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ARGUMENT

Paci sunt maxime contraria, vis et enjuria

Publicaţia periodică știinţifi co–teoretică și informaţional-practică „Studii Juridice 
Universitare“ a fost fondată în 2008, iar pe parcursul anilor a suferit mai multe modifi -
cări, inclusiv de fond și de formă, de fi ecare având un scop nobil – îmbunătățirea calității 
volumelor publicate. 

Actualmente revista este editată de Școala Doctorală Drept de comun acord cu Fa-
cultatea Drept din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova. Modifi carea 
respectivă a fost dictată de noul cadru legal — adoptarea de către Parlament la 17.07.2014 a 
Codului Educației al Republicii Moldova, în vigoare din 23.11.2014, dar, în egală măsură și 
a Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.1007 din 10.12.2014. 

Atenționăm asupra faptului, că și în continuare gradul înalt de cercetare este garan-
tat inclusiv de componența solidă a Colegiului de redacție, compus din experți de talie 
națională și internațională. 

Printre obiectivele promovate de revistă și în continuare, evidențiem publicarea 
unor lucrări de valoare, ce refl ectă rezultatele cercetărilor curente în care sunt antrenați 
reprezentanți ai mediului academic, inclusiv cadre didactice ale facultății, reprezentanţi 
ale instituţiilor din Republica Moldova și din alte state.

Revista ese structurată pe secţii ce refl ectă probleme actuale ale diverselor domenii, 
după cum urmează: Drept Internaţional, Drept Public, Drept Privat și Știinţe Penale. Revista 
continue să promoveze elementul novator implementat în numerele precedente — în cadrul 
secţiilor respective sunt admiși doctoranzi, criteriul fi ind fi nalizarea studiilor de doctorat și 
defi nitivarea tezei, inclusiv începerea procedurii de susţinere a acesteia. Excepţia în cauză 
vine să confi rme nivelul înalt de cercetare al doctoranzilor. În egală măsură această regulă 
este aplicată și experţilor, studiile cărora prezintă interes, în special pentru practicieni.

Promovând ideea susţinerii tinerilor cercetători știinţifi ci, revista conţine o rubrică 
specială Tribuna doctorandului, în cadrul căreia aceștea au posibilitate să-și publice re-
zultatele cercetărilor, lucrările fi ind recenzate de experţi în domeniu.

Una din rubricile tradiţionale este prezentarea noilor lucrări știinţifi ce apărute în 
perioada respectivă. Prezentul număr este dedicat monografi ei „Th e Principle of Pro-
portionality in the System of the European Convention on Human Rights“, autor Adrian 
MORĂRESCU, Chișinău, 2016.



Revista vine și în continuare să confi rme înalta apreciere dată de Consiliul Suprem 
pentru Știinţă și Dezvoltare Tehnologică, fi ind acreditată la categoria C, eveniment ce 
este apreciat destul de înalt atât de experții din țară, cât și de partenerii din străinătate.

Atenţionăm că materialele publicate sunt plasate și pe site-ul revistei, fapt ce contribuie 
la sporirea calităţi lucrărilor prezentate.

Sperăm că această practică ulterior va duce la promovarea imaginii știinţei juridice 
autohtone în diverse state europene, iar revista „Studii Juridice Universitare“ va rămâ-
ne și în continuare un promotor real al valorilor știinţifi ce și al tradiţiilor educaţionale 
juridice europene.

Conf. univ., dr. Vitalie GAMURARI
Redactor-șef
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FOREWORD

Paci sunt maxime contraria, vis et enjuria

Th e periodical magazine aimed both at theoretical research and practical informa-
tion Studii Juridice Universitare was established in 2008, and in the course of the years 
had experienced many modifi cations of form and substance, each of them with a noble 
scope — the improvement of published volumes.

Nowadays, the magazine is published by the Graduate School of Law in collaboration 
with the Law Faculty of the Free International University of Moldova. Th is modifi cation 
was based on the new legal framework — the Code of Education of Republic of Moldova, 
adopted by the Parliament on July 17, 2014 (in force since November 23, 2014), and in the 
same measure the Regulation concerning the organization of higher graduate studies, 
Cycle III, adopted by the decision Nr.1007 of the Government from December 10, 2014.

We must highlight that henceforward, as before, the high level of research is guar-
anteed as well by the substantial componence of the Editorial board, comprising experts 
of national and international importance.

Among the objectives continually promoted by the magazine, we have to emphasize 
the publication of valuable works, which refl ect the results of the current research and in 
which are engaged representatives of the academic medium, including faculty staff  and 
representatives of the institutions from the Republic of Moldova and other states.

Th e magazine is structured into sections that refl ect actual problems of diff erent legal 
domains, as follows: International Law, Public Law, Private Law and Criminal Sciences. 
Th e magazine continues to promote the innovative element implemented in the previous 
issues — the aforementioned sections include the research of post-graduate students, the 
criterion being the fi nalization of the doctoral studies and completion of thesis, including 
the beginning of the procedure of its defense. Th is exception is aimed at confi rmation 
of high level of doctoral studies. Th is rule is applied in the same measure to the experts, 
whose research presents an interest, especially for the practitioners.

Promoting the idea of supporting young researchers, the magazine provides a special 
section — Th e Tribune of Post-Graduate Student, which gives those researchers a possibility 
to publish the results of their work, the articles being reviewed by experts in the domain.

One of the traditional rubrics is presenting new scientifi c papers published during 
the corresponding period. Th is issue is dedicated to the monograph “Th e Principle of 
Proportionality in the System of the European Convention on Human Rights” by Adrian 
MORARESCU (Chisinau, 2016).
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Th e magazine aims at confi rming the high appreciation given by the Supreme Council 
on Science and Technological Development, being accredited in accordance with category 
C — the event that was highly appreciated by national experts and foreign partners.

We must highlight that published materials are placed as well on the web page of the 
magazine, as a fact that contributes to the improvement of the articles’ quality.

We hope that this practice will in the long run contribute to the promotion of the 
image of the local legal science in the various European states, and the magazine Studii 
Juridice Universitare will retain its role of a real promoter of scientifi c values and European 
traditions of legal education.

Vitalie GAMURARI, PhD, associate professor,
Editor-in-chief



drept internaţional
international law
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JUSTIŢIA TRANZIŢIONALĂ ÎN CONTEXTUL 

REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANS-

NISTREAN: ÎNTRE VOINŢA POLITICĂ ȘI 

SOLUŢIILE JURIDICE (PARTEA I)

Vitalie GAMURARI, doctor în drept, conferenţiar universitar, ULIM

Transitional Justice in the Context of the Regulation of Trans-Dniester 
Conflict: Between the Political Will and Legal Solutions (Part I)
In the second half of the 20th century, British pragmatism implemented a new concept in the 
context of solving armed confl icts, societies that clashed with dictatorships and authoritarian 
regimes, the ultimate goal being the national reconciliation of these societies. South Africa, 
Northern Ireland, Argentina, Chili, Morocco, Algeria, Bosnia and Herzegovina, Kosovo etc., here 
are just a few examples from the list of countries that have somehow managed to implement 
transitional justice. Th e Republic of Moldova should equally be included in the list provided 
that there is a “frozen” confl ict in its territory and the society remains divided. In this sense, 
we will try to make a general presentation of the correlation between the political volition and 
the legal solutions off ered by the transitional justice.
Keywords: transitional justice, international humanitarian law, reconciliation, commission 
for truth, commission of inquiry.

În a doua jumătate a secolului XX pragmatismul britanic a pus în aplicare un nou concept 
în contextul soluţionării unor confl icte armate, a unor societăţi ce s-au ciocnit cu dictaturi și 
regimuri autoritare, obiectivul fi nal fi ind reconcilierea naţională a acestor societăţi. Africa de 
Sud, Irlanda de Nord, Argentina, Chili, Maroc, Algeria, Bosnia și Herţegovina, Kosovo etc., 
iată doar câteva exemple din lista statelor ce au reușit într-o oarecare măsură să pună în 
aplicare justiţia ranziţională. Republica Moldova în egală măsură ar trebui să fi gureze în lista 
prezentată, în situaţia în care are pe teritoriul său un confl ict „îngheţat“, iar societate rămâne 
a fi  una dezbinată. În acest sens, v-om încerca să facem o prezentare generală a co-raportului 
dintre voinţa politică și soluţiile juridice oferite de justiţia tranziţională.
Cuvinte-cheie: justiţie tranziţională, drept internaţional umanitar, reconciliere, comisie pentru 
adevăr, comisiei pentru anchetă.

Introducere

După o perioadă de cel puţin 24 de ani, autorităţile de la Chișinău au readus pe 
ordinea de zi una din problemele cheie pentru Republica Moldova — soluţionarea 
diferendului „transnistrean“. Era și rămâne clar faptul, că acest subiect este unul ce 
ţine de voinţa politică, din simplul motiv că nu a existat până acum o viziune clară 
a unei strategii care ar putea fi  pusă în aplicare. Paradoxul este că un prim răs-
puns politico-juridic a fost dat în anul 2004 de către un grup de avocaţi din cadrul 
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Baroului de la New York sub forma unui Raport, în care au fost analizaţi factorii 
politici, economici, juridici, dar și evoluţia confl ictului, inclusiv condiţiile ce au dus 
la declanșarea acestuia. Ulterior, în 2014, subsemnatul a prezentat un Studiu pri-
vind statutul forţelor pacifi catoare în Republica Moldova, studiul fi ind axat strict pe 
dreptul internaţional, care, a propos, a avut în fi nalul său o abordare a conceptului 
justiţiei tranziţionale în calitate de soluţie viabilă în apropierea celor două maluri ale 
Nistrului. Trebuie să remarcăm și faptul că în anul 2014, odată cu ocuparea Crimeii 
de către Rusia și declanșarea confl ictului armat din estul Ucrainei, s-au schimbat 
cardinal condiţiile de funcţionare a formatului de negocieri, în situaţia în care doi 
dintre negociatori — Ucraina și Rusia se afl ă în stare de război de jure (Crimeea) și 
de facto (estul Ucrainei).

În asemenea condiţii, revizuirea prevederilor Acordului poate fi  argumentată și 
prin doctrina rebus sic stantibus, care susţine că refuzul în mod unilateral de la un tratat 
poate avea loc în rezultatul schimbărilor esenţiale ale condiţiilor. Starea de lucruri pe 
parcursul a 25 de ani, inclusiv efectele prezenţei forţelor armate ale Federaţiei Ruse 
și situaţia critică din Ucraina, face destul de actuală doctrina în cuază. Chiar dacă 
această doctrină nu și-a găsit loc în documentul de codifi care a dreptului tratatelor 
internaţionale — Convenţia de la Viena din 1969 — este recunoscut faptul că această 
normă are un caracter cutumiar. Cel puţin doctrina în cauză poate fi  un argument 
în susţinerea poziţiei Republicii Moldova privind schimbarea formatului actual de 
pacifi catori și înlocuirea acestuia cu observatori civili, care ar prevedea implicarea cea 
mai activă a Uniunii Europene în reglementarea defi nitivă a diferendului transnistrean.

