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Introducere. Ştiinţa criminolo-
giei acordă o atenţie deosebită 

cercetării cauzelor şi condiţiilor in-
fracţiunii concrete care sunt o parte 
componentă a sistemului cauzal gene-
ral al criminalităţii ca fenomen social. 
Studiul interconexiunii între nivelul 
social general şi nivelul individual al 
cauzalităţii infracţionalismului este o 
problemă criminologică importantă. 
Cercetarea cauzalităţii la nivelul in-
dividual permite organizarea preveni-
rii eficiente a infracţiunilor concrete, 
relevarea etapelor de criminalizare a 
persoanelor şi elaborarea măsurilor 
profilactice individuale, de corijare şi 
reeducare respectivă [1, p. 90].

Cercetarea ştiinţifică a proceselor 
de determinare şi cauzalitate a crimi-
nalităţii este deosebit de importantă 
pentru modelarea şi pronosticarea 

fenomenului criminogen, elaborarea 
măsurilor de influenţă asupra aces-
tuia. Aşadar, cercetarea determinării 
şi cauzalităţii criminalităţii este baza 
ştiinţifică pentru organizarea luptei 
cu acest fenomen socialmente peri-
culos [1, p. 165].

Cauzalitatea concentrează în sine 
elemente ale filozofiei, economiei, 
politicii, jurisprudenţei, teoriei şti-
inţifice şi a practicii sociale. Pentru 
că acceptarea ideii de cauzalitate 
presupune ipse facto acceptarea ideii 
de determinare – cauzalitatea nefiind 
altceva decât o latură a procesualită-
ţii de determinare – este, de la sine 
înţeles, că implicarea ei în studiul 
criminologiei presupune mai întâi 
legitimarea ideii mai generale de de-
terminare [2, p. 122].

În ceea ce priveşte activitatea 

infracţională în domeniul exploată-
rii sexuale a femeilor şi copiilor, ca 
parte componentă a criminalităţii, 
în general, este necesar de menţio-
nat că aceasta apare şi se modifică, 
mai întâi de toate, în urma influ-
enţei acelei situaţii sociale care se 
află la originea oricărui alt tip de 
criminalitate. În limitele respectivei 
investigaţii nu vom oferi o imagine 
exhaustivă şi detaliată a factorilor 
care generează exploatarea sexuală 
a femeilor şi copiilor, ci vom aborda 
doar cele mai relevante aspecte ale 
acestei probleme.

Metode şi materiale aplicate. 
În procesul elaborării studiului a 
fost folosit materialul doctrinar şi 
normativ cu privire la infracţiunile 
de exploatare sexuală a femeilor şi 
copiilor. De asemenea, investiga-

CZU 343.54-055.2-053.2

FACTORII CRIMINOGENI AI INFRACŢIUNILOR DE EXPLOATARE 
SEXUALĂ A FEMEILOR ŞI COPIILOR

Iurie LARII, 
doctor în drept, conferenţiar universitar

Oleg POHILĂ, 
doctorand

REZUMAT
În articol sunt relevaţi şi analizaţi factorii criminogeni ai infracţiunilor de exploatare sexuală a femeilor şi copiilor, toto-

dată fiind reflectate tendinţele şi pericolul real pe care îl prezintă fenomenul investigat pentru societate. Astfel, schimbările 
negative care s-au produs în urma crizei social-demografice şi a celei economice, deprecierea valorilor moral-spirituale şi 
culturale în condiţiile actuale de evoluţie a societăţii au impulsionat influenţa factorilor sus-menţionaţi, generând, în acelaşi 
timp, intensificarea masivă a fenomenului exploatării sexuale.

Cuvinte-cheie: factori criminogeni, exploatare sexuală, servicii sexuale, femei, copii, victime, victimizare, trafic de 
fiinţe umane, prostituţie, proxenetism, pornografie infantilă, viol, necesităţi sexuale, pofte sexuale etc.

CRIMINOGENIC FACTORS OF SEXUAL EXPLOITATION OFFENCES OF 
WOMEN AND CHILDREN 

Iurie LARII, 
phd, associate professor

Oleg POHILĂ, 
doctoral student

SUMMARY
In the article are revealed and analyzed criminal factors of the crime of sexual exploitation of women and children, si-

multaneously being reflected the trends and the real danger for the society posed by the investigated phenomenon. Thus, the 
negative changes that occurred as a result of the social-demographic crisis and economical one, depreciation of the moral, 
spiritual and cultural values in the current conditions of society evolution have boosted the influence of the above mentioned 
factors, generating, at the same time, the massive intensification of the sexual exploitation phenomenon.

Keywords: criminal factors, sexual exploitation, women, children, victims, victimization, trafficking in human beings, 
prostitution, pandering, child pornography, rape, sexual needs, sexual cravings etc.



