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Fi a nr. 21

I. DEFINI IA LEGAL  i COMENTARIU INTRODUCTIV

Infrac iunea ce const  în raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o per soan  de sex diferit sau de 
acela i sex, s vâr it prin constrângere, punere în impo sibilitate de a se ap ra ori de a- i exprima voin a sau 
pro  tând de aceast  stare – forma de baz  [art. 218 alin. (1) C.pen.].

Form  asimilat  a violului – orice alte acte de penetrare vaginal  sau anal  cu o persoan  de sex diferit 
sau de acela i sex, comise prin constrângere, punere în impo sibilitate de a se ap ra ori de a- i exprima voin a 
sau pro  tând de aceast  stare [art. 218 alin. (2) C.pen.].

Distinc ia realizat  de legiuitor între art. 218 i art. 219 C.pen. reprezint  summa divisio în materia 
agresiunilor sexuale, care implic  lipsa consim mântului victimei.

Violul reprezint  cea mai grav  form  dintre agresiunile sexuale. Privind în trecut se remarc  faptul c  legenda 
violului Lucre iei de c tre Sextus Tarquinius, urmat de sinuciderea acesteia este prezentat de c tre istorici ca 
momentul care a declan at revolta ce a condus la tranzi ia Romei Antice de la imperiu la forma republicii. Aceast  
tem  „mitologic ” prezent  ulterior i în lucr rile scriitorilor (Shakespeare) sau pictorilor (Ti ian sau Botticelli) 
vine s  eviden ieze abuzul de putere i respingerea constant  a agresiunilor sexuale de c tre societate.

Violul nu poate   privit doar ca o agresiune  zic  sau psihic , ci în special ca o form  violent  de negare 
a libert ii sexuale i intimit ii persoanei sau de neglijare a riscului ca o persoan  s  nu î i   exprimat 
consim mântul pentru între inerea unui act de penetrare sexual .

În doctrin  (G. Fiandaca, E. Musco, op. cit., p. 244) s-a ar tat c  libertatea sexual , ca drept fundamental 
al persoanei umane, are un sens pozitiv – dreptul  ec rei persoane de a- i exprima liber înclina iile sexuale – 
i un sens negativ – dreptul de a împiedica exploatarea propriului corp, f r  consim mânt prealabil, în scopul 

ob inerii satisfac iei erotice.
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CUVINTE CHEIE

Actul sexual de orice natur  este o no iune utilizat  pentru a desemna: raportul sexual ori actul sexual 
oral sau anal cu o persoan  (hetero sau homo sexual), precum i orice alte acte de penetrare vaginal  sau anal .

Raportul sexual reprezint  o conjunc ie corpo ral  dintre organele sexuale b r b te ti i cele femeie ti.

II. STRUCTURA INFRAC IUNII – EXPLICA II

A. Obiect

1. Juridic 2. Material

a.  principal: libertatea i inviolabili tatea vie ii sexuale 
a persoanei i rela iile sociale în leg tur  cu aceasta;

b.  secundar: rela iile sociale referitoare la integritatea 
 zic , s n tatea sau via a persoanei.

corpul persoanei în via .

B. Subiect

1. Activ 
a.  nemijlocit: orice persoan   zic  (minor  sau major ) cu capacitate penal ;
b.  este posibil  instigarea i complici tatea ante rioar ;
c.  coautoratul, complicitatea concomi tent  = form  agravat .

2. Pasiv
a.  orice persoan   zic  în via ; 
b.  subiectul pasiv este unic i determinat;
c.  existen a consim mântului subiectului pasiv nu constituie o cauz  justi  cativ , chiar dac  sunt 

îndeplinite cerin ele art. 22 C.pen., ci o cauz  care înl tur  tipicitatea obiectiv  a faptei;
d.  pluralitatea de subiec i pasivi atrage re inerea pluralit ii de infrac iuni.

C. Latura obiectiv

1. Element material – fapta comisiv  constând în:
a. raportul sexual;
b. actul sexual oral sau anal;
c. orice alte acte de penetrare vaginal  sau anal  (nu i cele orale) cu caracter sexual, reali zate cu o 

persoan  de sex diferit sau de acela i sex în una dintre urm toarele modalit i:




