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Asistenţa Socială Mobilă în spaţiul public
este un domeniu de activitate din cadrul organiza-
ţiei Suchthilfe (asistenţă în cazul dependenţei de 
droguri), S.R.L. de folos obștesc,  care cuprinde atât 
echipele sam (social, sigur, activ, mobil) cât și echipa 
help U.

Prin acest domeniu de activitate se asigură:
•	 	asistenţa	tuturor	categoriilor	de	doritori	din	spaţiul	

public
•	 	asistenţă	 teoretică	 și	 practică	 pentru	 ameliorarea	

sentimentului subiectiv al siguranţei în spaţiul 
public

•	 	asistenţă	orientată	după	spaţiul	social	

Principal
Toţi cetăţenii, indiferent de statutul lor social, înfatișare, 
religie, naţionalitate, sex, vârstă și starea de sănătate 
au dreptul să folosească liber spaţiul public. Pentru 
folosirea spaţiului public există un cadru legal, care  
trebuie respectat de TOTI.

Prîn acest îndrumar dorim să facilităm o convieţuire 
lipsită de conflicte în spaţiul public.
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Cerșitul este permis numai în cazul unei situaţii unice 
de urgenţă și numai în cazul în care persoana în cauză 
nu poate beneficia de ajutor social din partea forurilor 
și organizaţiilor competente.

În orice caz este interzis: 
•	 cerșitul	insistent	(solicitare	repetată	de	sume	din	ce	

în ce mai mari, urmărirea persoanei vizate)
•	 cerșitul	 agresiv	 (comportamente	 ca	 împinsul,	 blo-

carea căilor de acces, tragerea de îmbrăcăminte și 
altele asemănătoare)

•	 cerșitul	 organizat	 (premiza	 este	 aici	 înţelegerea	
între persoane în vederea cerșetoriei)

•	 a	determina	o	persoană	sub	14	ani	să	cerșească	în	
spaţiul public sau a obliga o asemenea persoană să 
însoţească un cerșetor în exercitarea acestei activi-
tăţi.

 
Acestea se pedepsesc cu amendă administrativă de 
până la 700 de euro, iar suma obţinută în urma activi-
tăţii de cerșetorie poate fi confiscată de către organele 

de poliţie.

4

În legătură cu aceasta sunt pasibile de pedeapsă 
respectiv interzise următoarele:
•	 blocarea	accesului,	
•	 ţinerea	câinilor	în	spaţiul	public,	dacă	aceștia	blo-

chează căile de acces sau constituie o piedică în 
libera circulaţie.

Reguli speciale în circulaţia publică: 
în clădirile și staţiile Regiei de Transport în Comun din 
Viena și a Căilor Ferate Federale Austriece este strict 
interzisă blocarea căilor de acces și evacuare, a scări-
lor de incendii și a coridoarelor. 

Paragraful §3 WLSG (Legea Landului Viena pentru 
Siguranţa Publică) Organele de poliţie pot interzice 
un comportament necorespunzător sau pot evacua 
forţat persoanele care practică un astfel de compor-
tament după cum urmează:
•	 hărţuire,	presiuni	exagerate
•	 presiuni	psihice	exercitate	asupra	persoanelor	care	

se apropie de o instituţie cu profil medical, sau
•	 împiedicarea	 accesului	 sau	 folosirii	 locurilor	 și	

instituţiilor publice
Acestea se sancţionează cu amenzi 
de până la 700 de euro. 2Şederea pe trotuare, blocarea accesului 
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Vătămările corporale, agresarea fizică a uneia sau mai 
multor persoane de către un grup de agresori, ame-
ninţările etc. constituie infracţiuni pedepsite conform 
Codului Penal. Acţiunile prin care se insultă sau se 
periclitează alte persoane sunt interzise. 

În domeniul transportului în comun se va avea cu 
osebire în vedere, că în mijloacele de transport în 
comun și în toate anexele care ţin de acesta sunt 
absolut interzise toate activităţile și acţiunile care ino-
portunează sau pun în pericol siguranţa persoanelor 
sau care împietează asupra bunului mers al activită-
ţii instituţiei de transport. Solicitările și dispoziţiile 
personalului Regiei de Transport în Comun trebuie 
respectate și urmate întocmai și neîntârziat.

Formarea grupurilor în spaţiul public în scopuri socia-
le sau de petrecere a timpului liber sunt permise atâta 
timp cât nu este vorba de manifestaţii sau demonstra-
ţii, cât timp nu se produc fapte care să contravină pre-
vederilor legale și cât timp nu se blochează accesul și 
traficul pietonal. Manifestaţiile trebuie autorizate în 
prealabil de către organele de poliţie. Participarea la o 
manifestaţie neautorizată este pasibilă de pedeapsă.

Atenţie: § 78 din StVO (Codul Rutier Austriac) inter-
zice împiedicarea liberei circulaţii a pietonilor. Deci la 
organizarea întrunirilor trebuie să se aibă în vedere, ca 
acestea să nu împiedice traficul pietonal.
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4Agresiunile fizice (în cadrul grupului și / sau ausupra trecătorilor)
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În cazul conflictelor verbale un rol important îl joacă 
intensitatea injuriilor precum și numărul persoanelor 
prezente ca martore la acestea: 
•	 Concret,	sunt	interzise:
•	 jignirile,	batjocorirea
•	 insultele
•	 ameninţările	cu	agresiuni	fizice
•	 denigrarea	și	înjosirea	publică

Nerespectarea acestor interziceri poate fi pedepsită, 
în funcţie de gravitate, conform legilor Landului Viena 
sau în conformitate cu dispoziţiile Codului Penal.

 Este interzis a se imputa unei persoane o faptă pasibi-
lă de pedeapsă penală, dacă :
•	 pedeapsa	a	fost	deja	executată	
•	 trecută	
•	 (în	parte)	cu	vederea	
•	 sau	iertată	/	prescrisă	sau	pentru	care	pronunţarea	

definitivă a sentinţei a fost temporar amânată. 
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Poliţia nu intervine în cazul unei simple atingeri aduse 
onoarei sau reputaţiei unei persoane. În acest caz se 
poate apela la serviciile justiţiei. 

Paragraful	§	115	din	Codul	Penal	stipulează	în	conti-
nuare în legătură cu aceasta:

Persoana care, în mod public sau de faţă cu alte per-
soane, proferează injurii, batjocorește, maltratează 
corporal  sau ameninţă cu maltratarea corporală, se 
va condamna la pedepse privative de libertate de 
până la trei luni sau la amenzi în echivalentul a până 
la	 180	 de	 zile	 de	 închisoare	 exprimate	 în	 euro.	 La	
acestea	se	adaugă	paragraful	§	81	din	Legea	Poliţiei	
Siguranţei care stipulează: „Persoana care tulbură în 
mod nejustificat ordinea publică se va pedepsi ... cu o 
amendă	de	până	la	218	euro.”	Prin	aceasta	se	înţelege	
pe lângă agresiunea verbală și, de ex., aruncarea saci-
lor de gunoi pe trotuare, lăsarea intenţionată a mai 
multor cutii de/cu bere în spaţiul public etc.
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În funcţie de formulare şi de intenţie poate fi constatată 
îndeplinirea premizelor pentru fapta juridică 
„ameninţare	periculoasă”	în	cazul	unor	ameninţări	de	
genul	„Te	omor!”	sau	„Îţi	rup	oasele!”.		

6Ameninţările cu agresiuni grave
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Urinatul în public 
Această faptă lezează buna cuviinţă (§1 WLSG) și 
cauzează murdărirea străzii/a trotuarului (§ 92 StVO – 
Codul Rutier Austriac) . Aceasta se poate pedepsi cu o 
amendă administrativă de până la 700 de euro. 

Acţiuni sexuale în public
Sub această noţiune se înţeleg acţiunile cu speci-
fic sexual (la nivelul organelor genitale), în special 
contactul sexual precum și acţiunile echivalente cu 
acesta. 

În acest context este relevantă vârsta martorilor la 
aceste acte (de ex. copii) și reacţia opiniei publice la 
acestea. 

Suplimentar pot fi aplicate și prevederile paragrafu-
lui §1 (ultrajul bunei cuviinţe) din Legea Siguranţei 
Landului Viena.
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Copiii şi tinerii
Consumul	de	alcool	este	permis	de	la	vârsta	de	16	ani.

Consumul de alcool în public este permis și nu se 
pedepsește. 

Atenţie:
•	 Consumul	 excesiv	 de	 alcool	 cu	 scopul	 de	 a	 prin-

de curaj în vederea comiterii unei infracţiuni, se 
pedepsește. Comiterea unei infracţiuni nepreme-
ditate sub influenţa alcoolului se pedepsește prin 
legi specifice.

 
•	 în	sediile	și	 staţiile	Regiei	de	Transport	 în	Comun	

din Viena, odată trecut de filtrul de la intrare, pre-
cum și în toate mijloacele de transport în comun 
este interzis cu desăvârșire consumul de alcool. 
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În sediile și staţiile Căilor Ferate Austriece, precum și 
în mijloacele acestora de transport se interzice con-
sumul	„excesiv”	de	alcool.	 În	sediile	și	 staţiile	Regiei	
de Transport în Comun din Viena și ale Căilor Ferate 
Austriece precum și în toate mijloacele de transport 
în comun se interzice cu desăvârșire fumatul (în afară 
de zonele special amenajate).

Atenţie: 
Aruncarea mucurilor de ţigări pe stradă sau în alte 
locuri publice este interzisă. 

Fumatul în locurile de joacă pentru copii este interzis 
cu desăvârșire.
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•	achiziţia
•	posesia
•	predarea	spre	păstrare,	darea	mai	departe
•	producerea
•	importul	și	exportul	
de  stupefiante și substanţe psihotrope sunt interzise 
(Legea cu privire la stupefiante §27-32), și nu numai 
în public. 

9Droguri
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Sub	„cerul	liber”	nu	există	în	principiu	nicio	îngrădire	
referitoare la îmbrăcăminte sau la mirosuri. 

Excepţie: 
dacă prin acestea se face imposibilă folosirea dotărilor 
publice (de ex. băncile din parc), pentru că ar deranja 
alte persoane. 

Excepţie: 
Organizatorii de activităţi culturale au dreptul la sta-
bilirea de reguli proprii astfel că ei pot să interzică 
accesul unor persoane respectiv să evacueze forţat 
anumite persoane chiar şi de la evenimentele cultura-
le desfășurate în aer liber. 

Reguli speciale în circulaţia publică: 
Persoanele, care pot determina prin starea lor 
exterioară murdărirea instalaţiilor sau periclitarea 
celorlalţi călători, nu au voie să staţioneze în vehicule-
le şi clădirile mijloacelor de transport în comun.
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Câini tolăniţi pe trotuar / Blocarea trecerii/
Sperierea pietonilor și a comercianţilor
În spaţiile publice se va reţine că câinii trebuie ori să 
poarte botniţă ori să fie ţinuţi în lesă. În cazul adu-
nărilor mai mari de oameni câinii trebuie să poarte 
neapărat botniţă. În parcuri câinii trebuie să poarte 
botniţă și să fie ţinuţi în același timp și în lesă. Este 
foarte important să fie garantată stăpânirea în orice 
moment a animalului de către stăpânul câinelui. Atât 
în mijloacele de transport în comun cât și în staţiile 
și sediile Regiei de Transport în Comun și ale Căilor 
Ferate Austriece câinii trebuie să fie ţinuţi în lesă și să 
poarte botniţă. 

Atenţie: 
Paragraful § 78 din Codul Rutier: Prezenţa câinilor în 
spaţiul public nu are voie să constituie un motiv pentru 
blocarea traficului pietonal și staţionarea nejustifica-
tă. 

În cazul nerespectării prevederilor legale se pot aplica 
amenzi administrative.
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Ocuparea zonei pentru câini)
În cazul în care se împiedică prin violenţă sau prin 
ameninţări grave accesul și folosirea locurilor pentru 
plimbarea câinilor acest lucru se consideră a fi ele-
ment constitutiv al faptei penale de constrângere. 
În cazul unei stări de fapt lipsite de relevanţă penală 
se aplică în mod regulativ legea vieneză cu privire la 
ţinerea animalelor.

Îndepărtarea fecalelor canine
Adunarea fecalel orcanine de pestrăzi, trotuare și din 
spaţiile verzi este obligatorie. Proprietarul de câine/
câini este obligat să adune și să evacueze fecalele 
animalului/animalelor propriu/proprii. 
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11Posesorii de câini și câinii în spaţiul public



Conform paragrafului 2 (1) din legea landului Viena cu 
privire la păstrarea curăţeniei este interzisă poluarea 
străzilor, a trotuarelor precum și a spaţiilor verzi cu 
acces	public.	Prin	„poluare”	se	înţelege	depunerea	de	
deșeuri și vărsatul de lichide în spaţiul public.

În cazul poluării se pot aplica amenzi administrative de 
către organele de poliţie. 
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Persoana care comite o distrugere, o deteriorare a 
unui obiect străin, îl deformează sau îl face inutilizabil 
(de ex. graffiti), comite delictul de vandalism în con-
formitate cu § 125 Codul Penal Austriac.

13Vandalismul în spaţiul public
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Regulamentul pentru campare reglementează dor-
mitul în afara zonelor de camping. Se pedepsește în 
conformitate cu regulamentul de campare în special 
întinderea sacilor de dormit și a corturilor în afara spa-
ţiilor de campare. 

Este permis în schimb dormitul în spaţiul public fără 
niciun echipament (pături, saci de dormit etc). 