26 MAI 2017

rea acestui fenomen a fost posibilă 
prin aplicarea mai multor metode de 
cercetare ştiinţifică specifice teoriei 
dreptului şi criminologiei: metoda 
logică, metoda analizei comparative, 
analiza sistemică, statistică etc. Toto-
dată au fost utilizate lucrările savan-
ţilor autohtoni, precum şi materialele 
ştiinţifice ale doctrinarilor români, 
ruşi, italieni etc. 

Rezultate obţinute şi discu-
ţii. Consiliul Permanent al OSCE a 
identificat mai mulţi factori crimi-
nogeni ai traficului de fiinţe umane 
şi ai exploatării sexuale, inclusiv a 
copiilor, printre care: sărăcia, inefi-
cienţa structurilor sociale, deficitul 
locurilor de muncă şi posibilităţile 
limitate de angajare în câmpul mun-
cii, violenţa aplicată faţă de femei şi 
copii, discriminarea de gen, de rasă 
şi de etnie, corupţia, existenţa con-
flictelor nesoluţionate şi a situaţiilor 
post-conflictuale, migraţia ilegală şi 
cererea sporită pentru serviciile le-
gate de exploatarea sexuală, prezenţa 
forţei de muncă ieftină, care, deseori, 
este implicată ilegal în prestarea di-
feritor munci, nefiind protejată din 
punct de vedere social şi juridic [3; 
4, p. 149]. 

În opinia autorului rus О. Brod-
cenco [5, p.p. 96-104], există mai 
mulţi factori individuali de risc care 
facilitează exploatarea şi traficul de 
fiinţe umane sau, altfel spus, cauze 
care transformă oamenii în victime 
ale sclaviei: sărăcia (nivelul veni-
turilor care nu asigură necesităţile 
minime de existenţă vitală); lipsa 
ocupaţiei şi a veniturilor stabile; ni-
velul scăzut de studii, accesul redus 
la studii; lipsa familiei sau situaţia 
nefavorabilă în familie (alcoolism, 
violenţă etc.); nihilismul juridic şi 
nivelul de conştiinţă scăzut, care, în 
cele din urmă, implică diverse mode-
le comportamentale de risc etc.

Autorul mai menţionează, pe 
bună dreptate, că din grupul de risc 
fac parte, de asemenea, persoanele 
cu dizabilităţi, alcoolicii, narcomanii, 
imigranţii, persoanele fără domiciliu 
stabil, anumite grupuri etnice etc.

Prin urmare, schimbările negative 
care s-au produs în urma crizei soci-
al-demografice şi a celei economice, 
deprecierea valorilor moral-spiritua-
le şi culturale în condiţiile actuale de 
evoluţie a societăţii au impulsionat 

influenţa factorilor sus-menţionaţi, 
generând, în acelaşi timp, intensifi-
carea masivă a fenomenului exploa-
tării sexuale. Deseori, manifestările 
individuale de această natură au loc 
în forme perverse, cinice, străine 
pentru societatea democratică, in-
clusiv sub formă de sclavie sexuală, 
sadism sexual şi exploatare sexuală 
a copiilor. Iar „susţinerea” coruptă şi 
multilaterală a acestei activităţi cri-
minale au transformat-o în unul din 
cele mai rentabile tipuri de activitate 
a criminalităţii organizate.

Problema cauzelor generale ale 
criminalităţii (factorii economici, 
politici, sociali, organizaţionali, psi-
hologici, juridici etc.) este expusă 
detaliat în literatura criminologică şi, 
din aceste considerente, ne vom con-
centra atenţia doar asupra complexu-
lui de factori speciali care generează 
fenomenul traficului de fiinţe umane 
în scopul exploatării sexuale, deter-
minând anumite categorii de per-
soane spre comiterea acestui gen de 
infracţiuni.

Trecând la caracteristica compre-
hensibilă a complexului cauzal care 
vizează exploatarea sexuală, vom 
aminti că, la fel ca şi în cazul oricărui 
alt tip de criminalitate, acesta include 
un număr enorm sau chiar nelimitat 
de diverşi factori. În acest context, 
vom evidenţia doar unul dintre ei, 
care, în opinia noastră, determină, în 
esenţă, asemenea unei forţe motrice, 
apariţia şi evoluţia oricărui tip de cri-
minalitate din domeniul vizat.

