
30 AUGUST 2017

Introducere. Realizând o 
incursiune istorică consta-

tăm că prima faptă cu tangenţe de 
vandalism poate fi considerată cea 
comisă în anul 356 î.Hr. de către 
Gherostrat, un locuitor al oraşului 
grecesc Efes. Grecul, fiind orbit de 
dorinţa aprigă de obţinere a glori-
ei mult dorite şi imortalizării nu-
melui său în istorie, a ars hramul 
zeiţei greceşti Artemida, care este 
considerat unul din cele şapte mi-
nuni ale lumii [24, p. 296].

Metode aplicate şi materia-
le utilizate. În scopul realizării 
obiectivului trasat, în respectivul 
articol ştiinţific au fost utilizate: 
metoda istorică; metoda logică şi 
metoda comparativă.

În procesul elaborării articolului 

ştiinţific, au fost consultate următoa-
rele materiale: Codul penal al Repu-
blicii Moldova, precum şi lucrările 
ştiinţifice ale autorilor E. Aramă, A. 
Smochină, S. Brînză, Popa D. Mar-
cel, Matei C. Horia, Tomulescu C. 
St., A.M. Prohorov etc.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Răspunderea pentru vandalism şi 
alte infracţiuni asemănătoare în 
formele sale iniţiale a existat încă 
din cele mai vechi timpuri.

Astfel, analizând monumente-
le legislative ale Orientului Antic, 
remarcăm că primele menţiuni 
despre faptele de incendiere, dis-
trugere şi deteriorare a bunurilor 
le putem găsi în Codul de legi a re-
gelui Hamurabi (sec. XVIII î.Hr.).

Codul lui Hamurabi este cel 

mai vechi cod de legi întocmit la 
iniţiativa regelui babilonian Ha-
murabi care a fost scris în jurul 
anilor 1760 î.Hr. Acest cod cu-
prindea un Prolog, 282 de articole 
şi un Epilog. Textul codului a fost 
săpat pe o stelă din diorit cu o lun-
gime de 2,25 metri [4].

Numeroase documente denotă 
chipul practic cum a fost aplicat co-
dul lui Hamurabi, care a provocat o 
bogată jurisprudenţă în epocile pos-
terioare. Această legislaţie s-a apli-
cat aproape 1000 de ani în regiunea 
mesopotamiană [20, p. 35].

Printre valorile apărate de nor-
mele penale din cuprinsul Codului 
lui Hamurabi figurau: statul, per-
soana, proprietatea, bazele famili-
ei [3, p. 20].
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Un loc separat, în respectiva 
culegere de legi îl ocupau normele 
(43 de articole) ce reglementau in-
fracţiunile împotriva proprietăţii, 
printre care se numărau şi infracţi-
unile de distrugere şi deteriorare a 
averii străine (§ 224, 225).

Următorul monument legisla-
tiv important îl constituie Legea 
Salică, care reprezintă o colecţie 
de legi folosită de franci, forma 
oficială a acestora fiind stabilită în 
sec. al VI-lea sub domnia regelui 
francilor Clovis I (466-511 d.Hr.).

Francii, popor germanic, se 
stabilesc în sec. al V-lea d. Hr. în 
provincia romană Gallia. Fiind în-
drumaţi de conducătorul lor Clovis 
I, aceştia înfrâng în anul 486 d.Hr. 
lângă Soissons, armatele romane. 
Bazele Regatului franc sunt puse 
de acelaşi Clovis I din dinastia 
Merovingienilor în anii 481-511 
d.Hr. [19, p. 146].

Un loc distinct în conţinutul 
Legii Salice îl ocupă reglemen-
tările referitoare la infracţiunile 
contra proprietăţii ca de exemplu: 
furtul, jaful, atacarea averii, nimi-
cirea averii, incendierea. Într-un 
mod detaliat în respectiva lege 
este reglementată materia nimicii 
averii şi incendierea acesteia.

