prevenirea 
şi combaterea fenomenului de se-
paratism, constatăm că pericolul 
acestuia are o apreciere legală co-
respunzătoare în multe state abor-
date. Bunăoară, în Ucraina, Fede-
raţia Rusă, Georgia, Kazahstan, 
China sau Letonia, cadrul incrimi-
natoriu de atragere la răspunderea 
penală pentru acţiuni de separa-
tism este unul exhaustiv, ceea ce 
înseamnă că răspunderea în acest 
sens survine practic pentru orice 
acţiune ce pune în pericol integri-
tatea sa teritorială. Pericolul feno-

menului de separatism în lume a 
determinat comunitatea internaţio-
nală să elaboreze un arsenal de in-
strumente internaţionale menite să 
le asigure unitatea şi integritatea 
teritorială. Cît priveşte Republica 
Moldova, aceasta nu dispune de un 
cadru normativ intern pe măsură 
să facă faţă pericolului de separa-
tism, care vine atît din inteiror, cît 
şi din exteriror. Potrivit legislaţiei 
naţionale în vigoare, prezintă un 
risc sporit în adresa integritatăţii 
teritoriale şi sunt pasibile de răs-
pundere penală, doar acele acţiuni 
de separatism, care sunt realiza-
te prin violenţă, sau care cheamă 
la violenţă, în vederea realizării 
acestor acţiuni. Din acestea fac 
parte: rebeliunea armată (art. 340 
C. pen.) şi chemările la răsturana-
rea sau schimbarea prin violenţă a 
orînduirii constituţionale a Repu-
blicii Moldova (art.341 C. pen.). 
Trebuie să accentuăm că legisla-
ţia multor state ale lumii a regle-
mentat acţiunile sus-nominalizate, 
însă, în comparaţie cu legiuitorul 
din Moldova aceasta a prevăzut 
şi astfel de acţiuni ca: apelurile 
publice la înfăptuirea acţiunilor 
de separatism, justificarea publi-
că a separatismului, organizarea 
referendumurilor care promoveză 
separatismul, folosirea lozincilor 
politice cu tentă separatistă etc. 
Situaţia de fapt crează insecuri-
tate continuă în adresa integrităţii 
teritoriale a Republicii Moldova. 
În condiţiile cînd de mai bine de 
25 de ani autorităţile centrale au 
pierdut controlul efectiv asupra 
regiunii transnistrene, iar din dife-
rite regiuni ale ţării sistematic vin 
semnale cu tentă separatistă, ree-
valuarea şi reconceptualizarea po-
liticii penale naţionale în vederea 
prevenirii săvîrşirii de infracţiuni 
împotriva integrităţii teritoriale a 
R. Moldova este relevantă. Ca fi-
nalitate a studiului am desprinde 
ideea privind necesitatea sporirii 
protecţiei penale a unităţii şi in-
tegrităţii teritoriale a R.Moldova 
prin instituirea răspunderii penale 
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pentru separatism. În acest con-
text, de lege ferenda propunem 
completarea Capitolului XVII al 
Părţii speciale a Codului penal 
al Republicii Moldova, intitulat 
Infracţiuni contra autorităţilor 
publice şi a securităţii de stat cu 
o nouă componţă de infracţiune, 
şi anume art. 341¹ Separatism, 
avînd ca latură obiectivă următoa-
rele acţiuni: 

- chemările publice la încălca-
rea unităţii şi integrităţii teritori-
ale a R. Moldova;

- organizarea unor consultări 
publice în acest scop;

- producerea, depozitarea sau 
difuzarea materialelor cu acest 
conţinut; 

efectuate contrar prevederilor 
Constituţiei R. Moldova.

Abordarea în cauză propune 
un cadru incriminatoriu pe măsură 
să prevină promovarea separatis-
mului în Republica Moldova, şi 
în acelaşi timp să elucideze golul 
normativ existent în cîmpul legal 
de apărare a integrităţii teritoriale 
ale statului.
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