Este vorba despre faptul că la 
baza oricărei activităţi, benefice sau 
dăunătoare din punct de vedere soci-
al, se află o necesitate conştientizată 
sau neconştientizată. Acţiunea este 
întotdeauna o reacţie în raport cu 
anumite necesităţi. După cum este 
bine cunoscut, evaluările morale şi 
juridice ale necesităţii, pe de o par-
te, şi a modului ei de realizare, pe 
de altă parte, nu coincid şi nu sunt 
identice de fiecare dată. Cea mai po-
trivită sau absolut firească necesitate 
poate determina comiterea infracţiu-
nii (nivelul individual), iar existenţa 
unei oarecare necesităţi sociale poa-
te condiţiona apariţia unui nou tip de 
criminalitate (nivelul social).

Deci, rolul de bază în formarea 
motivelor infracţionale îl au necesi-
tăţile. Ele reflectă dependenţa indi-

vidului faţă de mediul exterior [6, p. 
61]. Psihologia socială evidenţiază, 
mai întâi de toate, necesităţile vita-
le (biologice, fiziologice) şi sociale, 
inclusiv economice. În cazul feno-
menului investigat de noi este vorba 
despre toate categoriile de necesităţi 
menţionate. La rândul lor, acestea 
condiţionează motivaţia comporta-
mentului uman, determinând orien-
tarea concretă a personalităţii sau a 
anumitor grupuri sociale [7, p. 117; 
8, p.p. 96-205]. Evident că necesită-
ţile vitale şi sociale apar sub diferite 
aspecte în calitate de „propulsori” 
ai comportamentului consumatori-
lor de servicii, infractorilor şi victi-
melor exploatării sexuale. Din acest 
punct de vedere, vom examina ti-
purile concrete de necesităţi sociale 
care stimulează procesele negative 
în domeniul investigat şi determină 
perspectivele nefavorabile ale re-
spectivelor procese.

După cum este bine cunoscut, 
traficul de fiinţe umane, în multe din 
ipostazele şi acţiunile sale conexe 
(sclavia, munca forţată, proxene-
tismul, pornografia infantilă etc.), 
reprezintă, în esenţă, totalitatea in-
fracţiunilor comise cu cele mai dife-
rite scopuri şi prin multiple metode 
criminale, fiecare din ele constituind, 
într-o anumită măsură, o reacţie ilici-
tă la o necesitate socială cu caracter 
de masă (forţa de muncă ieftină, îm-
bunătăţirea stării sănătăţii prin trans-
plantul unui organ, soluţionarea pro-
blemei demografice prin adoptarea 
copiilor etc.). Tipul de criminalitate 
investigat reprezintă un aşa-zis „sis-
tem universal” predispus să satisfacă 
toate aceste necesităţi sociale. 

În acest sens, dacă am medita 
asupra problemei vizate, spre exem-
plu, din punct de vedere economic 
(temporar, neluând în consideraţie 
aspectele legate de evaluarea juridi-
co-morală a unei anumite necesităţi), 
un asemenea trafic de fiinţe umane 
este o reacţie firească, inevitabilă şi 
chiar aşteptată din partea unei părţi a 
lumii „de afaceri” la situaţia creată. 
Lipsa metodelor legale de soluţiona-
re a acestor probleme şi imposibilita-
tea sau posibilitatea limitată de sati-
sfacere a cererii apărute dau naştere 
formelor ilegale, inclusiv criminale, 
de activitate în aceste domenii ale 
economiei tenebre, contribuind la 
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prosperarea respectivului gen de ac-
tivitate infracţională.

Trecând la analiza nemijlocită a 
subiectului abordat, este important 
de menţionat că originile acestui fe-
nomen negativ se regăsesc în diferi-
te reflecţii ale necesităţilor sexuale. 
Psihologii clasifică necesităţile sexu-
ale în trei categorii: naturale, conge-
nitale şi fiziologice. În manifestările 
sale, îndeosebi la un nivel de mare 
amploare, acestea includ şi compo-
nenta psihologică, intelectuală, cul-
turală etc. Astfel, particularităţile 
necesităţilor sexuale ale omului sunt 
condiţionate atât la nivel biologic, 
cât şi la nivel social [9, p. 282].

În context, nu întâmplător a fost 
evidenţiat aspectul legat de reflecţiile 
necesităţilor, deoarece acestea pot fi 
sporite (hipersexualitate) sau reduse, 
normale sau perverse (inclusiv pato-
logice), satisfăcute sau nesatisfăcute. 
Prin urmare, este necesar de elucidat 
problema necesităţilor şi a poftei se-
xuale nesatisfăcute, care, la rândul lor, 
propulsează un flux imens de persoa-
ne pe piaţa serviciilor sexuale, dintre 
care majoritatea o constituie bărbaţii. 
Anume aceste fluxuri creează un sol 
fertil, pe care exploatarea sexuală a 
femeilor şi copiilor devine o afacere 
tot mai profitabilă.

Problema cererii (poftei) sexua-
le nesatisfăcute este investigată de-
taliat de către savanţii sexologi, iar 
scopul prezentului studiu nu include 
examinarea detaliată a materialelor 
publicate în acest domeniu destul de 
complicat. Aici vom sublinia doar 
că pofta sexuală nesatisfăcută nu 
trebuie identificată cu necesităţile 
sexuale. Dacă necesităţile sexuale 
sunt condiţionate atât social, cât şi 
biologic, atunci pofta sexuală nesa-
tisfăcută este condiţionată exclusiv 
în mod social [10, p. 227]. Sursele 
sale pot fi: insatisfacţia în raport cu 
relaţiile conjugale intime (dizarmo-
nie sexuală); probleme familiale şi 
destrămarea familiei; lipsa partene-
rilor sexuali din diferite cauze, in-
clusiv a problemelor fiziologice şi 
anatomice; inerţia experienţei sexu-
ale premature; defectele socializării 
sexuale; factorii psihologici (spre 
exemplu, frica ratării sexuale). 

Efecte similare au şi diferenţele 
considerabile existente dintre ma-
nifestarea sexualităţii bărbaţilor şi 

cea a femeilor. Astfel, savantul rus 
I. Kon consideră că diferenţa prin-
cipală dintre sexe constă în faptul 
că bărbaţii au libidoul mai mare 
decât femeile şi rezervele erotice 
ale bărbaţilor, respectiv importan-
ţa acestui domeniu al vieţii pentru 
dânşii, nu scade cu vârsta, în timp 
ce viaţa sexuală descreşte efectiv, 
pe când libidoul femeilor descreş-
te pe măsura încetării vieţii sexuale 
reale [10, p. 227].

Necesităţile sexuale, în toată 
complexitatea manifestărilor sale, 
influenţează asupra formării aşa nu-
mitei „pieţe”, în care, pe de o parte, 
se solicită căutarea rapidă a presta-
ţiilor bazate pe servicii sexuale, de 
regulă calificate şi fără de refuz, iar 
pe de altă parte, apare oferta (dispo-
nibilitatea) de satisfacere a respec-
tivelor necesităţi. Este important de 
menţionat, în contextul abordat, că 
această „piaţă” a existat şi va exis-
ta întotdeauna, precum sunt eterne 
şi inevitabile necesităţile ce stau la 
baza existenţei acesteia. 

Prin urmare, necesităţile, înde-
osebi poftele sexuale nesatisfăcute, 
constituie o verigă importantă în de-
terminarea infracţiunilor care implică 
exploatarea sexuală. Amploarea şi di-
namica acestora influenţează radical 
tendinţa pieţei serviciilor sexuale. În 
ceea ce priveşte problema traficului 
de fiinţe umane în scop de exploatare 
sexuală, Organizaţia Naţiunilor Uni-
te, cu mai mult timp în urmă, şi-a con-
centrat atenţia asupra fenomenului in-
vestigat în cadrul unuia dintre forurile 
sale, unde se menţiona că strategiile 
îndreptate spre prevenirea traficului 
de fiinţe umane trebuie să vizeze ce-
rerea ca una dintre cauzele principale 
ale acestui fenomen [11]. La aseme-
nea abordare poate fi adăugat faptul 
că cererea nu este o simplă cauză a 
exploatării sexuale, ci constituie un 
impuls declanşator, fără de care tot 
mecanismul infracţional al aşa-zisei 
„industrii sexuale” îşi pierde sensul, 
în cele din urmă destrămându-se.

Totodată, este necesar să ţinem 
cont de faptul că cererea şi elemen-
tele sale componente constituie nişte 
categorii complexe, mixte, în funcţie 
de conţinutul şi subiecţii cererii, dar 
şi în funcţie de natura necesităţilor ce 
se află la baza cererii. În acest con-
text, vom reflecta succint cele mai 

importante aspecte ale problemei 
vizate.

Astfel, este important de a înce-
pe cu caracteristica grupurilor soci-
ale care s-au format în perioada de 
independenţă a Republicii Moldova 
(post-sovietică), spre care este ori-
entată piaţa sus-menţionată. În vizi-
unea noastră, categoriile de persoane 
implicate în relaţiile acestei pieţe ile-
gale pot fi considerate consumatori 
ai serviciilor sexuale prestate, inclu-
siv de către victimele exploatării şi 
traficului de fiinţe umane efectuate în 
acest scop.

Primul grup îl reprezintă persoa-
nele cu un statut social înalt, care se 
caracterizează printr-un nivel sporit 
de bunăstare materială şi standarde 
înalte de consumator. Al doilea grup 
include unii reprezentanţi ai „clasei 
medii” cu diferite statute sociale 
şi profesionale, nivel de venituri şi 
standarde medii sau chiar reduse de 
consumator. Grupul al treilea este 
constituit din reprezentanţii păturilor 
sociale vulnerabile şi instabile care 
nu au reuşit să se adapteze la noile 
condiţii. Este vorba despre şomeri, 
persoane cu dizabilităţi, persoane 
fără studii şi anumite abilităţi profe-
sionale, care se caracterizează prin 
statut social şi profesional scăzut, in-
clusiv nivel de venituri şi standarde 
reduse de consumator.

În contextul celor expuse, este 
necesar de menţionat că criteriul evi-
denţierii acestor grupuri nu se reduce 
doar la nişte indicatori statistici for-
mali, cum ar fi sexul, vârsta, profesia 
etc., ci este constituit dintr-o totali-
tate de parametri tipici grupurilor 
respective de persoane, fiind vorba, 
în primul rând, de statutul lor socio-
profesional, de situaţia materială şi 
standardele de consumator.

Bineînţeles că apartenenţa la un 
anumit grup determină calitatea şi 
costul serviciilor solicitate şi, respec-
tiv, achitarea lor, începând cu cele 
„exclusive” până la cele mai cinice.

Un loc deosebit în sistemul de-
terminantelor exploatării sexuale îi 
revine factorilor de natură victimo-
logică. În particular, dacă vorbim 
despre cauzele „prosperării” pieţei 
serviciilor sexuale, trebuie de men-
ţionat poziţia femeilor în societate ca 
o problemă socială separată.

Mai multe investigaţii în dome-
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niul psihologiei denotă că femeilor, 
inclusiv adolescentelor, le este spe-
cifică tendinţa spre solitudine. Ele se 
concentrează într-o măsură mai mare 
asupra retrăirilor proprii, aprofun-
dându-se în lumea lor lăuntrică [12, 
p. 6]. Psihicul femeilor este mult mai 
vulnerabil, ele ajungând mai rapid 
în stare de nevroză, iar cele retrăite 
lăsând amprente mult mai profunde 
[13, p. 34].

Datele statistice relevă faptul că 
femeile devin mai des şomere decât 
bărbaţii, care părăsesc serviciul din 
iniţiativă proprie, iar femeile – în le-
gătură cu reducerea de personal, re-
organizarea sau lichidarea întreprin-
derii [14, p.p. 142-143]. De regulă, 
femeile care au un serviciu primesc 
un salariu mai mic în comparaţie cu 
bărbaţii, deoarece lucrează în dome-
nii bugetare sau în cele neprofitabile 
ale economiei.

Astfel, conform datelor statisticii 
oficiale, în Republica Moldova peste 
30% din femei lucrează în domeniul 
educaţiei, sănătăţii, agriculturii şi 
prestare de diverse servicii, domenii 
unde salariul mediu lunar este cel 
mai mic [15]. În ansamblu, nivelul 
calificării profesionale al femeilor 
este mai mare decât cel al bărbaţilor.

Vizionarea filmelor, uneori cu un 
conţinut dubios, care propagă violen-
ţa şi imoralitatea, precum şi petrece-
rea fără rost a timpului cu prietenii, 
înlocuiesc multora dintre adolescen-
te vizitarea instituţiilor culturale care 
le-ar dezvolta spiritualiceşte. Acest 
fapt, în cele din urmă, contribuie la 
cultivarea unor interese de consum 
şi anume dorinţa de a deveni bogată, 
a avea mulţi bani, săvârşind în acest 
scop diverse fapte infracţionale [16, 
p. 81].

Femeia, după natura sa, este ex-
pusă stresului mai frecvent decât 
bărbaţii. Ele retrăiesc mai profund şi 
mai acut conflictele, divorţurile şi or-
ganizarea proastă a vieţii personale. 
La rândul lor, toate acestea conduc 
spre lipsa unei prognoze adecvate 
asupra consecinţelor, provocarea 
frecventă a conflictelor, reacţii spon-
tane în situaţii de criză, subordonarea 
totală faţă de emoţii şi, ca urmare, 
lipsa fricii faţă de pedeapsă. O sem-
nificaţie decisivă în astfel de situaţii 
îi revine orientării antisociale a per-
sonalităţii, sistemului său valoric şi 

necesităţilor.
Ceea ce în privinţa femeilor se 

consideră un comportament deviat 
de la normă, în privinţa bărbaţilor 
acesta a căpătat statut de normă (fu-
matul, consumul de alcool, neglija-
rea obligaţiunilor părinteşti, violenţa 
etc.). Avortul, în spatele căruia dese-
ori stă bărbatul, este atribuit în mare 
parte doar femeii. Adesea femeile 
devin victime ale acestei contradicţii 
culturale. 