Criterii ce asigură punerea în aplicare a justiţiei tranziţionale

Punerea în aplicare a mecanismelor justiţiei tranziţionale este imposibilă în 
lipsa voinţei politice și a antrenării partenerilor externi pentru instituirea unui fond 
care ar atrage surse fi nanciare, dar, în egală măsură logistice, care ar permite inter-
naţionalizarea chestiunii în cauză. Este vorba și despre instituirea unei atmosfere 
de încredere între reprezentanţii tuturor părţilor implicate în procesul de negocieri. 
Nu este secret că actualul format de negocieri este unul neefectiv, însă în lipsa al-
tuia trebuie de folosit oportunităţile respective la maximum. Declaraţiile făcute la 
New York de liderul Partidului Democrat din Republica Moldova prin care a fost 
solicitat sprijinul comunităţii internaţionale privind înlocuirea formatului militar 
prezent cu unul civil-poliţienesc, adresarea la ONU în contextul adoptării de către 
Adunarea Generală a unei rezoluţii prin care se cere retragerea armatei Rusiei afl ate 
în continuare pe teritoriul Republicii Moldova, constituie un semnal expres privind 
doleanţele autorităţilor de la Chișinău de punere în aplicare a unei strategii de durată 
ce va asigura un dialog la nivel internaţional, în contextul în care această „zonă gris“, 
după cum este ea numită în presa occidentală, s-ar transforma dintr-un factor de 
destabilizare în unul de stabilitate. Or, promovarea în continuare a ideii integrării 
europene a Republicii Moldova poate deveni neconstructivă în contextul în care 
autorităţile de la Chișinău vor continua să ignore problema existentă.



13

Un aspect important al acestui subiect este și acela că în ultimii ani tot mai des se 
vorbește despre faptul că teritoriul din stânga Nistrului se afl ă sub regim de ocupaţie. 
În special aceste declaraţii au fost insistente în contextul promovării proiectului de lege 
privind modifi carea sistemului electoral, dar și a hotărârii Curţii Constituţionale nr. 14 
din 02.05.2017, prin care a fost interpretat art. 11 din Constituţia Republicii Moldova 
privind neutralitatea. Unii chiar fac referinţă la cazul Ucrainei care a adoptat legea 
prin care Crimeea a fost recunoscută teritoriu afl at sub regim de ocupaţie. Or, situaţia 
din Republica Moldova este diferită din punct de vedere al dreptului internaţional.

În egală măsură, în calitate de argument este adus cazul Ilașcu și alţii,1 examinat 
de CtEDO, în care Curtea a recunoscut Rusia responsabilă de încălcarea drepturilor 
omului în regiunea în cauză. Aici ași dori să-mi exprim dezacordul cu această poziţie 
din câteva aspecte. În primul rând, hotărârea CtEDO nu poate fi  un argument expres 
în afi rmarea că este aplicabil regimul de ocupaţie, care este reglementat de dreptul 
internaţional umanitar, ea doar poate fi  adusă ca o probă că Rusia ar deţine un con-
trol, fi e general, fi e efectiv. Or, CtEDO examinează speţele prin prisma prevederilor 
Convenţiei de la Roma din 1950, chiar dacă se observă o tendinţă în ultimele două 
decenii de o interpretare mai largă ale prevederilor în cauză.

Într-adevăr, Curtea a condamnat, de exemplu, Marea Britanie în speţa Al-Skeini 
și alţii, dar asta în condiţiile în care există rezoluţia nr. 1483 adoptată de Adunarea 
Generală a ONU în 2003, prin care Marea Britanie și SUA sunt recunoscute forţe 
de ocupaţie în Irak conform dreptului internaţional umanitar. În speţa Al-Skeini și 
alţii v. Marea Britanie, examinată de CtEDO în 2011, Curtea a recurs la mai multe 
raţionamente pentru a se conchide asupra aplicabilităţii extrateritorialităţii, printre 
criterii fi ind „autoritatea agentului statului“, Curtea utilizând expresia „autoritatea și 
control al agentului statului“.2 Cel de-al doilea criteriu este acel al „controlului efectiv 
asupra unei zone“, prin referinţe la situaţii, în care „în urma unei acţiuni militare 
statul exercită un control efectiv asupra unei zone situate dincolo de teritoriul său“.3

Un alt exemplu ar fi  cel al Israelului și al teritoriilor palestiniene ocupate. În 
cazul dat ne putem referi la Avizul consultativ al Curţii Internaţionale de Justiţie 
din 2004 cu privire la ridicarea zidului în teritoriile palestiniene, prin care Israelul 
este recunoscut ca forţă de ocupaţie, ridicarea zidului fi ind condamnată, dat fi ind 
că încalcă obligaţiile pe care și lea asumat Israelul în baza dreptului de ocupaţie.

Referindu-ne la termenul de control efectiv și control general, trebuie să con-
statăm că există o abordare diferită a acestuia de către CtEDO și CIJ. Dar nici alte 
jurisprudenţe nu sunt uniforme în acest sens.

Astfel, CIJ în speţa privind forţele militare și paramilitare pe teritoriul Nicaragua 
(1986) a ajuns la concluzia că pentru a recunoaște SUA responsabile, este nevoie de 
demonstrat prezenţa unui control efectiv asupra acţiunilor forţelor armate respective 
împotriva regimului de la Managua, și nu doar a unui control general. Totodată, 

1 CtEDO. Cazul Ilașcu și alţii v. Moldova și Rusia, 08.07.2004.
2 CtEDO. Cazul Al-Skeini și alţii v. Marea Britanie, 07.07.2011, para. 133-137.
3 Idem, para. 138. 
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Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, în speţa Dusco Tadic (1996) 
a luat o altă poziţie. Tribunalul a ignorat poziţia CIJ, constatând că doar un control 
general din partea autorităţilor sârbe, îi permite să vorbească despre implicarea di-
rectă a Belgradului în confl ictul din Bosnia și Herţegovina. La rândul său, CtEDO își 
are propria viziune asupra celor două concepte — control efectiv și control general.

Revenind asupra conceptului justiţiei tranziţionale, rebuie să facem delimitare 
între două situaţii:

— teritoriu afl at sub regim de ocupaţie, regim ce este reglementat de dreptul 
internaţional umanitar;

— teritoriu necontrolat de autorităţile constituţionale ale statului, în condiţiile 
în care regimul nerecunoscut deţine un control efectiv asupra acestuia.

În cea dea doua situaţie nu se aplică dreptul de ocupaţie, însă, totuși anumite insti-
tuţii de drept internaţional pot fi  implementate în contextul reglementării confl ictului.

Prezentând raportul în cauză, nu încercăm să stabilim vinovăţia unei sau altei 
părţi în declanșarea confl ictului. Cu regret, în primii ani de statalitate a Republicii 
Moldova, într-o oarecare măsură din cauza incapacităţii conducerii ţării, Chișinăul 
de la bun început a pierdut războiul informaţional cu Moscova, fi ind practic pus 
în faţa unei ameninţări directe din partea trupelor militare ruse plasate în regiune. 
Mai adăugăm aici și poziţia destul de ostilă din partea autorităţilor ucrainene, ma-
nifestată inclusiv prin ignorarea faptului ca cetăţenii săi participau ca mercenari în 
componenţa unei părţi beligerante.

Lipsa unui progres, în special în primii ani ce au urmat imediat după semnarea 
armistiţiului dintre Chișinău și Moscova, ceea ce de facto recunoaște Rusia ca parte 
la confl ict, astfel transformând confl ictul în unul internaţional, a dus la crearea unei 
situaţii prin care a fost favorizată perceperea acestuia ca un confl ict non-internaţional, 
ceea ce la acel moment excludea posibilitatea abordării lui prin prisma Convenţiilor 
de la Geneva din 1949, aplicabile în general, confl ictelor armate internaţionale.

În asemenea condiţii pare stranie poziţia Chișinăului, care a acceptat excluderea 
României din formatul de negocieri, astfel limitând aplicabilitatea dreptului inter-
naţional la scară largă. A propos, în anul 1992 România era singurul stat din acel 
format de negocieri, care făcea referinţe la necesitatea găsirii unei soluţii bazate pe 
normele dreptului internaţional. Astfel, Chișinăul a rămas singur în faţa unei „coaliţii“ 
nedeclarate constituite înre Ucraina și Rusia, la care s-a alăturat evident și Tiraspolul.

Este clar că în contextul soluţiilor oferite de justiţia tranziţională, vom căuta 
instituţiile și mecanismele aplicabile în cazul Republicii Moldova. Aspectul trebuie 
de luat în consideraţie și din motivul că pe parcursul a 25 de ani a existat și există 
o propagandă masivă prorusă nu doar în stânga Nistrului, dar în spaţiul afl at sub 
jurisdicţia Chișinăului. Care pot fi  efectele unor asemenea „spălări“ de creier sa văzut 
expres în cazul Ucrainei. Recuperarea încrederii și restabilirea status qwo în asemenea 
condiţii este un lucru foarte difi cil, dar în același timp și de durată. Doar un exemplu. 
Câtă discuţie nefondată a fost în jurul așa numitor „referendumuri“ organizate în 
Crimeea afl ată sub regim de ocupaţie în 2014 și în regiunea transnistreană în 2005, 
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care nu pot fi  supuse unei analize, iar efectele acestora sunt nule ab initio.
Cazul Crimeei îl lăsăm la o parte, din simplu motiv că aceasta are un regim 

clar — cel de ocupaţie, regim ce nu doar că prevede, ba dincontra interzice expres 
organizarea și desfășurarea unui referendum, în cazul Crimeii — plebiscit.

Dincontra, cazul regiunii transnistrene este unul special, care necesită o exa-
minare minuţioasă în contextul în care, pe de o parte, a fost un confl ict de scurtă 
durată și de o intensitate mai mică în comparaţie cu alte confl icte regionale, iar pe 
de altă parte, printre problemele existente se enumeră perioada îndelungată de lipsă 
de iniţiative în căutarea unor soluţii viabile din diverse motive obiective și subiective. 
Or, dacă aspectul perioadei de timp nu este unul caracteristic doar situaţiei în cauză, 
atunci chestiunea interesului faţă de confl ict din partea comunităţii internaţionale 
este unul care a infl uenţat sufi cient de mult abordarea confl ictului.

Aspecte privind consolidarea justiţiei transiţionale

Atunci când ne referim la voinţa politică și soluţiile juridice, reieșim din necesitatea 
asigurării drepturilor și libertăţilor cetăţenilor ca tactică, iar ca strategie — elaborarea 
unui concept de durată cu determinarea unor criterii clare privind punerea în aplicare 
a unor instrumene ale justiţiei tranziţionale, evident că luând în consideraţie practica 
altor state, regiuni, care au pus în aplicare instituţiile justiţiei tranziţionale.

La o prezentare de ordin general, trebuie să pornim de la constatarea faptului, 
că timp de 20 de ani comisii pentru stabilirea adevărului au apărut pretutindeni în 
lume, sistemul justiţiei penale internaţionale se dezvoltă în ritmuri fără precedent, 
nici când anterior nu s-au adus atâtea scuze publice și n-au fost efectuate atâtea 
reparaţii în interesul victimelor încălcărilor drepturilor omului. Până în anul 1989 
despre atrocităţile trecutului nici odată nu se vorbea atât de insistent.

