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Introducere. Personalitatea 
reprezintă un sistem de dis-

poziţii sau trăsături persistente şi 
organizate care determină fiinţa 
umană să reacţioneze în maniere 
specifice faţă de ambiant. În acelaşi 
timp, personalitatea este un activist 
al dezvoltării sociale, un individ 
conştient, care ocupă o anumită 
situaţie în societate şi îndeplineşte 
un anumit rol social. Prin urmare, 
personalitatea reprezintă un sistem 
biopsihosociocultural. 

În noţiunea de „om” se include 
o unitate indispensabilă de părţi ale 
creaturii sale, sociale şi biologice. 
Pe când în noţiunea de „persona-
litate” sunt fixate numai semnele 
specifice sociale. Personalitatea – 
este faţa socială a omului, ceea ce 
el a devenit în procesul dezvoltării 
sociale, formarea şi activitatea sa în 
societate. În cazul utilizării noţiunii 
de „personalitate a infractorului” 
sau „personalitate a victimei” tre-
buie de luat în consideraţie anume 
caracteristicile sociale ale omului. 

Nu există infracţiune fără victi-
mă şi infractor. Infracţiunea, ca act 

de conduită ilicit interzis de legea 
penală, implică în mod obligatoriu 
doi actori, pe de o parte, infracto-
rul, adică cel care comite răul şi, 
pe de altă parte, vicitma, adică per-
soană sau grupul de persoane care 
suportă răul pe care îl produce făp-
tuitorul.

Criminologia încearcă să releve 
trăsăturile psiho-sociale şi parti-
cularităţile de comportament, care 
supun persoana unui risc sporit de 
a deveni victimă a unei crime, în 
ideea de a preveni săvârşirea unor 
crime şi a proteja eventualele vic-
time, modificând aceste proprietăţi 
[1, p.99].

Noţiunea de victimă cunoaşte 
o abordare multiaspectuală în li-
teratura de specialitate. Fără a ne 
referi la aspecte de concept, ne 
solidarizăm cu opinia autorului G. 
Gladchii, potrivit căruia important 
pentru subiectul vizat nu este atât 
valoarea semantică a cuvântului 
„vicitmă”, cât conţinutul social al 
acestei noţiuni, rolul şi locul vic-
timei în sistemul relaţiilor sociale; 
numai o fiinţă dezvoltată, înzestra-

tă cu raţiune, sentimente, emoţii 
este în stare a percepe ca personal 
nu numai prejudiciul cauzat deja, 
dar şi cel posibil, de a-i da o apreci-
ere cuvenită daunei şi, în funcţie de 
aceasta, de a-şi schimba comporta-
mentul [2, p.51].

Rezultate și discuții În cazul 
infracţiunii de provocare ilegală a 
avortului victima are un rol deose-
bit în declanşarea actului infracţi-
onal, fiind într-un fel catalizatorul 
mecanismului actului infracţional. 
Înainte de a trece la caracteriza-
rea trăsăturilor aferente victimei 
avorturilor criminale vom abor-
da anumite criterii de clasificare a 
victimelor infracţiunii în funcţie de 
gradul de vinovăţie a acestora şi de 
gradul de implicare în derularea ac-
tului infracţional.

În funcţie de rolul pe care îl au 
în mecanismul infracţiunii, autorul 
rus D. Rivman propune următoarea 
clasificare a victimelor:

victime agresive1) , comporta-
mentul cărora se manifestă prin atac 
asupra victimizatorului sau asupra 
altor persoane (violatorii agresivi) 
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sau prin alte forme ale agresiunii: 
insultă, calomnie, batjocură etc.;

victime active2) , comporta-
mentul cărora nu se manifestă prin 
atac sau imbold sub forma contac-
tului de conflict, dar cauzarea de 
prejudiciu acestora se realizează 
prin contribuţia activă a viitoare-
lor victime: instigatori conştienţi, 
imprudenţi, persoane care primesc 
pagube intenţionat şi din impru-
denţă;

victime cu iniţiativă, 3) com-
portamentul cărora este pozitiv, dar 
care poate fi periculos pentru ele 
înseşi; persoane cu iniţiativă după 
funcţia deţinută (exercitată), după 
statutul social, situaţia în care se 
află;