Diminuarea semnificativă a con-
trolului social asupra comporta-
mentului femeilor este caracteristic 
pentru timpurile actuale ca urmare a 
ritmurilor accelerate de urbanizare, 
emancipare, feminizare, migraţie în 
masă, problemelor locative etc. De 
fapt, are loc aservirea femeii cu toate 
viciile omenirii. 

Procesele negative enumerate au 
loc pe fundalul propagandei violen-
ţei, cruzimii, accesibilităţii sexuale 
a femeilor şi a bărbaţilor. Aceşti fac-
tori necesită a fi relevaţi, deoarece în 
procesul unei astfel de comunicări 
are loc o contaminare a femeilor, în 
special tinere, asimilarea de către 
ele a unor valori şi stereotipuri ne-
gative, familiarizarea cu un mod de 
viaţă asocial. Deseori, ele stabilesc 
legături strânse cu infractorii şi ajung 
completamente sub influenţa lor (în-
deosebi sub influenţa liderilor me-
diului criminal), fapt care constituie 
o premisă pentru activitatea lor cri-
minală de lungă durată. În prezent, 
deosebit de vulnerabilă este situaţia 
social-economică a femeilor tinere 
din familiile sărace. 

Combinaţia dintre explozia să-
răciei, şomajului, schimbarea siste-
mului de control social, deschide-
rea bruscă către ţările occidentale, 
privatizarea economiei a avut con-
secinţe directe şi indirecte care au 
determinat o înrăutăţire a modului în 
care femeile sunt tratate în anumite 
contexte sociale. Astfel, privatiza-
rea economiei a determinat, ca efect 
secundar, dezvoltarea unor caracte-
ristici specifice capitalismului „săl-
batic”, fiind raportate cazuri în care 
femeile reprezintă victimele favorite 
ale unei largi game de abuzuri. No-
ile relaţii de putere nu au fost core-
late şi contrabalansate cu măsuri de 
protecţie socială şi cu o funcţionare 
corespunzătoare a administraţiei şi 

justiţiei. Stresul social generat de 
veniturile mici, şomaj, riscurile im-
plicate de noul sistem economic a 
sporit nivelul agresivităţii şi al vio-
lenţei sociale, iar femeile au atras ca 
un magnet agresivitatea acumulată.

Potrivit savantului V. Kudreav-
ţev, în prezent nimeni nu are îndo-
ieli referitor la faptul că în societate 
au devenit răspândite fenomenele şi 
procesele care destabilizează rela-
ţiile dintre persoane, care provoacă 
învrăjbirea lor, nesiguranţa în sine şi 
situaţia sa socială, în viitorul său, ne-
mulţumirea de prezentul său, izolare, 
care se răsfrânge extrem de negativ 
asupra moralităţii. Totodată, femeile 
resimt şi retrăiesc tensiunile existen-
te, problemele sociale, conflictuali-
tatea, ele sunt mai sensibile şi mai 
vulnerabile [17, p. 308].

Anume lor le revin obligaţiuni-
le importante de asigurare a fami-
liei cu produse alimentare, îngrijire 
şi educare a copiilor etc. De aceea, 
ele reacţionează bolnăvicios la orice 
procese nefavorabile care ameninţă 
familia şi, în special, copiii.

Este relevantă şi situaţia nefavo-
rabilă pe care o au femeile tinere din 
familiile vulnerabile, cărora practic 
le este limitat accesul la anumite lu-
cruri scumpe şi diverse obiecte pre-
stigioase. Totodată, graţie televiziu-
nii, presei şi mobilităţii sociale gra-
dul de informare al lor despre aceste 
bunuri este destul de ridicat, în con-
secinţă apare sentimentul de invidie, 
dar şi cel de nedreptăţire şi neglijare. 
Aceste cauze le determină pe unele 
dintre ele să practice prostituţia, iar 
înverşunarea şi agresivitatea mani-
festată deseori apar ca mijloace de 
compensare psihologică a umilinţe-
lor retrăite.

În acest context, N. Averina a in-
tervievat 250 de prostituate şi a con-
statat că 49 din ele (19,6%) au menţi-
onat că scopul practicării prostituţiei, 
pe lângă posibilitatea de satisfacere 
a necesităţilor materiale, rezidă şi în 
satisfacerea deplină a poftei sexuale 
în urma contactelor sexuale cu un 
număr mare de bărbaţi [18].