Astfel, unui tip separat de nimi-
cire a averii îi este dedicat Capito-
lul al XVI-lea al Legii Salice inti-
tulat „Despre incendieri”, care în § 
2 prevedea că fapta celui care arde 
casa cu tot cu anexele acesteia va 
fi pedepsită cu amendă în mărime 
de 2500 dinari, sumă echivalentă 
cu 63 solizi. Iar dacă cineva ardea 
un hambar sau o şură plină de grâu, 
atunci vinovatul era impus la plata 
unei sume de bani echivalente cu 
preţul bunurilor incendiate.

Analizând monumentele legis-
lative ale Imperiului Roman din 
sec. I – II d.Hr., constatăm că ur-
mătoarea culegere de legi în care 
sunt reflectate unele reglementări 
referitoare la faptele de incendie-
re, distrugere şi deteriorare a bu-
nurilor este Codul lui Iustinian, 
cunoscut sub denumirea „Colecţia 
de drept civil”.

Codul lui Iustinian, constituie 
o adevărată colecţie de lucrări fun-
damentale de jurisprudenţă alcătuit 
între anii 529-534 d.Hr. la porunca 
Împăratului bizantin Iustinian I cel 
Mare (527-565 d.Hr.) [5].

Opera legislativă a lui Iustini-
an era alcătuită din patru lucrări de 
vază şi anume: Codul, Digestele 
(Pandectele), Institutele şi Nove-
lele.

Codul cuprindea toate Consti-
tuţiile imperiale începând din pe-
rioada domniei a Împăratului Ro-
man Hadrian (117-138 d.Hr.) [5].

Digestele constituiau o com-
binaţie din nouă mii de texte din 
operele juriştilor clasici din sec. 
I î.Hr. şi sec. IV d.Hr. şi adaptate 
astfel încât să poată fi aplicate în 
practică [21, p. 88].

În conţinutul acestora se regă-
seau norme ce protejau bunurile 
ce prezentau o valoare culturală 
sau religioasă pentru societate din 
timpurile respective. În acest sens, 
în Cartea 1, 3, 7, 10, 18, 25, 27, 
Titlul XII era prevăzută pedeapsa 
cu munca în folosul comunităţii 
pentru profanarea mormintelor şi 
a monumentelor, precum şi însu-
şirea obiectelor din mormânt sau a 
celor ce se află pe el. Iar în Cartea 
2, 5, 8, Titlul XIII se menţiona că 
mormintele sau monumentele duş-
manilor nu prezintă pentru poporul 

roman un lucru sfânt şi profanarea 
acestora nu constituie o abatere de 
la prevederile codului.

Institutele erau un manual ju-
ridic pentru uzul şcolilor de drept 
care a fost creat pe modelul ma-
nualului celebrului jurist roman 
Gaius (130-180 d.Hr.) [5].

Novelele la rândul său, erau con-
stituţiile imperiale emise după anul 
534 d.Hr., majoritatea din ele fiind 
elaborate în limba greacă [5].

Alt monument legislativ în 
cuprinsul căruia tangenţial este 
abordată problematica distrugerii 
sau deteriorării bunurilor este Pra-
vila rusă. Respectiva lege conţinea 
doar un singur articol (art. 32) ce 
reglementa infracţiunea de nimici-
re prin incendiere a navei mariti-
me cnezeşti, pentru comiterea că-
reia se stabilea amendă în mărime 
de 3 grivne.

Începutul anului 1715 este 
marcat printr-o nouă etapă de dez-
voltare a dreptului rusesc. În luna 
mai a anului 1715 Împăratul Petru 
I (1672-1725) pentru prima dată 
în Imperiul Rus a emis un cod 
penal procedural militar intitulat 
„Articol Militar”. Un loc distinct 
în conţinutul codului îl ocupau re-
glementările ce se axau asupra sta-
bilirii răspunderii pentru bunurile 
incendiate sau distruse.

În acest sens, în Capitolul XXI 
intitulat „Crime de proprietate”, 
art. 178 se menţiona că ofiţerul sau 
soldatul care intenţionat va incen-
dia un oraş, sat, o biserică, şcoală, 
un spital, o moară sau va distruge 
o curte sau gospodărie ţărăneas-
că, va fi supus, de unul singur sau 
împreună cu ceilalţi participanţi 
la comiterea faptei, pedepsei cu 
moartea [22].
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În Rusia, până în anul 1835, în 
domeniul dreptului penal s-au apli-
cat numeroase legi, printre care 
chiar şi „Pravila de Sobor” a Ma-
relui Duce Alexei Mihailovici al 
Rusiei (1875-1895). Începând cu 
anul 1835 intră în vigoare Codul 
general intitulat „Svod zaconov”, 
codificarea căruia fiind înfăptuită 
de parlamentarul M.M. Speranski 
(1772-1839) [1, p. 87].

Titlul XV al respectivului cod 
de legi era dedicat ramurii dreptu-
lui penal. În Titlul XV, Capitolul 
IV erau reglementate faptele pe-
nale ce ţin de profanarea mormin-
telor şi a monumentelor. Astfel, în 
art. 219 al respectivului cod era 
prevăzută pedeapsa cu munca în 
folosul comunităţii sau lipsirea de 
avere a celui care va săvârşi acte 
de pângărire asupra mormintelor, 
monumentelor sau altor obiecte de 
cult [23].

În rezultatul Unirii Principate-
lor Române lucrările de unificare 
legislativă s-au finalizat cu întoc-
mirea în anul 1864 a unui proiect 
de cod inspirat din Codul penal 
francez din anul 1810 şi Codul pe-
nal prusian din anul 1859, care a 
fost prezentat primului domnitor 
al Principatelor Unite – Alexan-
dru Ioan Cuza (1820-1873). După 
unele modificări în anul 1865, noul 
Cod penal a intrat în vigoare.

Asemănător altor legiuiri mo-
derne, Codul penal român din anul 
1865 cunoaşte o sistematizare ri-
guroasă a infracţiunilor şi pedep-
selor în trei cărţi. Deci, conform 
structurii sale, Codul penal român 
din anul 1865 a adoptat o clasifi-
care tripartită a infracţiunilor în: 
crime, delicte şi contravenţii [3, p. 
266].

Cu referire la infracţiunile ce 
ţin de pângărirea şi nimicirea bu-
nurilor, Codul penal român din 
anul 1865, conţinea respectivele 
reglementări în Cartea II „Despre 
crime şi delicte în special şi despre 
pedepsele lor”, Titlul I „Crima de 
înaltă trădare”, Capitolul II „Crime 
şi delicte contra siguranţei interioa-
re a Statului”, Paragraful II „Crime 
şi delicte în contra liniştii Statului 
prin războiul civil, prin ilegală în-
trebuinţare a forţei armate, prin 
devastaţiuni şi jafuri publice”, art. 
85 unde se menţionează că: „Orice 
persoană care va fi incendiat sau 
distrus prin explozia unei mine, 
edificii, magazine, arsenale, coră-
bii, sau alte proprietăţi ale Statului, 
se va pedepsi cu munca silnică pe 
timp mărginit” [7].

În ceea ce priveşte reglemen-
tările faptelor de profanare a mor-
mintelor sau altor monumente, 
menţionăm că acestea sunt cuprin-
se în Titlul VI „Crime şi delicte 
contra particularilor”, Capitolul I 
„Crime şi delicte contra persoane-
lor”, Paragraful VII „Crime şi de-
licte privitoare la poprirea sau dis-
trugerea dovedirii Statului civil al 
unui copil, sau la compromiterea 
existenţei sale; răpire de minori; 
infracţiuni contra legilor asupra 
înmormântărilor”, § 3 „Călcarea 
legiuirilor asupra înmormântări-
lor”, art. 286 unde se specifică că: 
„Se va pedepsi cu închisoare de la 
trei luni până la un an şi cu amen-
dă de la 26 până la 300 lei, orice 
persoană care violează morminte-
le sau comite alte acte de profana-
ţiune asupra lor, fără a fi apărat şi 
de alte pedepse pentru crimele sau 
delictele care se vor fi comis cu 
ocazia acestei violări” [7].

Anul 1936 este marcat de 
adoptarea unui nou Cod penal ro-
mân, denumit şi „Codul penal a 
lui Carol al II-lea”, care a intrat în 
vigoare la 18 martie 1936. Cum şi 
precedentul Cod penal român din 
anul 1865, Codul penal din anul 
1936 cuprindea reglementări refe-
ritoare la infracţiunile contra bu-
nurilor publice.

Astfel în Titlul VII „Crime şi 
delicte care produc pericol pu-
blic”, Capitolul II „Incendiul”, 
art. 354 se menţionează că: „Va 
fi supusă pedepsei cu închisoa-
rea corecţională de la 3 la 8 ani, 
amenzii de la 10000 la 15000 lei 
şi interdicţiei corecţionale de la 2 
la 5 ani, persoana care: 1) dă foc 
unei case sau clădiri care serveşte 
de locuinţă; 2) dă foc unui muzeu, 
edificiu public sau destinat uzului 
public, unei biserici, arhivei publi-
ce, unor antrepozite ori fabrici sau 
depozite de materii inflamabile ori 
explozibile” [8].

În anul 1924 pe teritoriul deja 
a Republicii Autonome Sovietice 
Socialiste Moldoveneşti a început 
să se aplice legislaţia penală uni-
onală şi ucraineană. Până în anul 
1927 în RASSM s-a aplicat Codul 
penal al Ucrainei din anul 1922, 
iar începând cu anul 1927 – un alt 
Cod penal al Ucrainei. În conţinu-
tul respectivului cod penal existau 
şi unele reglementări referitoare la 
stabilirea pedepsei pentru acţiuni-
le de distrugere sau deteriorare a 
bunurilor.

Astfel, în Capitolul I intitu-
lat „Crime contrarevoluţionare” 
din Partea specială a codului, art. 
549 au fost reprimate acţiunile de: 
„Distrugere sau deteriorare în sco-
puri contrarevoluţionare prin ex-
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plozie, incendiere sau alte metode 
a căilor ferate sau a altor cai sau 
mijloace de comunicare, a mijloa-
celor de comunicare populare, a 
conductelor de apă, a depozitelor 
sociale sau altor construcţii ori a 
proprietăţii de stat sau obşteşti” 
[17].

În anul 1958, Sovietul Suprem 
al URSS a adoptat Bazele legisla-
ţiei penale unionale şi a republi-
cilor unionale, în conformitate cu 
ele a fost elaborat şi Codul penal 
al RSSM votat de Sovietul Suprem 
al RSSM la 24 martie 1961 şi pus 
în aplicare la 1 iulie 1961.

Codul penal din 1961 nu cu-
prindea un articol separat ce ar 
reglementa infracţiunea de vanda-
lism propriu-zisă, dar în Capitolul 
XI intitulat „Infracţiuni contra se-
curităţii publice, a ordinii publice 
şi a sănătăţii populaţiei” acesta 
conţinea un articol ce prevedea 
răspunderea pentru nimicirea, 
distrugerea sau deteriorarea mo-
numentelor de istorie şi de cultu-
ră, şi anume art. 236 „Nimicirea, 
distrugerea sau deteriorarea mo-
numentelor de istorie şi de cultu-
ră” în care se specifica următorul 
fapt: „Nimicirea, distrugerea sau 
deteriorarea intenţionată a monu-
mentelor de istorie şi de cultură 
sau a obiectelor naturii, luate sub 
ocrotirea statului, se pedepsesc fie 
cu privaţiune de libertate până la 
trei ani, fie cu amendă în mărime 
de până la optzeci de salarii mini-
me” [9].

În contextul promovării pa-
trimoniului cultural în calitate de 
valoare universală indispensabilă 
existenţei oricărei societăţi şi prin 
aceasta a întregii omeniri, proteja-
rea bunurilor culturale apare în ca-

litate de îndatorire internaţională a 
statului [10, p. 168].

Unul dintre obiectivele pri-
mordiale ale globalizării relaţiilor 
internaţionale îl constituie coo-
perarea tuturor statelor în scopul 
atingerii intereselor supreme ale 
comunităţii internaţionale: apăra-
rea drepturilor legale şi libertăţilor 
persoanei, fapt ce asigură respec-
tarea de către state a prevederilor 
actelor internaţionale.