victime pasive, 4) care nu opun 
rezistenţă agresorului din diferite 
motive: obiectiv nu sunt capabile 
de a se opune (permanent sau tem-
porar), obiectiv sunt capabile de a 
opune rezistenţă;

victime necritice5) , pentru 
care este caracteristic imprudenţa, 
impreviziunea, incapacitatea de a 
aprecia adecvat situaţia de viaţă: 
persoane care au, de regulă, nive-
lul redus de studii, vârstă minoră, 
vârstă înaintată, persoane bolnave, 
inclusiv psihic bolnave, fără a se 
caracteriza prin particularităţi con-
turate evident;

victime neutre6) , comporta-
mentul cărora n-a provocat acţi-
uni criminale şi nici n-a contribuit 
la derularea lor, în măsura în care 
aceasta ar fi deprins victima [3, 
p.176].

Autorul rus S. Lobov evidenţia-
ză anumite particularităţi ce carac-
terizează personalitatea victimelor 
avorturilor criminale. Tipul victi-
melor este activ (insigator conşti-
ent). Vârsta între 18-40 ani (cele 
mai multe până la 30 ani), cu studii 
primare şi nivelul cultural scăzut, 
sunt necăsătorite sau divorţate, 
denotă un comportament imoral, 
fapt pentru care acceptă uşor rela-
ţiile intime ocazionale. Duc o lip-
să vădită de educaţia medicală şi 
acceptă cu uşurinţă posibilitatea 

de a provoca întreruperea cursului 
sarcinii în afara instituţiilor spitali-
ceşti. Din această cauză nu cunosc 
sau nu conştientizează posibilitatea 
survenirii consecinţelor grave pen-
tru sănătate, în caz de întrerupere 
a sarcinii în condiţii de ilegalitate. 
Sunt lipsite totalmente de simţul 
autocritic. Sunt consumatoare de 
băuturi alcoolice. Lipsa educaţiei 
medicale duce la decizia alegerii 
unei căi ilegale de avortare. Moti-
vele de avortare sunt: nedorinţa de 
a avea copii, frica de a face publică 
sarcina etc [4, p.125].

O varietate a acestui tip sunt fe-
meile care posedă aceleaşi trăsături 
de personalitate, doar că se carac-
terizează printr-un nivel educativ şi 
cultural mai înalt. Sunt mai infor-
mate în ceea ce priveşte domeniul 
medicinii, fapt pentru care pot în-
ţelege eventualele urmări şi com-
plicaţii ce pot surveni în rezultatul 
avortului criminal, însă speră la un 
rezultat pozitiv. Sunt gata de a ris-
ca, ignorând, riscurile recurgerii la 
un avort criminal [4, p.147]. 

Un alt tip de victime active ale 
avorturilor criminale este particu-
larizat de autoarea V. Râbaliskaia 
(instigator conştient). Au vârsta 
de 18-40 ani, prevalează studiile 
medii incomplete, primare, nivelul 
cultural mediu, căsătorite, deseori 
au copii, se caracterizează relativ 
pozitiv din punct de vedere al mo-
ralităţii. Din punct de vedere psihic 
sunt dezechilibrate, percep greu di-
ficultăţile materiale sau cele casni-
ce, frecvent intră în certuri cu soţii, 
este prezent riscul abandonării de 
către soţ a familiei. Se caracteri-
zează printr-un analfabetism sporit 
ridicat, despre posibilitatea întreru-
perii sarcinii în condiţii spitaliceşti 
nici nu se gândesc. Sunt lipsite de 
simţul criticii, nu conştientizează 
urmările care pot surveni în urma 
întreruperii sarcinii prin metode 
avortive ilegale. În căutarea posi-
bilităţilor de a face un avort ilegal 
dau dovadă de iniţiativă şi insisten-
ţă. Nivelul conştiinţei juridice este 
scăzut, astfel că despre posibilita-

tea survenirii răspunderea penală a 
celui care provoacă avortul nu se 
gândesc. Atitudinea faţă de băutu-
rile alcoolice, de regulă, este nega-
tivă. Motivele care prevalează în 
luarea deciziei sunt: nedorinţa de a 
avea copil, condiţiile casnice difici-
le, insistenţa soţului etc [5, p.132].

În afară de aceste tipuri prin-
cipale, există şi tipuri mixte. De 
exemplu, din această categorie fac 
parte femeile care au o relaţie neo-
ficială, dar stabilă din punct de ve-
dere moral, sunt destul de reţinute, 
însă se pomenesc într-o situaţie de 
imposibilitate de a oficializa relaţia 
şi astfel, naşterea copilului le va în-
greuna viaţa pe viitor şi, respectiv, 
nu vor face faţă problemelor finan-
ciare care pot surveni pentru între-
ţinerea unui copil. De asemenea, 
aceste femei resimt şi frica acţiuni-
lor de blamare din partea societăţii. 
Din acest tip face parte şi femeia de 
la care a plecat soţul (concubinul), 
abandonând-o în termen de sarcină 
avansat care conform actelor nor-
mative şi legislative este interzis de 
a întrerupere.

Comun însă pentru toate cate-
goriile şi subcategoriile este cali-
ficativul de victime active, care în 
acelaşi timp sunt instigatoare con-
ştiente la comiterea actului infrac-
ţional din dorinţa de a se izbăvi de 
sarcina nedorită. Prin urmare, atitu-
dinea activă în declanşarea actului 
infracţional şi instigarea conştientă 
este un liant important care uneşte 
aceste tipuri de victime. 

Pe acest segment de gândire se 
înscrie şi opinia autorului rus G. 
Ceceli, potrivit căruia comportarea 
victimei are o influenţă determi-
nantă asupra vinovăţiei persoanei 
care realizează manopere avortive 
ilegale [6, p.24-25].

Rolul activ şi conştient al victi-
mei este scos în evidenţă şi de către 
autorul D. Rivman [3, p.176].

În lumina celor sus menţionate, 
putem constata că în cadrul infrac-
ţiunii de provocare ilegală a avortu-
lui (art. 159 C.pen. al R. Moldova), 
victima este una specială, având un 
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rol determinant în mecanismul de 
declanşare a actului infracţional. 

În acest context putem conchide 
că victima avortului ilegal se carac-
terizează prin următoarele trăsături 
definitorii: 

poate fi doar o femeie în-• 
sărcinată;

îşi acordă consimţământul • 
ca în privinţa ei sa fie comisă in-
fracţiunea sub forma întrerupe-
rii ilegale a cursului sarcinii în 
condiţii de ilegalitate;

victima are mereu un rol • 
activ în declanşarea actului cri-
minal în calitatea sa de instigator 
conştient al infracţiunii, manifes-
tat prin iniţiativa de întrerupere 
a sarcinii.

Plecând de la aceste raţiuni, de-
loc neglijabile, criminologul rus Ă. 
Şur menționează că în cazul avor-
tului criminal nu există o daună 
clară şi directă cauzată de către o 
persoană alteia. Dimpotrivă, acţiu-
nea infracţională constă din oferi-
rea de către o persoană celeilalte a 
ceva foarte mult dorit de către ulti-
ma [7, p.267-268].

Acelaşi autor mai arată că în 
faţa instanţelor de judecată ajung 
numai acele cauze penale în care 
femeia decedează sau este interna-
tă în instituţii spitaliceşti din cauza 
complicaţiilor. Femeile nu se con-
sideră infractori, chiar dacă legea 
penală a unor state le cercetează 
în această calitate. Vizita la medic 
pentru aceste femei este înjositoa-
re, îndeosebi din necesitatea ascun-
derii sarcinii. Aceste femei nu doar 
că îşi manifestă consimţământul ca 
sarcina să le fie întreruptă, ele ră-
mân recunoscătoare medicilor, care 
le-au întrerupt sarcina în asemenea 
condiţii [7, p.276-277].

Cercetarea cazurilor de între-
rupere a sarcinilor în condiţii de 
ilegalitate au arătat că practic toate 
infracţiunile de acest gen se comit 
la iniţiativa directă a victimelor. În 
cazuri de excepţie fapta poate fi de-
clanşată la iniţiativa rudelor apro-
piate ale acesteia. 

Potrivit investigaţiilor întreprin-

se de autorul L. Lazanovici, limita 
de vârstă a victimelor avorturilor 
criminale este creionată după cum 
urmează: până la 15 ani – 4,2%; 
15-18 ani – 16,3%; 19-25 ani – 
34%; 26-30 ani – 25,5%; 31 ani şi 
mai mult – 20% [8, p.158]. 

Studiind semnele victimelor 
avorturilor criminale din R. Mol-
dova în funcţie de vârstă, putem 
constatat că în 44% victimele au 
vârsta de până la 18 ani, iar 56% 
vârsta de după 18 ani.

Punând în aplicare un alt crite-
riu, precum ar fi nivelul de educaţie 
al victimelor avorturilor criminale 
înregistrate în R. Moldova, putem 
constata că acesta nu este unul înalt 
şi se înfăţişează după cum urmea-
ză: victimele cu studii superioare 
şi superioare nefinisate constituie 
7,7%; cu studii medii – 30,8%; cu 
studii medii incomplete – 46,1%; 
cu studii primare – 14,4%.

Coeficientul înalt al victimelor 
fără studii superioare reprezintă o 
circumstanţă deosebit de importan-
tă pentru prezentul studiu. Acest 
lucru denotă faptul că victimele, 
din lipsa de informare şi din necu-
noştinţă de cauză, nu au abilitatea 
de a alege o altă variantă de a se iz-
băvi de sarcina nedorită, preferând 
calea întreruperii ilegale a sarcinii. 
Neputinţa de a estima urmările po-
sibile ce pot fi provocate manope-
rele abortive ilegale, este legată de 
nivelul de educaţie şi cultural scă-
zut al femeii. 

Aceasta însă nu înseamnă că 
toate femeile cu un orizont îngust 
de cunoaştere, un nivel educaţional 
şi cultural scăzut, nu înţeleg peri-
colul la care se expun prin recurge-
rea la manopere abortive realizate 
de către persoane necalificate, cu 
atât mai mult atunci când asemenea 
manopere se realizează în afara in-
stituţiilor medicale nespecializate. 
În aceste cazuri, motivele compor-
tării victimelor trebuie de căutat în 
alte circumstanţe, care pot fi diferi-
te – caracteristicile personale, situ-
aţia de viaţă nefavorabilă. 

În acest sens este relevantă opi-

nia autorului S. Lobov, potrivit că-
ruia pentru majoritatea victimelor 
avortului ilegal sunt specifice ur-
mătoarele caracteristici: amoralita-
tea, dezmăţ sexual, înclinare către 
relaţii intime ocazionale, analfabe-
tism medical, cunoaşterea scăzută a 
drepturilor, nedorinţa de a înţelege 
că prin acţiunile sale pune în peri-
col pe cei ce provoacă avortul ile-
gal. Aproape pentru toate victimele 
este caracteristic lipsa spiritului de 
critică [4, p.125]. 

Autorul rus L. Lazanovici con-
chide că printre victime femeile 
căsătorite constituie 45,2%, inclu-
siv cu copii – 26,1%; singuratice 
– 54,8%, inclusiv cu copii – 4,2%. 
Din numărul total dintre femeile 
care recurg la manopere avorti-
ve, 45,2% au rămas însărcinate în 
urma relaţiilor sexuale ocazionale, 
inclusiv femei căsătorite ce au dat 
dovadă de infidelitate – 1,4% [8, 
p.159]. 

Aceste date denotă faptul că 
printre cele mai răspândite moti-
ve de comitere a avortului ilegal îl 
constituie necesitatea de a ascunde 
sarcina, ruşinea că femeia nu-şi 
doreşte un copil şi îi suprimă via-
ţa chiar până la naştere. Desigur că 
acestea nu sunt unicele motive ce 
impun femeia de a merge la un ase-
menea risc pentru viaţa şi sănătatea 
sa. Sunt şi alte motive care trebu-
iesc de luat în consideraţie la carac-
terizarea conceptului (condiţiile de 
trai grele, asigurarea materială rea 
şi altele).

Unul dintre motivele de bază ce 
determină o femeie de a se adresa 
la o persoană ce practică provoca-
rea avorturilor ilegale îl constituie 
frica de a se afla despre sarcină. 
Victima se teme că despre sarcină 
va afla soţul, părinţii, cunoscuţii, 
colegii de serviciu. Mai des acest 
motiv persistă în cazul relaţiilor 
sexuale ocazionale sau în cazul in-
fidelităţii.

Autorul rus S. Mihailincenko 
precizează că pentru 16,4% din 
victime motivul avortării ilegale 
este adresarea prea târzie la medic 
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şi imposibilitatea de a ajunge ime-
diat la spital. Pentru 1,3% din victi-
me motivul a fost riscul de a pierde 
lucrul sau alte avantaje.

Deseori adresarea la o persoană 
care provoacă avorturi ilegale se 
explică prin teama de a simţi sau 
resimţi durerea fizică provocată de 
intervenţii chirurgicale de întreru-
pere a sarcinii în condiţii de spitali-
zare. La unele victime această frică 
este rezultatul propriei experienţe, 
iar la altele – din experienţa trăită 
de persoane apropiate [9, p.87]. 

Un alt motiv ce duce la avort 
ilegal este teama de primi un re-
fuz de întrerupere a sarcinii de că-
tre medic fie din cauza termenului 
avansat al sarcinii, fie din cauza 
prezenţei unor contraindicaţii me-
dicinale.

Marea majoritate a victimelor 
nu se adresează la spital din cau-
za ignoranţei medicale. În aşa fel, 
motivele principale care au impus 
femeile la avort ilegal, ignorând 
operaţiile în condiţii de spital sunt 
diferite: condiţii de viaţă grele ce 
le-au determinat să facă această 
alegere, trăsăturile de compor-
tament şi personalitate negativă. 
Aceste femei recurg numai la 
avort ilegal, ce prezintă una din-
tre poziţiile lor de viaţă. Pe de o 
partea este prezentă necesitatea de 
a ascunde urmările vieţii sexuale 
ocazionale, pe de alta parte – ma-
nifestarea sistematică a ignoranţei 
medicale.

Sunt atestate multiple femei 
care pentru a-şi întrerupe sarcina 
recidivează în apelarea la persoa-
ne necalificate. Astfel, 8,2% dintre 
victime au recurs la avort ilegal 
de trei ori, 12,3% – de două ori şi 
20,5% dintre victime s-au expus la 
astfel de operaţie de mai multe ori. 
Pe unele din ele nu le-a oprit nici 
faptul că cunoşteau cu certitudine 
că în rezultatul provocării avortu-
rilor în afara instituţiilor medicale 
li se pot cauza anumite complica-
ţii de sănătate. Dintre totalul de 
35,6% de victime care au ajuns la 
spital după avort ilegal, 6,8% s-au 

expus avortului ilegal de mai multe 
ori [8, p.161]. 

Victima manifestă un interes 
activ în căutarea şi în convingerea 
unei persoane care ar fi aptă de a 
provoca un avort în afara instituţi-
ilor medicale. Prin urmare are loc 
provocarea infractorului de către 
victimă, chiar cu riscul ca ultimul 
să-i cauzeze primei o daună sănă-
tăţii. 

Urmează a fi delimitate două 
metode prin care potenţialul infrac-
tor este căutat şi convins de către 
victimă. Prima metodă – acţionarea 
directă, a doua metodă – prin in-
termediar. Deoarece este vorba de 
provocare la comiterea infracţiunii, 
este important de estimat obiectiv 
intensitatea acţiunilor de convinge-
re şi efectele ei. 

De cele mai multe ori victima 
sau persoana care acţionează în 
interesele ei, nu face eforturi deo-
sebite pentru a convinge infracto-
rul să-i întrerupă sarcina. Astfel de 
situaţii sunt prezente atunci când 
infractorul a mai provocat anteri-
or avorturi ilegale altor persoane, 
a primit recompense băneşti sau 
urmăreşte un anumit interes în co-
miterea acestei infracţiuni. Nu este 
exclus ca făptuitorul să acţioneze 
din milă sau din alte sentimente 
resimţite faţă de femeia care s-a 
pomenit în primejdie sau faţă de 
persoanele care intervin pentru ea. 
Comportarea victimei este eviden-
tă în toate cazurile, însă aspectul 
negativ al comportării ei se contu-
rează în acel caz, când infractorul 
pentru prima dată este convins să 
comită o astfel de infracţiune. 

De multe ori victimele, după 
intervenţiile suportate îl recoman-
dă pe infractor altor femeii care se 
află în situaţii similare. În aseme-
nea situaţii s-au aflat circa 17,9% 
dintre victime care, la rândul lor, 
l-au recomandat pe făptuitor altor 
femei solicitante de a li se întrerupe 
sarcina [9, p.86]. 

Aproape toate victimele avortu-
lui ilegal nu se consideră victime, 
iar pe persoana care le-a provocat 

întreruperea sarcinii, chiar dacă a şi 
survenit o daună sănătăţii – infrac-
tor. Atitudinea pozitivă a victimei 
faţă de infracţiune rezultă şi din 
faptul că aceasta apare nu numai 
în calitate de instigator, dar, şi de 
multe ori, în calitate de complice, 
procurând instrumente necesa-
re pentru provocarea avortului şi 
preparate medicale. Sunt cazuri în 
care victimele au acordat şi încă-
peri pentru efectuarea operaţiei de 
întrerupere a sarcinii. 

În concluzie, se poate menţio-
na că în toate cazurile de provocare 
ilegală a avortului, comportarea ac-
tivă a victimei este un component 
criminologic necesar, dar şi dis-
tinctiv de alte modele infracţionale. 
Gradul de influenţă poate fi diferit: 
de la rugăminte intensă până la o 
simplă aluzie, de la apelul la senti-
mentul de milă până la oferirea di-
rectă de bani. În orice caz, aceasta 
este o condiţie premisă fără de care 
infracţiunea de provocare ilegală a 
avortului nu ar fi fost comisă. 
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Introducere. La etapa actua-
lă, nu există nicio persoană 

care să nu cunoască cel mai groaz-
nic termen al societății, care lasă 
numeroase consecințe înspăimân-
tătoare asupra fiecăruia dintre noi 
– terorismul, privit ca constituent 
de rang internaţional. Conceptul 
de ,,terorism internațional” este 
unul ambiguu, reprezentat prin 
pericolul aplicării violenței orga-
nizate care atentează la ordinea 

de drept, îndreptat împotriva unei 
puteri organizaționale sau struc-
turi statale, având drept scop de 
a elimina un oponent politic sau 
de a obține unele avantaje și sco-
puri ilegale la nivel internațional 
pe calea înfricoșării unei popula-
ţii prin acte de violenţă. Necătând 
la faptul că acest element distru-
gător îşi are rădăcinile din cele 
mai vechi timpuri, unde şi-a pus 
bazele înfiinţării şi a cunoscut o 
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REZUMAT
Terorismul internațional nu este o gestație simplă, deoarece formele, etapele 

și metodele manifestărilor teroriste au cunoscut o perioadă de schimbări esențiale 
de-a lungul timpului. Unii cercetători ai contemporaneității, reiterează, că tero-
rismul este o pregătire și o tentativă de a folosi violența în scopul provocării unui 
haos și a dezorganizării statale, aplicată printr-o represiune cu încălcarea dreptu-
rilor, libertăților fundamentale și intereselor legitime ale cetățeanului în scopul de 
a stabili în societate o stare de dezastru și insecuritate prin eliminarea progresului 
normal al vieții politice de sub influența oricăror legi existente într-un stat. 

Cuvinte-cheie: răpire, acte de violență, grup organizat, lichidarea adver-
sarului, lovitură de stat, evenimente periculoase, distrugerea edificiilor, tratate 
internaționale de aplanare a conflictelor, etc.

INTERNATIONAL TERRORISM - A RISK FACTOR FOR 
NATIONAL SECURITY

SUMMARY
International terrorism is not a simple gestation, because the forms, stages 

and methods of terrorist manifestations have experienced a period of essential 
change over time. Some scholars of modernity reiterate that terrorism is a prepa-
ration and an attempt to use violence, to provoke chaos and state disorganization, 
enforced by repression in violation of the citizen’s rights, fundamental freedoms 
and legitimate interests in order to establish a state of disaster and insecurity in 
society by eliminating the normal progress of political life under the influence of 
any existing laws in a state.

Keywords:abduction, acts of violence, organized group, liquidation of the 
opponent, coup d’état, dangerous events, destruction of buildings, internatio-
nal conflict settlement treaties, etc.
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