În prezent, nu sunt pe deplin con-
ştientizate de către societate conse-
cinţele devalorizării valorilor morale 
tradiţionale şi înlocuirea lor cu va-
lori străine culturii noastre. Publici-
tatea şi tirajarea în presă a formelor 
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de comportament deviant, care erau 
considerate tradiţional ca fiind in-
acceptabile sub aspect moral (pros-
tituţia, perversiunile sexuale, proxe-
netismul, narcomania, exploatarea 
sexuală a femeilor şi copiilor etc.), 
creează impresia de a fi ceva firesc. 
Prin urmare, se dezvoltă o atitudine 
tolerantă a societăţii faţă de diferite 
patologii sociale şi fiziologice. Ceea 
ce anterior era respins ca absolut 
inacceptabil sau era dezaprobat, în 
prezent este elogiat de presă, televi-
ziune, este legitimat în discursurile 
politicienilor şi apărătorilor drepturi-
lor omului [16, p. 84].

Cu toate acestea, în majorarea 
cazurilor practicarea prostituţiei 
de către femeile tinere se explică 
prin tendinţa lor de a avea câştiguri 
uşoare şi mari în condiţiile existen-
ţei unor dificultăţi la angajarea în 
câmpul muncii. Acest gen de acti-
vitate este atractiv, în special pentru 
femeile care nu au o profesie sau 
vechime în muncă. Încă C. Lom-
brozo şi G. Ferrero menţionau că 
„acolo unde femeia devine prosti-
tuată, cauza faptului dat nu constă 
în lascivitate, dar în lipsa sentimen-
tului de moralitate. Femeile care nu 
se jenează şi care nu conştientizea-
ză dezonorarea viciului său şi au o 
predispunere bolnăvicioasă faţă de 
tot ce este interzis, păşesc pe calea 
desfrâului, deoarece acesta le creea-
ză impresia unei vieţi uşoare fără a 
depune careva eforturi [19, p. 19].

Specialiştii din cadrul Europo-
lului au identificat mai mulţi factori 
criminogeni care determină unele ca-
tegorii de persoane, îndeosebi femei, 
să părăsească ţara sau să migreze în 
alte localităţi, în consecinţă nimerind 
în capcanele afaceriştilor din aşa 
numita „industrie sexuală”: şomajul 
sau lipsa posibilităţilor de angajare 
oficială în serviciu; limitarea acce-
sului femeilor pe piaţa muncii; exis-
tenţa multor solicitări pentru forţa de 
muncă ieftină; sărăcia, condiţionată 
de salarii şi pensii mici; calitatea şi/
sau nivelul de trai scăzut; insufici-
enţa studiilor sau necorespunderea 
acestora anumitor cerinţe; discri-
minarea în funcţie de sex sau alt tip 
de discriminare; tendinţa de evitare 
a urmăririi penale, a conflictelor în 
familie sau a violenţei; posibilitatea 
de obţinere a locului de muncă pes-

te hotare; existenţa ofertelor pentru 
persoanele implicate în domeniul 
industriei sexuale şi remunerarea 
mai mare pentru practicarea prosti-
tuţiei; calamităţile naturale şi mediul 
înconjurător nefavorabil; prezenţa 
unor perceperi eronate despre unele 
condiţii mai bune care există în alte 
locuri [20, p. 37].

Totodată, printre cauzele şi con-
diţiile ce stau la baza prosperării 
traficului de fiinţe umane în scop de 
exploatare sexuală se află nu doar 
împrejurările nefavorabile din me-
diul social al femeilor. Este foarte 
bine cunoscut că în asemenea cazuri 
factorii stimulatori sunt reprezentaţi 
deseori de frivolitate (spre exemplu, 
dorinţa femeii tinere de a deveni re-
cunoscută o duce spre diverse agenţii 
de modele extrem de dubioase; pasi-
unea de a se vedea pe ecranul televi-
zorului o poate determina să partici-
pe în filmele porno etc.). 

În acelaşi timp, nu trebuie de 
negat şi rolul hipersexualităţii unor 
femei. Evident că hipersexualitatea, 
în lipsa unei corelaţii cu alţi factori 
stimulatori, generează rareori alege-
rea profesiei de prostituată. Majori-
tatea femeilor sunt determinate spre 
astfel de activitate din cauza nevoilor 
sau necazurilor în care s-au pomenit, 
iar de acest fapt infractorii profită de 
cele mai multe ori. De menţionat că 
procesele nefavorabile au un efect 
mai mare asupra femeilor şi copii-
lor, întrucât aceştia fac parte din cele 
mai vulnerabile pături ale populaţiei. 
Despre aceasta ne vorbeşte şi poziţia 
conştiinţei sociale cu privire la rolul 
femeii în societate.