Aşadar, în procesul globaliză-
rii, anume preeminenţa dreptului 
reprezintă o condiţie esenţială 
pentru pace, stabilitate şi securi-
tate mondială, fiindcă aşa cum se 
afirmă, supravieţuirea umanităţii 
depinde de modalitatea în care in-
dividul va fi protejat în societate, 
de puterea şi de dreptul la respec-
tarea principiilor şi valorilor uni-
versale [2, p. 4].

Luând în considerare caracte-
rul de amploare a vandalismului, 
formele de manifestare a acestuia 
şi pagubele survenite după comi-
terea lui, pe plan internaţional s-au 
luat unele măsuri de rigoare care 
într-un mod indirect protejează 
atât valorile culturale de aceste 
acţiuni distrugătoare, cât şi liber-
tatea gândirii, religiei şi nu în ul-
timul rând libertatea opiniei şi a 
exprimărilor.

„Idealul comun” atins de în-
treaga comunitate internaţională 
a fost adoptarea la 10 decembrie 
1948 a Declaraţiei Universale a 
Drepturilor Omului.

Deci, printre numeroasele 
drepturi garantate de Declaraţie, 
se enumără şi cele ce se referă la 
libertatea gândirii şi exprimărilor 
reflectate în art. 18 care prevede 
următoarele: „Orice om are drep-

tul la libertatea gândirii, conştiin-
ţei şi religiei; acest drept include 
libertatea de a-şi schimba religia 
sau convingerea, precum şi liber-
tatea de a-şi manifesta religia sau 
convingerea, singur sau împreună 
cu alţii, atât în mod public, cât şi 
privat, prin învăţătură, practici re-
ligioase, culte şi îndeplinirea ritu-
rilor” [16] şi art. 19 în care se sti-
pulează că: „Orice om are dreptul 
la libertatea opiniilor şi exprimă-
rii; acest drept include libertatea 
de a avea opinii fără imixtiune din 
afară, precum şi libertatea de a că-
uta, de a primi şi de a răspândi in-
formaţii şi idei prin orice mijloace 
şi independent de frontierele de 
stat” [16].

Alt document care garantează 
respectarea dreptului la libertatea 
gândirii, opiniei şi exprimărilor 
este Pactul internaţional cu privire 
la drepturile civile şi politice din 
16 decembrie 1966. În textul art. 
18 din prezentul Pact apare urmă-
torul conţinut: „1. Orice persoană 
are drept la libertatea gândirii, 
conştiinţei şi religiei; acest drept 
implică libertatea de a avea sau de 
a adopta o religie sau o convingere 
la alegerea sa, precum şi libertatea 
de a-şi manifesta religia sau con-
vingerea, individual sau în comun, 
atât în public, cât şi în particular 
prin cult şi îndeplinirea riturilor, 
prin practici şi prin învăţământ. 
2. Nimeni nu va fi supus vreunei 
constrângeri putând aduce atinge-
re libertăţii sale de a avea sau de a 
adopta o religie sau o convingere 
la alegerea sa. 3. Libertatea mani-
festării religiei sau convingerilor 
nu poate fi supusă decât restricţi-
ilor prevăzute de lege şi necesare 
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pentru ocrotirea securităţii, ordinii 
şi sănătăţii publice ori a mora-
lei sau a libertăţilor şi drepturilor 
fundamentale ale altora. 4. Statele 
părţi la prezentul Pact se angajea-
ză să respecte libertatea părinţilor 
şi, atunci când este cazul, a tuto-
rilor legali, de a asigura educaţia 
religioasă şi morală a copiilor lor, 
în conformitate cu propriile lor 
convingeri” [18].

Drepturile sus menţionate sunt 
garantate şi de Convenţia Euro-
peană a Drepturilor Omului din 
4 noiembrie 1950. Prezenta Con-
venţie reglementează în art. 9 li-
bertatea de gândire, de conştiinţă 
şi de religie, iar prin intermediul 
art. 10 libertatea de exprimare, 
prevăzând în conţinutul acestuia şi 
unele limitări ale libertăţii de ex-
primare în cazul când acest drept 
încalcă securitatea şi ordinea pu-
blică şi aduce atingeri exercitării 
normale a drepturilor sale de către 
alţi membri ai societăţii [13].

La fel şi legislaţia Republicii 
Moldova nu face excepţie de la 
cele menţionate mai sus. Astfel, 
conform prevederilor art. 1 alin. 
(3) a Constituţiei R. Moldova: 
„Republica Moldova este un stat 
de drept, democratic, în care dem-
nitatea omului, drepturile şi liber-
tăţile lui, libera dezvoltare a per-
sonalităţii umane, dreptatea şi plu-
ralismul politic reprezintă valori 
supreme şi sunt garantate” [11].

De asemenea, pe plan interna-
ţional au fost adoptate un şir de 
Convenţii internaţionale, parte la 
care este şi Republica Moldova. 
Printre cele mai de vază acte inter-
naţionale se enumără:

Convenţia culturală euro-1. 
peană, adoptată la Paris la 19 de-
cembrie 1954. Prezenta Convenţie 
prevede în art. 5 următorul text: 
„Fiecare parte contractantă va 
considera obiectele care au valoa-
re culturală europeană şi care sunt 
sub controlul său ca făcând parte 
integrantă din patrimoniul cultural 
comun al Europei şi va lua măsu-
rile necesare pentru salvarea lor 
şi pentru a facilita accesul la ele” 
[12].

Deci, din textul Convenţi-
ei deducem că prezentul act este 
îndreptat spre protecţia valorilor 
culturale.

Convenţia privind protecţia 2. 
patrimoniului mondial cultural 
şi natural, adoptată la Paris la 23 
noiembrie 1972. În art. 4 al aces-
tei Convenţii este stipulat că: „Fi-
ecare din statele părţi la prezenta 
convenţie recunoaşte că, obligaţia 
de a asigura identificarea, ocroti-
rea, conservarea, valorificarea şi 
transmiterea către generaţiile vi-
itoare a patrimoniului cultural şi 
natural care este situat pe terito-
riul său, îi revine în primul rând. 
Se va strădui să acţioneze în acest 
scop atât prin propriul său efort, 
în limita maximă a resurselor sale 
disponibile, cât şi, când este cazul, 
prin intermediul asistenţei şi co-
operării internaţionale de care va 
putea beneficia, în special pe plan 
financiar, artistic, ştiinţific şi teh-
nic” [14].

Următorul articol – articolul 5 
enumără măsurile pe care le pot 
aplica statele semnatare a Conven-
ţiei pentru ocrotirea, conservarea 
şi valorificarea cât mai eficientă şi 

intensă a patrimoniului cultural şi 
natural situat pe teritoriul lor.

Convenţia-cadru a Consiliu-3. 
lui Europei privind valoarea patri-
moniului cultural pentru societate, 
adoptată la Faro la 27 octombrie 
2005 [15].

Reglementări asemănătoare se 
întâlnesc şi în legislaţia autohtonă, 
şi anume în art. 59 din Constituţia 
Republicii Moldova, care preve-
de că: „Protecţia mediului încon-
jurător, conservarea şi ocrotirea 
monumentelor istorice şi culturale 
constituie o obligaţie a fiecărui ce-
tăţean” [11].

În mod special, despre obligati-
vitatea protecţiei mediului încon-
jurător se vorbeşte şi în art. 2 alin. 
(1) din CP, unde se menţionează 
că: „Legea penală apără, împotriva 
infracţiunilor, persoana, drepturile 
şi libertăţile acesteia, proprietatea, 
mediul înconjurător, orânduirea 
constituţională, suveranitatea, in-
dependenţa şi integritatea terito-
rială a Republicii Moldova, pacea 
şi securitatea omenirii, precum şi 
întreaga ordine de drept” [6].

Concluzii
Aşadar, odată cu adoptarea no-

ului Cod penal al Republicii Mol-
dova nr. 985-XV din 18 aprilie 
2002, întreaga esenţă a articolelor, 
precum şi structura capitolelor a 
fost modificată radical.

Astfel, drept urmare a respecti-
velor modificări pentru prima dată 
în legislaţia penală a Republicii 
Moldova apare un articol separat 
care reglementează fapta de pân-
gărire şi nimicire a bunurilor din 
domeniul public şi anume art. 288 
CP „Vandalismul”.
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