Case prevăzute pentru demolări / case părăsite 
Accesul liber pe propria răspundere în „clădiri părăsi-
te”	nu	contravine	niciunei	legi.	Având	însă	în	vedere	că	
această situaţie este aproape inexistentă, întrucât fie-
care casă din Austria are de regulă un proprietar, legea 
poate	pedepsi	la	„ocuparea	abuzivă”	a	unor	asemenea	
case o serie de delicte: violare de domiciliu, spargere, 
tulburarea posesiei private, pentru a numi numai câte-
va dintre ele. 
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Pe de altă parte se va avea în vedere și rolul jucat de 
însuși proprietarul/proprietara unui bun imobil: 
acesta își poate exprima drepturile de proprietar în 
majoritatea cazurilor prin solicitarea intrușilor de a 
părăsi imobilul.
În mod obișnuit acest lucru are ca rezultat „repunerea 
în	starea	iniţială	de	drept”.

Pătrunderea violentă într-un imobil (de exemplu prin 
folosirea unei răngi) intră sub incidenţa prevederile 
legale  referitoare la delictul de violare de domiciliu.

21

14
Dormitul 

în 
spaţiul 
public



Ţipetele sau urletele în anumite limite, mai ales pe 
timp de zi și pe fondul zgomotelor stradale, nu se 
consideră a fi un comportament ieșit din comun. În 
momentul însă în care poluarea fonică depășește limi-
tele necesare unei convieţuiri în comun și implicit ale 
bunului simţ în relaţia cu cei din jur, atunci poluarea 
fonică este pasibilă de pedeapsă. În acest caz pentru a 
pedepsi pe cei vinovaţi de producerea poluării fonice 
se	pot	aplica	dispoziţiile	paragrafului	§1	alin.	1	cifra	2	
a Legii Landului Viena cu privire la Siguranţa Publică. 

Ca etalon se ia în considerare percepţia auditivă a unei 
persoane obișnuite și nu cea a unei persoane deosebit 
de sensibile. 

Atenţie: Producerea de zgomote, folosirea aparatele 
cauzatoare de zgomote, cântatul sunt interzise în sta-
ţiile și vehiculele Căilor Ferate Federale Austriece și ale 
Regiei de Transport în Comun din Viena. 
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În clădirile și staţiile Căilor Ferate Federale Austriece şi 
ale Regiei de Transport în Comun din Viena sunt posi-
bile sondajele de opinie numai cu acordul explicit al 
acestor instituţii. 

16Sondajele de opinie, distribuirea de material informativ
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O persoană poate fi evacuată forţat când aceasta:
•	 are	un	comportament	agresiv	faţă	de	alte	persoa-

ne
•	 face	 gălăgie,	 urlă	 și	 ţipă,	 are	 un	 comportament	

insultător
•	 poluează
•	 agresează	verbal	alte	persoane
•	 cerșește	agresiv
•	 urinează	în	public
•	 blochează	accesul	 în	magazine,	 în	clădiri,	 instituţii	

publice sau scări rulante.
Chiar și în aceste cazuri se va apela la evacuarea forţată 
doar în situaţia în care toate celelalte mijloace (de ex. 
avertizare, somare etc.) nu au dus la sistarea compor-
tamentului neadecvat. 

În continuare se va avea în vedere: 
în cazul în care persoana în culpă se opune evacuării 
sale forţate sau în situaţia în care aceasta se întoarce 
fără	un	motiv	întemeiat	(...)	în	termen	de	12	ore	la	locul	
de unde a fost evacuată sau pătrunde într-un perime-
tru	de	150	de	metri	de	acel	 loc,	 atunci	 aceasta	 se	 va	
amenda cu 700 de euro.
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Evacuarea forţată nu se poate aplica în cazul: 
•	 unei	 boli	 (împiedicarea	 traficului	 pietonal	 prin	

pierderea cunoștinţei)
•	 alcoolizării	fără	încălcarea	legii	(de	ex.	în	cazul	unor	

mici grupuri de oameni care se întreţin la un pahar 
de alcool în picioare sau șezând)

•	 discuţiilor	 animate	 (neconflictuale)	 în	 spaţiul	
public.
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Explicaţii:

WLSG = Wiener Landessicherheitsgesetzt 
(Legea landului Viena cu privire la siguranţa publică)

StVO = Straßenverkehrsordnung 
(Legea austriacă a circulaţiei rutiere) 

ABGB = Allgemeines Bürgerliches Gesetztbuch 
( Codul civil austriac) 

SMG = Suchtmittelgesetz 
(Legea austriac ă cu privire la stupefiante) 

StGB = Strafgesetzbuch (Codul penal austriac) 
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