După cum este bine cunoscut, ex-
ploatarea femeilor şi copiilor este un 
fenomen vechi pentru comunitatea 
mondială, inclusiv pentru Republica 
Moldova, condiţionată de premisele 
istorice formate pe parcursul evoluţi-
ei sale. În pofida unor diferenţe ce ţin 
de tradiţiile religioase, socio-cultura-
le şi de nivelul de dezvoltare econo-
mică a diferitor state, rămâne totuşi a 
fi comună conştiinţa socială formată 
de-a lungul veacurilor, în care fe-
meii îi revenea rolul unei sclave, iar 
bărbatului – rolul de domnitor. Întru 
justificarea unor forme ale poziţiei 
dependente a femeilor, unii savanţi 
[19, p. 20] înaintau teoria despre fap-
tul că tendinţa spre starea de sclavie 

este un element caracteristic psiholo-
giei femeilor.

Pot exista mai multe viziuni cu 
referire la corectitudinea sau in-
corectitudinea interpretării acestei 
probleme. Însă, e foarte dificil de 
contestat faptul că femeia contempo-
rană este nevoită să trăiască în lumea 
bărbaţilor şi să suporte toate efectele 
negative pe care le provoacă respec-
tiva poziţie. Bineînţeles că aceasta 
este şi una dintre sursele victimizării 
feminine, ilustrată cel mai bine prin 
soarta pe care o au sclavele „indus-
triei sexuale”.

Specialiştii în domeniu evidenţia-
ză mai mulţi factori care influenţează 
asupra victimizării femeilor în urma 
exploatării sexuale. La cele menţio-
nate mai sus poate fi adăugată frica 
femeilor şi a copiilor care au nimerit 
în mâinile exploatatorilor, precum şi 
revanşa din partea acestora în cazul 
refuzului de a le îndeplini voinţa. 
Majoritatea victimelor sunt sigure de 
faptul că ameninţările vor fi realizate 
atât în privinţa lor, cât şi în privinţa 
prietenilor, apropiaţilor sau a rudelor 
apropiate ale acestora.   

Mai mult decât atât, victime-
le sunt sigure de impunătatea celor 
vinovaţi, lucru care într-un anumit 
număr de cazuri este întemeiat, de-
oarece toţi cunosc că mulţi funcţio-
nari corupţi camuflează exploatatorii 
şi aşa numiţii „vânzători de marfă 
vie”. Aceste împrejurări influenţea-
ză asupra faptului că o mare parte 
dintre victime refuză să colaboreze 
cu reprezentanţii organelor de drept, 
fapt prin care se explică prosperarea 
acestui gen de activitate criminală.

Concluzii. În urma cercetării re-
alizate s-a constatat că impactul ne-
gativ, intensiv şi îndelungat asupra 
victimelor din partea exploatatorilor, 
manifestat prin intimidarea, înjosirea 
demnităţii umane, aplicarea diferitor 
tipuri de violenţă, adică crearea unei 
situaţii aspre de traumatizare a psi-
hicului a influenţat apariţia diferitor 
dereglări ale stării psihice a victime-
lor. Studierea materialelor cauzelor 
penale a arătat că printre victime 
erau persoane cu diferite probleme 
de sănătate, inclusiv legate de dere-
glările psihice. În rezultatul acestei 
stări deosebit de vulnerabile, deseori 
victimele nu erau în stare să evalu-
eze adecvat ambianţa în care s-au 
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pomenit, propriile posibilităţi de au-
toprotecţie, nici chiar căile reale de 
ieşire din situaţia creată, cum ar fi, 
de exemplu, posibilitatea de a ape-
la după ajutor organele de drept sau 
persoanele cunoscute.

Majoritatea victimelor exploatării 
sexuale se tem de divulgare şi preju-
decată socială, deoarece sunt supuse 
nu doar violenţei şi ameninţărilor fi-
zice, ci şi şantajului din partea infrac-
torilor. Ca şi în cazul victimelor vio-
lului, ele conştientizează faptul că au 
devenit victime ale infracţiunii care 
afectează una dintre cele mai intime 
domenii ale vieţii personale umane, 
iar opinia publică înrădăcinată, care 
deseori recunoaşte victimele infracţi-
unilor sexuale vinovate din punct de 
vedere moral, generează concluzia 
că însăşi victimele se consideră vi-
novate şi, respectiv, nedemne de pro-
tecţie. Îndeosebi sunt expuse acestor 
opinii victimele tinere ale exploatării 
sexuale care, în pofida diferitor fac-
tori (în primul rând a vârstei), nu pot 
evalua obiectiv şi critic starea lor în 
care s-au pomenit.

În afară de aceasta, unii psihologi 
consideră că un factor important al 
victimizării persoanelor este violen-
ţa sexuală suferită în copilărie, în re-
zultatul căreia victimele care mani-
festă atitudine indiferentă sau invers 
– interes sporit faţă de sex, încearcă 
astfel să inhibe sentimentele de vină 
şi dezgust trăite şi apărute în urma 
stimulării sexuale prea timpurii [21, 
p. 71].
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