Justiţia tranziţională poartă amprenta tuturor tendinţelor contradictorii ale ani-
lor 90 ai secolului XX, inclusiv optimiste și tragice. La cele pozitive pot fi  atribuite 
lichidarea dictaturilor comuniste în fostul imperiu sovietic, sfârșitul regimului de 
apartheid în Africa de Sud, consolidarea societăţilor democratice în America Latină. 
La cele tragice atribuim genocidul în Rwanda și politica purifi cărilor etnice în Bal-
cani, în Caucaz și în Africa. La aceste crize poate fi  atribuit și confl ictul politic ce a 
avut loc pe teritoriul Republicii Moldova. În majoritatea din aceste regiuni, eforturile 
îndreptate spre depășirea urmărilor trecutului și reprimarea infracţiunilor ce au loc 
în continuu, au adus la apariţia multor iniţiative ce au trezit cele mai diverse emoţii. 
Crearea practic în același timp a Comisiei sud-africane pentru stabilirea adevărului 
și pentru conciliere și a Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie a 
trezit discuţii înverșunate la mijlocul secolului XX între adepţii politicii de iertare și 
ai politicii de pedepsire — și unii și alţii considerau că contribuie în cea mai bună 
formă la atingerea obiectivului „concilierii“.4

4 HAZAN Pierre. Measuring the impact of punishment and forgiveness: a framework for 
evaluating transitional justice. International Review of the Red Cross. V. 88, № 861, March 
2006, p. 344.
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În zilele noastre comunitatea internaţională menţionează importanţa atât a 
mecanismelor non-judiciare, îndreptate spre normalizarea vieţii societăţii, cât și 
a pedepsei penale, ce lasă amprenta respectivă. În domeniul justiţiei tranziţionale, 
justiţia de restabilire și penală sunt concepute ca elemente necesare, dat fi ind că ele 
se completează reciproc.5 În așa fel, după fi nalizarea „războiului rece“ în lumea, ce se 
caracterizează prin renașterea moralei în relaţiile internaţionale, această completare 
reciprocă a justiţiei penale și de restabilire are un rol primordial. Ea apare în calitate 
de garanţie a menţinerii bazelor civilizaţiei, precum și a speranţei fragile referitor la 
construirea unei lumi mai bune.

Justiţia tranziţională este o utopie în sensul pozitiv al acestui termen, care în 
conformitate cu postulatele sale dă posibilitate societăţii să se mobilizeze și să ac-
ţioneze, ţinând cont de faptul că în faţa ei sunt puse sarcini enorme, așa cum se 
arată în Raportul ONU „Supremaţia dreptului și justiţia în perioada de tranziţie în 
societăţile confl ictuale și post-confl ictuale“:

„… acordarea ajutorului societăţilor ce au trecut prin război în restabilirea su-
premaţiei dreptului și lichidarea urmărilor încălcărilor în masă a legalităţii în trecut, 
în special în condiţiile în care infrastructura este distrusă, resursele sunt epuizate, 
situaţia generală rămâne a fi  nestabilă iar populaţia rămâne a fi  traumată psihologic 
și dezbinată, este o sarcină difi cilă și deseori imposibilă. În cadrul procesului de 
soluţionare a ei se observă defi citul total, inclusiv lipsa voinţei politice de petrecere 
a reformelor, lipsa autonomiei organizate în sistemul justiţiei, nivelul slab al bazei 
tehnice naţionale, lipsa resurselor materiale și fi nanciare, neîncrederea populaţiei 
faţă de guvern, nerespectarea drepturilor omului de către organele ofi ciale, iar în 
plan general — lipsa păcii și securităţii“.6

În 15 ani justiţia tranziţională a devenit domeniu de studii cu propriul sistem, 
practică, institute, specialiști, savanţi, publicaţii și dezbateri, iar din 2000 ea a intrat 
în planurile de studii a unor universităţi. Activitatea ei este pe larg discutată în mas 
media, dat fi ind că constată noile valori ale societăţii și ale comunităţii internaţionale 
și de aceea reprezintă obiect al unor discuţii de amploare.

Justiţia tranziţională, care astăzi a devenit un concept larg răspândit și foarte 
util, care permite trecerea de la un sistem autoritar la statul de drept, care are ca 
obiectiv instaurarea unui regim democratic ce respectă drepturile omului — și ce 
este important nu la nivel de declaraţii și metode aplicabile, dar, în primul rând, 
aceasta trebuie să devină baza fi lozofi că a vieţei cotidiene a acestuia.

Justiţia tranziţională are drept scop restaurarea demnităţii victimelor, instaurarea 
încrederii reciproce între grupele antagoniste, favorizarea schimbului instituţional 
necesar unei noi relaţii în sânul populaţiei ce va permite constituirea unui stat de 

5 Rapport du Secrétaire général sur le Rétablissement de l’état de droit et administration de la 
justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un confl it ou sortant d’un 
confl it 3 août 2004. S/2004/616. http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/30/
PDF/N0439530.pdf?OpenElement (consultat la 13.09.2017).

6 Ibidem.
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drept, inclusiv printr-un control efectiv al practicii impunităţii totale sau parţiale. 
Diversele elemente constitutive ale justiţiei tranziţionale combină în general măsuri 
reparatorii ale justiţiei restaurative (Comisii de stabilire a adevărului și de reconciliere), 
între timp stabilind în paralel mecanisme ale justiţiei punitive (în special în raport cu 
principalii responsabili sau cu executorii direcţi a celor mai grave crime).7 Pe de altă 
parte, justiţia tranziţională pretinde să reformeze sistemul instituţional, restaurând 
primatul dreptului și asigurând o funcţionare a instituţiilor judiciare pentru viitor, 
luptând între timp contra impunităţii pentru crimele comise în perioada precedentă.

Justiţia tranziţională ca o justiţie „ordinară“ nu dă răspuns tuturor situaţiilor 
post-confl ictuale, deoarece ea poate fi  în egală măsură paralizată prin obstacolele 
caracteristice atât situaţiilor interne, cât și în context internaţional. De acum înainte, 
este bine să abordăm problema pertinenţei aplicării justiţiei tranziţionale, dat fi ind 
că aceasta implică derogări substanţiale de la careva principii de drept internaţional, 
în special ce ţine de aplicarea măsurilor punitive. Procesele din trecut în cadrul unui 
sistem de justiţie tranziţională se bucură de aceeași forţă ca și cele care se încadrează 
în instanţele și legile „clasice“. Principiile non bis in idem sau aplicarea legii penale 
celei mai favorabile ar putea fi  invocate de către benefi ciarii acestora.

Cert este că tărăgănarea soluţionării confl ictelor „îngheţate“ și a restabilirii ade-
vărului istoric, face ca procesul de reconciliere naţională să devină din ce în ce mai 
difi cil. Societatea promovează diverse valori — deseori diametral opuse — ceea ce face 
imposibil un dialog real între părţi. Aceasta la rândul său, dictează imposibilitatea 
unei evoluţii durabile și prospere a societăţii în cauză. ªi din contra, acele societăţi 
care s-au orientat spre o aplicabilitate a justiţiei tranziţionale în scopul depășirii cât 
de curând a situaţiei de stagnare impusă în urma unui confl ict armat sau a unui 
regim autoritar/dictatorial, astăzi sunt prospere, iar nivelul de încredere între foștii 
adversari — chiar dacă deseori în mod artifi cial — permite a vorbi despre o reală 
reconciliere naţională a societăţii date. Cei drept, asemenea situaţii sunt dictate de 
mai mulţi factori, în mare parte non-juridici, care la rândul său un timp îndelungat 
au fost promovaţi de societăţile respective.

În ultimul timp, în opinia experţilor este din ce în ce mai evidentă, în special 
în cazurile ţărilor ce au ieșit dintr-un război civil sau un regim autoritar, necesita-

7 Pentru o defi nire a justiţiei tranziţionale, a se vedea:
a)  Alex Boraine, www.idrc.ca/uploads/user-S/10899187131Discours_d’Alex-Boraine.dco; 

Alex Boraine, President du Centre international pour la justice transitionnelle « La justice 
transitionnelle : un nouveau domain », Coloque « Reparer les eff ets du passe. Reparations 
et transitions vers la democratie ». Ottawa, Canada, 11 mars 2004 (consultat la 13.09.2017).

b)  Marc Freeman et Dorothee Marotine: http://www.ictj.org/images/contents/7/5/752pdf 
„Qu’est-ce que la justice transitionnelle?« International Center for Transitional Justice, 
19 november 2007 (consultat la 13.09.2017).

c)  Refl ectările lui Juan Mendez în Amicus Curiae presentat în faţa Curţii Constituţionale a 
Columbiei referitor la legea 975 privind Justiţia și Pacea, analizând pornind de la diverse 
experienţe, exigenţele justiţiei tranziţionale, 17 ianuarie 2007 http://www.Americas/Co-
lombia/colombia.justicebrief.spa.pdf (consultat la 13.09.2017).
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tea creării unei comisii pentru adevăr și reconciliere (CAR) chemată să activeze în 
perioada imediat post-tranziţională.8 Aceste CAR au devenit practic o panacee în 
situaţiile pentru care recunoașterea crimelor devine primordială înaintea declanșării 
procesului de reconciliere. Pe de altă parte, reformele instituţionale, destinate să 
prevină reproducerea violenţelor, reprezintă un element important al justiţiei tranzi-
ţionale. Pe lângă crearea unor instituţii mai etice și mai efi cace, justiţia tranziţională 
caută să acorde încredere instituţiilor publice, să restabilească statul de drept, să facă 
să dispară structurile sau condiţiile care au promovat represiunile și să stabilească 
responsabilitatea celor care nu au fost aduși în faţa justiţiei. In acest sens apare în-
trebarea ce este mai efi cient — punerea în aplicare a comisiilor pentru adevăr sau 
reformele instituţionale care ar contribui la reconcilierea naţională?

Justiţia transiţională în practica unor state: aspect comparat

Există o legătură directă între respectarea dreptului de ocupaţie și punerea 
în aplicare a justiţiei tranziţionale — ambele instituţii sunt de drept internaţional 
umanitar. Neasigurarea prevederilor dreptului de ocupaţie, indiferent de durata 
ocupaţiei, face difi cil procesul de reconciliere naţională, acesta fi ind unul din obiec-
tivele justiţiei ranziţionale.

În acest sens, ne v-om referi succint la două exemple diferite din punct de vedere 
al duratei confl ictului, inclusiv al afl ării sub regim de ocupaţie a unor teritorii — 
confl ictul palestino-israelian și cel din Bosnia și Herţegovina, confl icte nesoluţionate 
până în prezent.

O societate trecută printr-o perioadă caracterizată de încălcări în masă ale 
drepturilor omului, de regulă, este afectată de prezenţa unui spirit de incertitudine 
și confuzie. Confuzie privind componenţa organelor de securitate ale statului, con-
fuzie privind mandatele respective ale diferitor agenţii de securitate a ţării, confuzie 
privind doleanţele cetăţenilor de a vedea securitatea și justiţia dominante în ţară, 
dar fără posibilitatea de a acorda încredere agenţilor statali responsabili de această 
datorie. Într-un asemenea context de incertitudine, trebuie urgent de stabilit frontiere 
instituţionale pentru a ajuta statul să-și impună autoritatea în raport cu personalul 
din sistemul de securitate și a identifi ca membrii sistemului de securitate.

Procedura de recensământ și de identifi care va permite la fel identifi carea mem-
brilor fi ecărei instituţii — etapă fundamentală pentru restabilirea statului de drept 
și a unei bune guvernări în ţara în tranziţie. Orice recrutare sau orice reformare va 
trebui de acum înainte să prevadă respectarea unei proceduri de angajare și concili-
ere. Recensământul și identifi carea în egală măsură vor permite punerea în aplicare 
a unui registru de salariu, element în combaterea corupţiei. O asemenea procedură 
ar fi  binevenită pe parcursul tranziţiei, pentru a facilita reformele ulterioare.

8 Refl exion sur la justice transitionnelle par N’taho Désitée Florine et Victoire Roxann Odoukpe 
[on-line] http://www.memoireonline.com/07/10/3695/m_Refl exion-sur-la-justice-transition-
nelle8.html (consultat la 13.09.2017).
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Experienţa a demonstrat că planifi carea recensământului și a identifi cării poate 
dura câteva luni, iar punerea ei în aplicare — până la un an, în dependenţă de vo-
lumul instituţiei vizate.

Procesul de recensământ și de identifi care favorizează mai mult cantitatea decât 
calitatea. Ea nu permite în principiu evaluarea competenţelor sau a integrităţii necesare 
unei persoane pentru a face parte din instituţia statală în cauză. Iată de ce apare util 
completarea ulterioară a recensământului și a identifi cării prin procedura de vetting.

Să ne axăm succint pe situaţia din Orientul Mijlociu în lumina dreptului inter-
naţional umanitar. Totodată, să încercam să examinăm acest subiect prin aprecierea 
politicii externe a Uniunii Europene din punct de vedere al dreptului internaţional 
umanitar, în special cu unele exemple ce refl ectă comportamentul Regatului Unit al 
Marii Britanii. În acest context, v-om încerca să studiem dispersiunea între permisi-
unea statelor terţe de a face respectat dreptul internaţional umanitar și imperativele 
agendelor politice adoptate de aceste state. În contextul procesului de pace din Orientul 
Mijlociu, imperativul politic declarat de Uniunea Europeană este acordarea ajutorului 
la soluţionarea confl ictului, prin aducerea aportului în cadrul unui proces în care 
SUA sunt principalul stat terţ sau actor. În același timp, statele membre ale Uniunii 
Europene își afi mă angajamentul de a respecta dreptul, ţinând cont de principiile 
sale, insistând pe faptul că Israelul trebuie să se conformeze dreptului internaţional 
umanitar în toate teritoriile ocupate. La moment este vizibil că acţiunea întreprinsă 
pentru susţinerea procesului de pace și respectarea dreptului internaţional umanitar 
a fost subordonată exigenţelor procesului politic „perioadei de tranziţie“ care trebuie 
să ducă la negocieri privind statutul defi nitiv al Palestinei.

O atenţie specială trebuie să fi e acordată manierei în care Uniunea Europeană 
concepe principiul răspunderii statelor terţe în situaţie de ocupaţie militară. În timp 
ce acest regim se aplică în general situaţiilor din Golan și Libanul de sud, accentul v-a 
fi  pus pe răspunsuri aduse situaţiilor create, în primul rând, prin intifada ce a izbucnit 
în 1987 în teritoriile palestiniene ocupate, iar, în al doilea rând, pe perioada păcii 
în perioada ce a precedat acordului interimar încheiat între Israel și OEP și, cea dea 
treia, pe perioada 1997—1999. În fi nal, cea dea patra parte s-ar interesa de evoluţia 
problematicii, începând cu a doua intifadă. Noi facem referinţă la declaraţiile Uniunii 
Europene și la rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU privind responsabilitatea 
asumată de statele terţe în baza Convenţiei de la Geneva IV din 1949 referitor la 
teritoriile ocupate. Prima rezoluţie invocată stabilește obligaţia pentru toate Înaltele 
părţi contractante „să asigure respectarea“ dispoziţiilor în cauză în orice circumstanţe.9

Cea dea doua, fondată pe acest principiu, este obligaţia pentru toate Înaltele 
părţi contractante, de a lua toate măsurile de ordin legislativ necesare pentru a 
fi xa sancţiunile penale adecvate aplicabile persoanelor ce au comis sau au ordo-

9 Jean Pictet, în comentariul la Convenţia de la Geneva IV (1949), atenţionează că statele mem-
bre „nu trebuie să se limiteze doar la aplicarea propriu-zisă a acestor dispoziţii, dar trebuie 
să facă tot ce este în puterea lor pentru a se asigura că principiile umanitare ce stau la baza 
Convenţiei, sunt aplicate la nivel universal“.
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nat comiterea încălcărilor grave ale prevederilor prezentei Convenţii, altfel spus, 
a crimelor de război, a le urmări și a le transmite propriilor tribunale, indiferent 
de naţionalitatea persoanelor culpabile. În anul 1977, articolul 89 al Protocolului 
I adiţional Convenţiilor de la Geneva din 1949, dezvoltă conţinutul principiului 
răspunderii părţii terţe în punerea în aplicare a acestor dispoziţii, obligând Înaltele 
părţi contractante să reacţioneze, de comun acord sau separat, în caz de încălcare 
gravă a Convenţiei sau a prezentului Protocol, în cooperare cu Naţiunile Unite și în 
conformitate cu Carta ONU.

Trebuie totodată să remarcăm că statele membre ale Uniunii Europene, în egală 
măsură ca și alte state din lume, au recunoscut rolul statelor terţe în menţinerea res-
pectării dreptului pe perioada duratei ocupaţiei militare, asigurându-se de punerea în 
aplicare a Convenţiei de la Geneva IV și a dreptului internaţional cutumiar de către 
puterea de ocupaţie. Trebuie astfel să constatăm, că în pofi da coerenţei declaraţiilor 
și a politicii statelor membre ale Uniunii Europene, în special insistenţa lor asupra 
necesităţii aplicării Convenţiei în Teritoriile palestiniene pe perioada ocupaţiei is-
railene, aceste state nu au reușit să impună o acţiune efi cace în cadrul relaţiilor lor 
bilaterale cu Israelul, ce ar permite să facă respectate dispoziţiile dreptului interna-
ţional umanitar și, ca consecinţă, protecţia populaţiei civile.

Adevărul este că Convenţia de la Geneva IV nu este un instrument ce asigu-
ră o largă protecţie a drepturilor omului. În principiu, ea nu face altceva decât să 
garanteze o protecţie minimă populaţiei civile afl ate sub ocupaţie, condamnând 
încălcările drepturilor omului din raţiune politică pe care o putere ocupantă ar fi  
tentată să o comită. Convenţia se bazează pe dreptul internaţional umanitar, conform 
căruia orice program de anexiune teritorială este ilegal. Aplicată corect, Convenţia 
asigură astfel, perspectivele de pace și de reconciliere, asigurând un nivel minim de 
protecţie a drepturilor omului și evitând impasurile la care duc politicile fondate 
pe cucerire și anexiune.

Respectarea sau nerespectarea dreptului poate avea repercursiuni atât asupra 
protecţiei drepturilor omului, cât și asupra speranţelor în soluţionarea confl ictului. 
Relaţia crucială între respectarea dreptului internaţional umanitar și perspectivele 
de promovare și de susţinere a unui proces de pace vizând o soluţie justă și durabilă 
pentru confl ict a fost în mod explicit recunoscut de statele membre ale Uniunii Euro-
pene. În anul 1990, reprezentantul Marii Britanii la Comisia ONU pentru drepturile 
omului s-a exprimat în următorii termeni:

„Respectarea drepturilor omului este în egală măsură utilă pe plan politic. În 
afara acestuia, nu poate exista o pace durabilă, nici în Orientul Mijlociu, nici în altă 
regiune. Aceasta se aplică Teritoriilor ocupate mai mult decât oricărei regiuni din 
lume. […] Înainte ca o pace durabilă să se realizeze, este indispensabil de a instaura 
un climat de o mare încredere mutuală înre israileni și palestinieni în Teritoriile 
ocupate, ceea ce nu avem la moment. În egală măsură, soluţia constă în respecta-
rea drepturilor omului și conformarea Israelului obligaţiilor sale internaţionale în 
domeniul dat. Obstacolul real pentru instaurarea unui asemenea climat este faptul 
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că Israelul insistă asupra refuzului său de a recunoaște că dispoziţiile acordurilor 
internaţionale în domeniul dat se aplică teritoriilor pe care le ocupă.“

Caracterizând capacitatea de a asigura respectarea drepturilor omului de Pute-
rea ocupantă, v-om face referinţă la conţinutul material al obligaţiilor respective, în 
special la poziţia pe care a avut-o Curtea Internaţională de Justiţie în speţa zidului 
pe teritoriul palestinian, declarând că: „Teritoriile ocupate de către Israel sunt supuse 
timp de 37 de ani jurisdicţiei teritoriale ale Israelului în calitate de Putere de ocupaţie. 
În exercitarea competenţelor de care dispune în această calitate, Israelul este legat 
să impună obstacole în exercitarea acelor drepturi în domeniile în care competenţa 
a fost transferată autorităţilor palestiniene“ (traducerea noastră).10

Curtea recunoaște că, dat fi ind că Pactul11 se aplică integral din considerente 
că Israelul este o Putere ocupantă, obligaţiile materiale trebuie să fi e determinate în 
funcţie de context, ţinând cont de existenţa autorităţii palestiniene și de rolul pe care 
ea îl are în teritoriu. În cazul în care contextul poate modifi ca conţinutul obligaţiei, 
aceasta nu îl suprimă în întregime; Israelul este ţinut să nu pună în mod activ obsta-
col în exercitarea drepturilor pentru care Autoritatea palestiniană este competentă.

Conform acestui concept, controlul teritorial, inclusiv în cazul ocupaţiei, declanșează 
în mod clar aplicabilitatea întregii game de obligaţii privind drepturile omului, pe care 
statul are misiunea să le apere. Totodată, elementele materiale ale obligaţiilor, precum 
și existenţa unei încălcări trebuie să fi e determinate în lumina contextului, ţinându-se 
cont la moment de situaţia în teren și de limitele de ordin juridic. Aceste consideraţiuni 
ar putea include capacitatea logistică de a reacţiona de o manieră sau alta. Așa, faptul că 
obligaţiile ar putea fi  modifi cate în lumina contextului aplicabilităţii generale a dreptului 
internaţional al drepturilor omului poate fi  privit ca o obligaţie cutumiară.

Această legătură între obligativitatea statelor de a respecta prevederile Convenţiei 
de la Geneva IV, care include în mod general dreptul de Geneva, dar și dreptul de 
Haga, inclusiv capacitatea statului, evident cu implicarea comunităţii internaţionale, 
de a pune în aplicare mecanismele justiţiei tranziţionale, este una crucială. În caz 
contrar, acest proces, care în general, este unul de durată, poate fi  difi cil de moni-
torizat, în contextul în care, participanţii la proces rămân a fi  infl uenţaţi de acele 
evenimente tragice. Exemplul Bosniei și Herţegovinei este unul expres. Au trecut 
mai mult de 20 de ani de la semnarea acordului de la Dayton, prin care a fost pus 
capăt unui confl ict sângeros generat de criterii etnice și religioase, dar sociatatea 
bosniacă rămâne în continuare a fi  una divizată, în pofi da eforturilor titanice depuse 
de comunitatea internaţională. Realitatea este de genul că este destul de problematic 
să dai uitării crimele12 comise pe parcursul acestui confl ict. Este destul de greu de 

10 CIJ. Avizul consultativ din 09.07.2004 privind consecinţele juridice al edifi cării unui zid în 
teritoriile palestiniene ocupate, para. 112.

11 Pactul internaţional cu privire la drepturile civile și politice din 1966. 
12 În cazul dat termenul „crime“ include crimele de război, crimele contra umanităţii și crimele 

de genocid, ce constituie crime internaţionale, care în mod general poartă denumirea de „legi 
și cutume de război“. 
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imaginat că generaţia care a fost afectată de sindromul Srebrenica, inclsuiv generaţia 
care și-a pierdut apropiaţii în masacrele de acest gen, v-or accepta fără careva rezerve 
să întreţină un dialog social în contextul unei eventuale reconcilieri naţionale. Aici 
doar o concretizare. Atunci când utilizăm termenul „sindromul Srebrenica“ nu ne 
referim doar la o parte a societăţii, în cazul dat la sârbii bosniaci, dat fi ind că crime 
internaţionale în cadrul acestui confl ict au comis, mai mult sau mai puţin, toate păr-
ţile implicate — sârbii, croaţii și bosniacii. Doar că Srebrenica a rămas ca o amintire 
tristă de caz de genocid comis la fi nele secolului XX pe teritoriului continentului 
care pe parcursul a 30 de ani s-a confruntat cu două Războaie Mondiale.

Revenind la Bosnia și Herţegovina, trebuie să constatăm că neîncrederea între 
cele trei comunităţi persistă în continuare. Dar nici nu poate fi  de mirare. În contextul 
în care în anul 1984 Sarajevo găzduia Jocurile Olimpice de iarnă, iar ţara din punct 
de vedere de dezvoltare economică și al nivelului de trai era incomparabilă cu statele 
din vecinătate, era greu de imaginat că la doar 10 ani se v-a ciocni cu sindromul 
Srebrenica. A propos, muzeul Srebrenica din centrul Sarajevo are la baza sa anume 
acest concept — un panou pe care este plasat simbolul jocurilor olimpice cu inscripţia 
Sarajevo 1984 și o sârmă ghimpată însângerată în forma aceluiași simbol cu inscripţia 
Srebrenica 1995. La toate acestea se adaugă și poziţia reticentă a Republicii Srbska 
(parte componentă a Bosniei și Herţegovinei) care promovează ideea falimentării 
Bosniei și Herţegovinei ca stat, astfel invocând deschis ideea creării Serbiei Mari și 
negării crimelor comise de reprezentanţii săi, ceea ce nici într-un caz nu poate duce 
la o reconciliere a societăţii bosniace, care este una multietnică, multiconfesională, 
trecută printr-un confl ict armat.

Adepţii justiţiei tranziţionale atenţionează asupra necesităţii expunerii și a în-
scrierii cronicii evenimentelor, care ar asigura modifi carea mai târziu a faptelor 
legate de conceperea individuală. În această perspectivă un rol considerabil îl are 
deschiderea arhivelor, ridicarea monumentelor, deschiderea muzeelor, transcrierea 
manualelor școlare, elaborarea lucrărilor artistice etc.

Din defi niţie amintirile sunt un proces de durată. Ele participă la implementa-
rea justiţiei tranziţionale, însă în același timp, refl ectă ceea ce mecanismele justiţiei 
tranziţionale au atins deja. În acest sens acest proces însăși este un indice, care pe 
parcursul timpului prezintă informaţie referitor la efi cacitatea tuturor celorlalte 
mecanisme ale justiţiei tranziţionale. Reconstrucţia podului din Mostar ce unește 
două comunităţi, decizia hotărâtoare a femeilor din Srebrenica de a reînmormânta 
rudele sale mai aproape de locul unde au decedat sau scrierea manualelor școlare 
despre confl ictul arabo-israielean atât de istoricii israeleni, cât și arabi — toate acestea 
pot micșora durerea, dar nici când nu va putea trata rănile totalmente. O problemă 
difi cilă pentru aceste societăţi divizate prin confl icte este crearea sistemului unirii 
simbolice, care nu ar nega trecutul, dar ar fi  luat în consideraţie acel fapt, că memoria, 
din fericire, este un proces dinamic, care presupune și uitarea, dar și aceea că orice 
generaţie interpretează din nou evenimentele trecutului (va urma).
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STATUTUL JURIDIC AL ANGAJAŢILOR 

COMPANIILOR MILITARE PRIVATE PRIN 

PRISMA CIRCUMSTANŢELOR SPECIFICE 

GENERATE DE CONFLICTELE ARMATE 

CONTEMPORANE

Alexandru CAUIA, doctor în drept, conferenţiar universitar, ULIM

Corina ZACON, doctorandă, ULIM

The judicial status assigned to Private Military Company employees due to 
the circumstances generated by current armed conflicts
Th is paper has the sole purpose of making a judicial perspective between international hu-
manitarian law and domestic rules refering the ostilities that actively involve Private Military 
and Security Companies. All recruited personnel are liable under a diff erent legal status due to 
their actions and behaviour undertaken on the battle fi eld. Th e most accurate example of the 
applicability of the legal system is the accuracy of the international law to the war combatants 
and the applicability of the territorial rules on the undertaken hostilities. Most of the times, 
Private Military and Security Companies are recruited to be part of diverse UN Peacekeeping 
Missions, where the workers are compelled to participate as a protection shield for the entire 
mission, for the civilians, and to stop a potential civil war.
Th is research will analyze the transfer of the judicial status of a mercenary, who, under the 
international humanitarian law, is seen as a mere civilian, whereas under the UN rules for 
peacekeeping — mercenaries are categorized as combatants. As well, this particular analysis, 
will present a few instances where a simple pacifi st is labeled as a civilian as per the inter-
national humanitarian law, and knows a radical shift  of judicial statuses, being clasifi ed as 
a mercenar even if lacking all criterias as per Convention for Mercenary off ering a broad 
explanation of the „mercenary“ noun.
Lastly but not the least, this document will also mention the fact that throughout discovery, 
there is clearly a judicial confusion that is highlighted in situations where humanitarian 
international law has no jurisdiction over interpretation during peacekeeping UN missions. 
Same situations where these convoys are contracted and delegated by the United Nations in 
order to be mobilized, and still bearing the responsability overseen by the international hu-
manitarian regulationsand subsequently endoresd by numerous fi les on the Supreme Court 
of Justice’s docket.
Keywords: Civilians, Pacifi sts, Combatants, Mercenaries, Peacekeeping Missions, Armies, 
Armed Forces, State.
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Acest articol ţine să elucideze distincţia dintre interpretare normei de drept internaţional 
umanitar și regulile locale referitor la ostilităţile la care Companiile Militare și de Securitate 
Private sunt implicate în mod activ. Angajaţii acestor Companii însușesc un diferit statut legal 
prin prisma acţiunilor săvârșite pe teren.  Cel mai amplu exemplu a acestei diversifi cări de 
interpretare juridică este aplicabilitatea normei internaţionale umanitare asupra combatan-
ţilor de război care le atribuie statut de civil și aplicabilitatea regulilor teritoriale în ceea ce 
privește aceste ostilităţi. Companiile Militare și de Securitate Private sunt cele de mai multe 
ori angajate pentru a fi  parte componentă la diversele Misiuni de menţinere a Păcii de către 
Naţiunile Unite în care angajaţii acestora sunt obligaţi să participe ca un scut de protecţie 
asupra misiunii, celorlalţi civili, precum și să stagneze un potenţial război civil și folosinţa forţei 
armate.  Această lucrare va analiza transferul de statut juridic al unui mercenar, care conform 
dreptului internaţional este clasifi cat ca un simplu civil, iar conform regulilor de menţinere a 
păcii ONU - sunt văzuţi ca combatanţi. De astfel, cercetarea respectivă va prezenta și unele 
instanţe prin care un simplu pacifi st care este delimitat conform dreptului internaţional uma-
nitar ca civil cunoaște o schimbare de statut radicală, fi ind ulterior clasifi cat ca mercenar chiar 
daca nu însușește criteriile denotate în Convenţia cu privire la Activitatea de Mercenariat și 
oferă o amplă defi niţie a determinativului mercenar. Nu în ultimul rând dorim să menţionăm 
că pe parcursul investigaţiilor efectuate, am dorit să expunem și confuzia pe care sistemul 
juridic o evidenţiază în situaţiile în care dreptul internaţional umanitar nu are jurisdicţie 
de interpretare în situaţiile misiunilor de menţinere a păcii organizate de Naţiunile Unite și 
prin care grupări de mercenari sunt delegaţi și contractaţi de ONU cu scop de mobilizare, 
dar totuși purtând responsabilitatea prevăzută de normele dreptului internaţional umanitar 
și respectiv confi rmat în nenumărate dosare de Curtea Supremă de Justiţie. 
Cuvinte-cheie: civili, pacifi ști, combatanţi, mercenari, misiuni de menţinere a păcii, armată, 
forţă armată, stat.

1. INTRODUCERE

Care este diferenţa între a fi  catalogat ca un mercenar sau un soldat în atribuţia 
statului? La fel ca și delimitarea juridică a unui confl ict armat privat de cel stimulat 
public, este o întrebare din punct de vedere juridic foarte complicată și care stârnește 
la rândul său multiple controverse în cadrul dreptului internaţional umanitar.

Acest articol va delimita statutul angajaţilor Companiilor Militare Private prin 
urmarea crearea unor scenarii armate private pe arena internaţională, precum și 
după modalitatea de contractare a acestora. Acești actori care nu cad sub jurisdic-
ţia unui stat implică cercetare conștiincioasă și asiduă la nivel internaţional luând 
în consideraţie metodele de creare a confl ictului armat și actorii implicaţi. Această 
cercetare va încerca să elucideze dimensiunea etică și juridică a respectivilor angajaţi 
cu experienţă militară pe arena internaţională indiferent de criteriile de delimitare 
conform dreptului internaţional, fi e cel de pacifi st, soldat sau mercenar. Distincţia 
dintre aceste trei categorii, tinde să se înceţoșeze cu cât mai mult ne aprofundăm spre 
aspectul normativ, de aceea, scopul principal al respectivei lucrări, este să elaboreze 
asupra moralităţii cât și asupra delimitării juridice a actorilor contractaţi privat pe 
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terenuri armate, prin prisma dreptului internaţional umanitar și în același timp în 
comparaţie cu regulile de manifestare a misiunilor armate ONU.

Adiţional, ar fi  corect să analizăm prin aderenţă la statutul juridic și cele preocu-
pări primordiale cu referinţă la admisibilitatea forţei armate pe arena internaţională, 
precum preferinţa existenţei forţei armate private în defavoarea celei publice. Făcând 
referinţă la doctrinele de specialitate, confl ictele create fi e de forţa armata publică 
sau de cea privată rămâne a fi  catalogată diferit încă din contextul istoric și respectiv 
grupează indivizii acestor forţe militare pe categorii distincte în urma confl ictelor 
rezultate pe câmpul de luptă. Din acest motiv, dea lungul evoluţiei ultimelor două 
decenii, chiar dacă entităţile armate private au început să fi e per general catalogate în 
diviziuni comerciale, implicarea lor de facto, a creat confl icte de drept internaţional, 
transnaţional și corporativ.

2. PERSPECTIVA NAŢIUNILOR UNITE 

REFERITOR LA CONFLICTELE ARMATE INTERNAŢIONALE

Pentru a trece la o abordare obiectivă a statutului juridic al militarilor privaţi 
și a companiilor de securitate private, delimitat de confl ictele generate internaţi-
onal, o sa acordăm o atenţie deosebită activităţii militare a soldaţilor privaţi și a 
companiilor de securitate în cadrul operaţiunilor pacifi ste mondiale desfășurate 
de Naţiunile Unite. Din simplul motiv că Naţiunile Unite este o entitate actuală și 
activă în operaţiunile militare refl ectată prin implicarea directă pe câmpul de luptă 
ceea ce creează multiple controverse.

De la crearea Naţiunilor Unite și până în prezent, această organizaţie s-a făcut bine 
cunoscută în contingentul agenţiilor militare armate ca fi ind cea mai infl uenta forţă de 
recrutare masivă a foștilor militar precum și a agenţiilor de securitate din cadrul privat. 
Încă din momentul desfășurării războiului civil în Somalia, ONU a recrutat o mulţimea 
de agenţii de securitate privată, a lansat mai bine de 7.000 de gardieni privaţi din Ghurka 
din componenţa Sistemului Limitat de Apărare pentru a proteja trupele armate.1

Naţiunile Unite s-a marcat prin cheltuielile extraordinare pentru angajarea 
indivizilor militari privaţi, ajungând la suma de 44 de milioane de dolari în 2009 și 
până la 76 de milioane de dolari în 2010.2 De la începutul trendului, aceste companii 
private urmau sa fi e folosite în multiple scopuri pacifi ste, acum însă au format un 
cult strategic informaţional armat.

Acţiunile ostile ale acestor actori independent au fost și sunt în continuare într-o 
strictă investigaţie datorită diversifi cării lor, astfel încât, Departamentul de Pază și 
Securitate a adoptat în 2012, un set de ghiduri formale prin care fi ltra categoriile 

1 Documentul Naţiunilor Unite A68/455 din Iulie 31 2013 cu referinţă la Grupul de Lucru pen-
tru analiza Mercenarilor ca uneltă pentru violarea Drepturilor Umane și pentru a impiedica 
Dreptul Oamenilor de a se apăra.

2 Ghidul de folosinţă a Companiilor Militare și de Securitate Privată din 2012, Departamentul 
de Pază și Securitate a Naţiunilor Unite.
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de Companii de Securitate Private care urmau să fi e angajate de Naţiunile Unite.3 
Cu toate acestea, Grupul de Lucru al Naţiunilor Unite pentru statistica recrutării 
mercenarilor, format anterior în 2005 pentru a studia „recrutarea mercenarilor ca 
mijloc de violare a drepturilor omului și impedimentul de a exercita liber dreptul de 
determinare“, a ajuns la concluzia că fără o bază legală bine stabilită, există riscul ca 
peste noapte, imaginea Naţiunilor Unite precum și efi cacitatea acesteia, urmează să 
aibă de suferit, din cauza lipsei de reglementare a acţiunilor armate4.

Într-o altă ordine de idei, alţi doctrinari au analizat problemele practice prim 
prisma implicării acestor Companii în Operaţiunile de menţinere a păcii desfășurate 
de ONU. Chiar dacă este demonstrat faptul că implicare forţei armate private a susţinut 
și dezvoltat succesul operaţiunilor Naţiunilor Unite, mulţi cercetători susţin paradoxul 
survenit în urma angajării soldaţilor privaţi fără scrupule în cadrul unei operaţiuni de 
menţinere și promovare a păcii, califi când aceste lucruri ca fi ind total incompatibile. 5

Pe când la nivel global se tot analizează aportul sau confl ictul creat de existenţa 
industriei militare private, statutul juridic a acestor angajaţi în cadrul evenimentelor 
ONU este trecute cu vederea. Într-o altă linie de idei, rămâne să analizăm o singură 
întrebare, cum pot acești angajaţi să fi e catalogaţi, dacă ei activează în cadrul ope-
raţiunilor de menţinere a păcii?

În urma cercetărilor efectuate, am ajuns la concluzia că activitatea acestor in-
divizi creează o lacună, sau o zonă gri în cadrul dreptului internaţional. Adică, sub 
incidenţa dreptului internaţional umanitar, fi ind de astfel cunoscut și sub sintagma 
„drept de război“, persoanele care acţionează în cadrul operaţiunilor de pacifi care 
cad sub incidenţa unei categorii, adică, fi e că sunt civili care legal sunt autorizaţi în 
desfășurarea activităţilor de securitate sau combatanţi privaţi ilegali. Pe cât nu ar 
suna de controversat, varietatea convenţiilor în cadrul dreptului internaţional care 
guvernează asupra aparatului executiv de menţinere a păcii îi califi că drept combatanţi.

Situaţia a devenit tot mai controversată însă din momentul în care, prin prisma 
tratatelor internaţionale, acești agenţi militari privaţi au început să fi e contractanţi 
pe două platforme, fi e de către Statul Membru și apoi raportaţi la Naţiunile Unite și 
de către Naţiunile Unite direct. Indirect, primul procedeu de recrutare, înseamnă 
că acest militar a fost angajat de către un stat respectiv, apoi transmis Naţiunilor 
Unite pentru folosinţă. Din punct de vederea al dreptului internaţional umanitar, 

3 Documentul A/68/339 din 20 August 2013 al Naţiunilor Unite. La fel, Nota Conceptuală, Expert 
a Panelurilor de Evenimente asupra folosinţei Militarilor Privaţi și a Companiilor Militare 
Private de către ONU, disponibil la http://www.ohchr.org/documents/issues/mercenaries/wg/
studypmsc/expertpanelconceptnote.pdf

4 Rochester Christopher M. Utilizarea Militarilor Privaţi și a Companiilor de Securitate Pri-
vate de către ONU, o alternativă privată pentru menţinerea și dezvoltarea operaţiunilor de 
menţinere a păcii„ din 2007, p. 540-543.

5 Rochester Christopher M. Utilizarea Militarilor Privaţi și a Companiilor de Securitate Pri-
vate de către ONU, o alternativă privată pentru menţinerea și dezvoltarea operaţiunilor de 
menţinere a păcii„ din 2007, p. 540-543.
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orice companie militară sau/și de securitate privată, care este prin proces de girare 
atribuit pentru folosinţa Naţiunilor Unite, nu sunt califi caţi ca pacifi ști datorită 
prevederilor convenţiilor de menţinere a păcii a Naţiunilor Unite.

Acest lucru se datorează faptului că protecţia oferită în cadrul dreptului inter-
naţional acestor actori militari, nu poate să le creeze benefi cii raportat la acţiunile 
procurorilor din statul respectiv. Cu alte cuvinte, în timp ce acești indivizi angajaţi 
cu scopul de activitate în cadrul operaţiunilor de menţinere a păcii nu satisfac crite-
riile de delimitare de statutul de mercenar, protecţia oferită acestor indivizi prezumă 
faptul că vor purta răspundere în cadrul sistemului jurisdicţional a Statului Membru. 
Același scenariu nu este aplicabil indivizilor angajaţi direct de către Naţiunile Unite. 
Respectiv, dreptul internaţional umanitar se contrazice cu regulile Naţiunilor Unite 
de menţinere a păcii.

3. ROLUL PREPORDERENT A AGENŢIILOR MILITARE 

ŞI DE SECURITATE ÎN CADRUL OPERAŢIUNILOR 

NAŢIUNILOR UNITE DE MENŢINERE A PĂCII

Cu toate că, în prezent, combatanţii nu sunt clasifi caţi ca pacifi ști, din cauza 
faptului că aceștia nu sunt folosiţi în prim plan la barierele de protecţie, ei totuși sunt 
catalogaţi după diversele roluri în care sunt utilizaţi în misiunile pacifi ste.

Rolul curent al acestor agenţi militari, precum și a companiilor de securitate private 
derivă din coordonarea și antrenarea agenţilor inadecvată, precum și folosire merce-
narilor și companiilor de securitate din cauza lipsei unui echipament bine dezvoltat în 
cadrul forţelor Naţiunilor Unite.6 În opinia specialiștilor din domeniu, în foarte puţine 
cazuri, acești indivizi servesc întru totul scopul pentru care au fost angajaţi. Și asta se 
datorează în prim plan sistemului executiv de menţinere a păcii foarte slab dezvoltat, 
precum și lacunelor în competenţa organizaţiilor internaţionale. Unii dintre cei mai 
mari factori care destabilizează sistemul forţelor armate al ONU este refuzul ţărilor din 
vest pentru a oferi aparatul armat propriu Naţiunilor Unite pentru utilizare în misiu-
nile armate. În nenumărate ocazii, marile jurisdicţii ca Statele Unite ale Americii sau 
Franţa, au refuzat să participe în misiunile promovate de Naţiunile Unite, iar cel mai 
adecvat exemplu este refuzul SUA de a delega trupe armate Naţiunilor Unite pentru 
misiunea din Liberia. Respectiv, conform statisticilor din anul 2014, America a alocat 
doar 121 de persoane Naţiunilor Unite, iar Regatul Unit — doar 283 de persoane.7

Aceste trupe, în majoritate nu au destulă experienţă și pregătire adecvată din 
parte recrutorilor, din simplul motiv că majoritatea acestor combatanţi privaţi au 
fost aprovizionaţi din cadrul ţărilor slab dezvoltate sau în curs de dezvoltare.

6 Departamentul Operaţiunilor de Menţinere a Păcii al Naţiunilor Unite, Contribuitorii Operaţi-
unilor Militare ONU din 28 februarie, 2014, disponibil pe http://www.un.org/en/peacekeeping/
contributors/2014/feb14_1.pdf.

7 Layne Christopher, Dreptul Internaţional Umanitar și Operaţiunile Misiunilor Unite. Gre-
enwood Press: 1998. 
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În cadrul aceluiași an, 2014, ONU a fost aprovizionat cu următoarele numere 
de persoane în cadrul militar, precum 7,929 indivizi din Bangladesh, 6,615 de civili 
înarmaţi din Etiopia, la fel și 8,266 de persoane din Pakistan. În rezultat, aceste 
categorii de agenţi nu sunt califi caţi pentru a stopa atacurile de violenţă de pe teren. 
Astfel, se formează o delimitare defi nitivă a angajaţilor privaţi armaţi precum și se 
elucidează aportul acestora pe teritorii de război, precum Sierra Leone, unde forţe-
le internaţionale private nu au fost angajate și respectiv, nu au acţionat în vederea 
stopării rebelilor.

În general, statutul legal complicat pe care îl au activiștii agenţiilor de securitate 
și militare private este de fapt refl ecţia statutului complicat pe care îl au în general 
pacifi știi din punct de vedere a tratatelor internaţionale. Această problemă a fost în 
vastă dezbatere în cadrul Operaţiunilor ONU în Coreea.8

Pentru început, unii ar putea contesta aplicabilitatea dreptului internaţional 
umanitar asupra Naţiunilor Unite. Curtea Internaţională de Justiţia întotdeauna a 
considerat Naţiunile Unite drept „un subiect al dreptului internaţional și capabil 
pentru a poseda drepturi și obligaţii internaţionale“.9 Astfel încât, până și respectarea 
dreptului internaţional umanitar de către forţele Naţiunilor Unite este de astfel ajustat 
de statutul convenţiilor bilaterale la care au aderat atât Statul gazdă cât și ONU.10

În rezultat, pentru a delimita categoriile companiilor militare prin prisma con-
fl ictelor cauzate, este important de a menţiona că până și Buletinul Secretariatului 
General a Naţiunilor Unite cu privire la analiza Forţelor ONU prin prisma Dreptului 
Internaţional Umanitar, cât și Raportul întocmit despre Operaţiunile ONU, susţin și 
declară faptul că prevederile dreptului internaţional umanitar este întru-totul apli-
cabil forţelor armate ONU precum și celorlalte asemănătoare prin natura acţiunile 
armate, cum ar fi  angajaţilor companiilor militare private și de securitate.�

4. CLASIFICAREA:

A. Pacifi știi
• Pacifi știi sub incidenţa Dreptului Internaţional Umanitar
Pentru o abordare directă, Dreptul Internaţional Umanitar ne oferă o clară 

delimitare a statutului juridic a tuturor persoanelor afl ate pe terenul de luptă. Acești 

8 Opinie Consultativă a Curţii Supreme de Justiţie a SUA din 1949. Repatriere din cauza vătă-
mărilor corporale suferite în timpul serviciului ONU , p.117.

9 Convenţia asupra Statutului a forţelor Naţiunilor Unite in Rowanda. 5 Noiembrie 1993, 1748 
U.N.T.S 257 (Naţiunile Unite își va desfășura activitate în Rowanda cu respect deplin faţă 
de principiile și spiritul convenţiilor generale aplicabile conduitei militare. Aceste Convenţii 
Internaţionale cele patru Convenţii de la Geneva din 12 August 1949 și Protocoalele Adiţionale 
din 8 Iunie 1977)

10 Documentul A/68/339 din 20 August 2013 al Naţiunilor Unite. La fel, Nota Conceptuală, Expert 
a Panelurilor de Evenimente asupra folosinţei Militarilor Privaţi și a Companiilor Militare 
Private de către ONU, disponibil la http://www.ohchr.org/documents/issues/mercenaries/wg/
studypmsc/expertpanel conceptnote.pdf
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indivizi, indiferent dacă sunt civili angajaţi privat, sau membri ai forţelor armate, sau 
de jure mercenari și de facto civili, din punct de vedere legal în cadrul confl ictului 
armat sunt juridic clasifi caţi fi e ca CIVILI sau COMBATANŢI. Dacă e să încorporăm 
prevederile articolului 50 a Protocolului Adiţional numărul I din cadrul Convenţiei 
de la Geneva, un civil, este persoana care nu face aderenţă la nici o categorie, cum ar 
fi  spre exemplu, prizonieri de război sau membru de familie a unui individ angajat 
forţele armate în cadrul unui confl ict armat.11 Respectiv, ar fi  obiectiv și juridic să 
încadrăm acești indivizi în categoria „Pacifi știlor“.12

Conform doctrinei internaţionale umanitare, oferă careva protecţii acestei cate-
gorii de civili afl aţi pe terenul confl ictelor armate, precum ar fi  faptul că orice forţă 
armată este obligată să respecte civilii clasifi caţi ca pacifi ști angajaţi în operaţiuni 
de salvare.13 Adiţional, această categorie de civili sunt protejaţi de protecţia oferită 
de articolele 48, 50,51, 52 ale Protocolul Adiţional nr. I al Convenţiei de la Geneva. 
Aceste articole denotă faptul că orice atac asupra acestui grup de persoane ar fi  
considerat de dreptul internaţional ca ilegal, și respectiv ar trebui să le fi e atribuite 
garanţiile prevăzute în articolul 75 al aceluiași Protocol. În aceeași ordine de idei, 
articolul 3, care de fapt este o prevedere comuna în toate cele 3 Convenţii de la 
Geneva, delimitează respectiv grupare de indivizi ca „persoane care nu iau parte la 
ostilităţile active“, iar prin urmare, având acest statut juridic atribui, ar clasifi ca orice 
atac asupra lor ca fi ind ilegal.

• Pacifi știi sub incidenţa Prevederilor Legale ONU
Precum am menţionat mai sus, în prezent este o dezbatere activă a aplicabi-

lităţii dreptului internaţional umanitar asupra forţelor pacifi ste ONU în contextul 
încadrării acestora în cadrul confl ictelor armate. În urma analizei, am concluzionat 
faptul că nu este o confi rmare autentică a faptului că statutul juridic al unui civil sau 
al unui combatant este atribuit și forţelor pacifi ste. În altă ordine de idei, în timp ce 
dreptul internaţional umanitar se axează direct pe delimitarea indivizilor în civili 
sau combatanţi, afl aţi pe cîmpul de luptă, nenumărate documente ONU sugerează 
o delimitare a acestor categorii total diferită.

Am vrea să analizăm cele două documente primordiale ale Naţiunilor Unite care 
delimitează statutul juridic al pacifi știlor. Acestea fi ind Convenţia asupra Securităţii 
ale Naţiunilor Unite și Buletinul Personalului Asociat și al Secretariatului. Conform 
Convenţiei și făcând referinţă la capitulul VII al Cărţii Naţiunilor Unite, este delimitat 
statutul juridic al tuturor indivizilor care fac parte din grupările executive ca fi ind 

11 Manualul Dreptului Confl ictelor Armate. Chișinău: Ministerul Apărării, 2004. 397p.
12 Gadler Alice, Protecţia acordată Pacifi știlor și Dreptul Penal Internaţional, Provocările Juridice 

și Protecţia Avansată. În: Jurnalul Juridic German, 2010, nr. 11, par. 585 și 589.
13 Protocolul I Аdiţionаl lа convenţiile de lа Genevа, referitor lа protecţiа victimilor confl ictelor 

аrmаte internаţionаle: аdoptаt lа 8 iulie 1977. În: Trаtаte Internаţionаle (Drept Umаnitаr), 
Chișinău: GURАNDА-АRT, 1999, p. 184-253, art. 69-71.
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combatanţi.14 În același context, Buletinul atribuie statutul de combatant pacifi știlor 
doar atunci când acești indivizi se încadrează activ în ostilităţi, pe când membrii 
grupărilor pacifi ste cu scop executiv sunt automaţi catalogaţi ca combatanţi chiar 
dacă aceștia nu iau parte direct la operaţiunile militare. Prin urmare, statutul juridic 
de pacifi st sau combatant este atribuit indivizilor prin analiza implicării directe și 
active în cadrul confl ictelor armate.

Pacifi știi pot să se implice activ în cadrul confl ictelor armate doar în două 
situaţii. Prima ar fi  în circumstanţele de auto-apărare, iar a doua fi ind în cadrul 
apărării mandatului.

Abţinere de la folosirea forţei decât doar în situaţii de auto-apărare este unul 
dintre principiile esenţiale a operaţiunilor de menţinere a păcii. Astfel încât regulile 
care limitează încadrarea în confl ictele armate a oricărei misiuni de menţinere a 
păcii prevede expres auto-apărarea ca circumstanţă atenuantă.15

În cadrul celei de a doua situaţie, permisiunea de a folosi forţa armată în cadrul 
situaţiilor de auto-apărare a fost extinsă pentru a include folosinţa forţei în cadrul 
apărării mandatului.16 În acest context, noţiunea de auto-apărare incorporează extensiv 
pentru a include apărarea persoanelor terţe, respectiv acoperind civili, echipele de 
asistenţă umanitară și zone de siguranţă.17 Ca rezultat al conceptului extensiv, for-
ţele de menţinere a păcii au fost delegate spre multiple zone de confl ict armat unde, 
conform raporturilor ONU, nu au avut scop de încetare a focului, ci deopotrivă, de 
a se încadra în acţiunile militare.

Cel mai adecvat exemplu ar fi  Misiunea ONU din Congo (identifi cată pe arena 
internaţională ca: ONUC), în cadrul căreia s-a permis utilizarea forţei drept un 
ultim scenariu, pentru a preveni un război civil și a se pregăti pentru circumstanţe 

14 Convenţia asupra Securităţii a Naţiunilor Unite și Personalul Asociat, art. 2, adoptat la 9 
Decembrie 1994, U.N.T.S. 363. În timp ce majoritatea operaţiunilor pacifi ste sunt analizate 
de Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite și discutate în capitolul VI al Cărţii, stipulaţi-
ile respective au cunoscut o extindere contextual vastă și în Capitolul VII, cu atât mai mult 
când sunt analizate circumstanţe în care statul gazdă este incapabil de a menţine ordinea și 
securitate. Findlay Trevor, Folosirea Forţei în cadrul Operaţiunilor de Menţinere a Păcii ale 
Naţiunilor Unite. București: Editura SIPRI, ediţia I, din 2002. 

15 Cox Katherine E. În spatele Auto-Apărării: Operaţiunile de Menţinere a Păcii a Naţiunilor 
Unite și de Folosinţă a Forţei. În: Jurnalul de Drept și Politologie, Denver: 1999, p. 239-249. 

16 Yasushi Akashi, Folosinţa Forţei în cadrul unei Operaţiuni ONU de Menţinere a Păcii: Lecţii 
învăţate în cadrul Mandatul Zonelor de Siguranţă. În: Jurnalului de Drept Internaţional,ediţia 
19 din Fordham:1995, p. 312-320.

17 Un exemplu adecvat ar fi  Mandatele care analizează unele Misiuni ale Naţiunilor Unite:
• „Operaţiunile Naţiunilor Unite din Somalia I“ (identifi cată: UNOSOM I), Rezoluţia Con-

siliului de Securitate nr. 751, Documentul ONU S/Res/751 din 24 Aprilie 1992;
• „Forţele de Protecţie ale ONU din Croaţia“ (identifi cată: UNPROFOR), Rezoluţia Consiliului 

de Securitate nr. 751, Documentul ONU S/Res/743 din 21 Februarie 1992;
• „Misiunea de Asistenţă a Naţiunilor Unite din Rwanda“ (identifi cată: UNAMIR), Rezoluţia 

Consiliului de Securitate nr. 872, Documentul ONU S/Res/872 din 5 Octombrie 1993.
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de stingere a focului. Scopurile stabilite erau de a aduce toate operaţiunile militare 
la un fi nal și de a preveni potenţialele confl icte.18

În această situaţie, autorizaţia Consiliului de Securitate a Naţiunilor Unite a 
fost una total neunivocă, punând la dubii statutul juridic al participanţilor în cadrul 
acestei operaţiuni, pe motiv că nu era delimitare clară a misiunii deoarece juridic era 
clasifi cată clar drept operaţiune de menţinere a păcii sau operaţiune de executare a 
păcii, fi ind tradiţional autorizată în Capitolul VII al Cărţii Naţiunilor Unite. 19 Cu 
toate acestea, Curtea Internaţională de Justiţie a declarat că Operaţiunea ONU din 
Congo, prin faptul că a folosit acţiuni de proprie-apărare a mandatului, nu a constituit 
o executare a acţiunilor pacifi ste,20 exemplu preluat și la investigarea Misiunii ONU 
din Sierra Leone, care a generat o remarcabilă răsturnare de situaţie a sintagmei 
operaţiuni pacifi ste robuste. 21

Această Misiune a fost iniţiată în 1998 cu 70 observatori, iar când grupările 
armate au rupt înţelegerea de menţinere a păcii, Consiliul de Securitate a decis să 
mobilizeze mai mult de 11.000 de trupe autorizate de a folosi forţa, atât cu scop de 
a proteja civilii cât și cu scop de a apăra mandatul. 22 Iar Misiunea Forţelor Armate 
din Somalia, conform Capitolului VII a Cărţii Naţiunilor Unite, a fost autorizată 
să folosească toate metodele necesare de a asigura securitatea pentru desfășurarea 
operaţiunilor umanitare.23

Respectiv, din contextul acestor Mandate, este practic imposibil de a concluziona 
asupra statutului obţinut de pacifi ști sub incidenţa prevederilor legale ale Naţiunilor 
Unite și asupra statului obţinut în urma analizei respectivilor indivizi prin prisma 
Dreptului Internaţional Umanitar. Precum anterior menţionat, în cadrul dreptului 

18 „Misiunea ONU din Congo“ (identifi cată: ONUC), Rezoluţia Consiliului de Securitate nr. 
4741, Documentul ONU S/Res/4741 din 21 Februarie 1961.

19 „Forţele Naţiunilor Unite: Un Studiu Legal al Practicii Naţiunilor Unite“, de David W. Bowett, 
176 din 1964.

20 Curtea Supremă de Justiţie a declarat: „Nu este necesar Curtea să delimiteze o opinie asupra în-
trebării care din articolul sau articolele prevăzute în Carta Naţiunilor Unite a fost sau au fost baza 
rezoluţiei întrunită de Consiliul de Securitate. Cu toate acestea, poate fi  spus că Operaţiunile ONU 
din Congo nu au constituit folosinţa forţei armate împotriva Statului, care sub incidenţa articolului 
39 al Consiliului de Securitate, determină că s-a comis un act de agresiune sau perturbare a păcii. 
Forţele armate folosite în Congo, nu au fost autorizate să întreprindă acţiuni militare împotriva la 
nici un Stat. Operaţiunea nu a implicat |acţiuni de prevenire sau executare| împotriva niciunui Stat 
sub incidenţa Capitolului VII și respectiv nu a constituit o |acţiune|, care este și termenul folosit 
în cadrul prevederilor Articolului II.“ În cadrul Opiniei Consultative a Naţiunilor Unite asupra 
Cheltuielilor Suportate din 1962, Curtea Internaţională de Justiţie, 177.

21 Kuhl Corina, Evoluţia Operaţiunilor Pacifi ste: de la Inter-poziţionare la Misiuni Integrate“. În: 
Materialele Mesei Rotunde asupra Problemelor Curente a Dreptului Internaţional umanitar, 
nr. 31, Sanremo: 4-6 Septembrie 2008.

22 Rezoluţia Consiliului de Securitate nr. 1181, Documentul ONU S/Res/1181 din 13 Iulie 1998. 
23 Rezoluţia Consiliului de Securitate nr. 794, Documentul ONU S/Res/794 din 3 Decembrie 

1992.
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internaţional umanitar, aceștia au status de persoane protejate, respectiv nu au dreptul 
de a lua parte la ostilităţi. Cu toate acestea, sub incidenţa regulilor de menţinere a 
păcii, aceștia sunt delimitaţi ca civili cărora li se atribuie statut de combatant, dacă se 
angajează activ în confl ictul armat. Dreptul Internaţional umanitar, nu vede acţiunea 
de auto-apărare ca o acţiune de implicare directă în ostilităţi, respectiv nu rezultă în 
pierderea statutului de civil.24 Pe când sub incidenţa regulilor de menţinere a păcii, 
orice acţiune de auto-apărare atribuie oricărui civil statutul juridic de combatant. Iar 
în cele din urmă, cel mai univoc criteriu de determinare a statutului de combatant 
pentru pacifi știi din cadrul operaţiunilor de menţinere a păcii cade sub incidenţa 
noţiunii de „participare directă în ostilităţi“, pe când un astfel de criteriu nu este 
prevăzut de dreptul internaţional umanitar.25

B. STATUTUL LEGAL ATRIBUIT ANGAJAŢILOR COMPANIILOR MILI-
TARE ȘI DE SECURITATE PRIVATĂ

Prin simpla denumire a acestui capitol, este clar faptul că este o diferenţă între 
normele Dreptului Internaţional Umanitar și Regulile de Menţinere a Păcii în aplicarea 
statutului de „pacifi st“|. Respectivele diferenţe, rezultă în crearea unei ambiguităţi 
mai ample când Companiile Militare și de Securitate Private (mai departe denotat 
ca CMSP) sunt utilizate cu scop de menţinere a păcii. Din punct de vedere general, 
personalul CMPS-urilor, care nu sunt direct implicaţi în ostilităţi, le este atribuit 
statutul juridic de |civil|.26 Această parte a articolului prezent va divulga metoda prin 
care acest statut poate fi  afectat dacă indivizii respectivi se implică în operaţiuni de 
menţinere a păcii. Nu în ultimul rând, statutul angajaţilor CMSP, poate depinde de 
modul în care aceștia au fost implicaţi în aceste operaţiuni, și anume, dacă au fost 
direct angajaţi de un Stat Membru și delegaţi Naţiunilor Unite, sau au fost pur și 
simplu angajaţi direct de Naţiunile Unite.

• Aplicarea Statutului de Mercenar.
Ca o problemă preliminară, este necesar de a adresa faptul că aceste companii 

nu sunt nimic mai mult decât niște mercenari moderni.27 Cu toate acestea, având 
considerente minimale, această perspectivă nu poate fi  atribuită CMSP angajate cu 

24 Melzer Nils, Ghidul Imperativ asupra Noţiunii de Implicare Directă în Ostilităţi sub incidenţa 
Dreptului Internaţional Umanitar, 2009, 61 p. 

25 Convenţiа (III) cu privire lа trаtаmentul prizonierilor de război: аdoptаtă lа 12 аugust 1949. 
În: Trаtаte Internаţionаle (Drept Umаnitаr), Chișinău: GURАNDА-АRT, 1999, p.55-123.

26 Kidane de Won, Statutul Contractanţilor Militari Privaţi sub incidenţa Dreptului internaţi-
onal Umanitar. În: Jurnalul de Drept și Politologie Denver: 2010, nr. 38, p. 390-399. Schmitt 
Michael N. Dreptul Umanitar și Participarea Directă în Ostilităţi a Contractanţilor Privaţi și 
a Angajaţilor Civili. În: Jurnalul Internaţional de Drept Chicago, 2004, nr. 5, p. 523-531.

27 Singer Peter W., Război, Profi turi și Filtrul Legal: Privatizarea Firmelor Militare și Dreptul 
Internaţional. În: Jurnalul Transnaţional Juridic Columbia, 2004, nr. 42, p. 521-532 (în care 
discută faptul că dreptul internaţional nu acoperă forţele militare private, și respectiv, aceștia 
nu pot fi  consideraţi ca mercenari din punct de vedre a dreptului internaţional).
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scop de a fi  utilizate în operaţiunile de menţinere a păcii. Aceasta fi ind rezultatul 
delimitării limitate a noţiunii acceptate de |mercenar| evidenţiată în prevederile arti-
colului 47 al Protocolului Adiţional nr. I a Convenţiilor de la Geneva din 1949 (AP I), 
precum și în Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Recrutării, Folosinţei, Finanţarea 
și Pregătirea Mercenarilor din cadrul Convenţiei ONU cu privire la Mercenariat.

Articolul 47 menţionat anterior, defi nește șase criterii de delimitare a acţiunilor 
de mercenariat. Toate acestea trebuie să fi e întrunite de către o singură persoană 
pentru ca acestuia să îi fi e atribuit statutul de „Mercenar“. Astfel, persoana trebuie:

1. să fi e recrutat local sau internaţional cu scop de a lupta în cadrul unui confl ict 
armat;

2. să ia parte direct în cadrul ostilităţilor;
3. să fi e motivat esenţial de dorinţa unei compensaţii personale și trebuie să îi 

fi e promis cu adevărat compensaţie materială substanţială în exces, faţă de 
remunerare, fi e promisă sau plătită combatanţilor cu același califi cativ și po-
ziţii similare fi ind în funcţii legale în confl ictul armat curent și reprezentând 
partea care a efectuat sau promis plata respectivă;

4. să nu deţină cetăţenia nici uneia din părţile implicate în confl ict, precum și să 
nu fi e rezident pe teritoriul controlat de una din părţile aderente la confl ict;

5. să nu fi e membru a forţelor armate sub controlul uneia din părţile confl ictuale;
6. să nu fi e diplomat, delegat de o parte care nu e face parte din confl ict sau 

membru al forţelor armate ale aceleiași părţi non-confl ictuale.28

Cu toate acestea, Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Mercenariat, extinde 
înţelesul acestor criterii de bază și solicită ca un mercenar sa fi e „…recrutat local sau 
internaţional cu scop de a participa în cadrul unui act concentrat de violenţă cu scop 
de: ……submina integritatea teritorială a unui Stat“.29

În urma analizei acestor prevederi normative, este clar faptul că aceste norme nu 
pot fi  aplicate angajaţilor Companiilor Militare și de Securitate Private angajate direct 
de Naţiunile Unite. Per exemplu, când o astfel de Companie este angajată de ONU, 
ea nu poate fi  delimitată ca o companie care a fost angajată de o parte aderentă unui 
confl ict sau participarea căreia să fi e solicitată în cadrul confl ictului. Un combatant 
trebuie să ia parte direct la aceste ostilităţi pentru ca sa îi fi e atribuit statutul de 
„mercenar“. Cu toate acestea, sintagmei |participarea directă în cadrul ostilităţilor| ii 
lipsește o defi niţie internaţională, și respectiv nu poate fi  atribuită unei părţi direct 
contractată de ONU pentru a lua parte la operaţiunile de menţinere a păcii, indiferent 
de cursul lor ulterior de dezvoltare. De aceea, este părerea mea obiectivă că lucrătorii 
acestor companii private care iau parte la operaţiunile ONU de menţinere a păcii nu 
pot fi  catalogaţi fi ind |mercenari| sub incidenţa dreptului internaţional.

28 Protocolul I Аdiţionаl lа convenţiile de lа Genevа, referitor lа protecţiа victimilor confl ictelor 
аrmаte internаţionаle: аdoptаt lа 8 iulie 1977. În: Trаtаte Internаţionаle (Drept Umаnitаr), 
Chișinău: GURАNDА-АRT, 1999, p. 184-253, art. 47.

29 Convenţia internaţională împotriva Recrutării, Folosinţei, Finanţarea și Antrenarea Merce-
narilor, articolul 1, din 4 Decembrie 1989, 2163 U.N.T.S.
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• Companiile Militare și de Securitate Private delegate Naţiunilor Unite 
de către un Stat Membru

Este evident faptul că Naţiunile Unite nu dispune de o forţă armată proprie sau 
poliţie.30 De aceea, Misiunile Naţiunilor Unite sunt compuse din forţe armate delegate 
de către State Membre prin cererea Consiliului de Securitate. Nu există o obligaţie 
legală pentru către un Stat Membru ar fi  forţat să răspundă acestei solicitări, cu atât 
mai mult să aprovizioneze ONU cu subiecţi armaţi într-un număr oarecare sau de o 
anumită specialitate. Oricare Stat Membru are libertatea de a decide natura forţelor 
armate care pot fi  puse la dispoziţia ONU.

Un Stat poate decide să participe în operaţiunile ONU de menţinere a păcii 
prin contractarea CMSP, fi e pentru a reprezenta forţele armate sau de a fi  suport 
în componenţa unei misiuni anumite. Spre exemplu, tot mai frecvent, Statele Unite 
angajează CMSP pentru a acţiona ca suport în cadrul desfășurărilor armate. Aceasta 
survine în urma Deciziei luate de Departamentul de Stat al Americii de a nu apro-
viziona misiunile internaţionale cu angajaţii poliţiei federale, în schimb angajând 
Companii Private pentru a activa în cadrul operaţiunilor internaţionale de menţinere 
a păcii. A fost sugerat la un moment dat, că înainte de 2004, „fi ecare ofi ţer al Poliţiei 
Federale care ia parte la Poliţia Civilă al ONU, este de fapt un DynCorp angajat“ 
făcând referinţă la DynCorp Internaţional, o companie Privată din America. În 
2003, aceeași companie a fost contractată de Departamentul de Stat pentru a activa 
în cadrul serviciilor de menţinere a păcii în Africa. Pe perioada anului 2004, Misiu-
nile ONU de pe teritoriul Haiti au fost formate în urma contractării unei companii 
individuale militare și de securitate sub denumirea PAE Government Services, Inc., 
iar Departamentul de Securitate Internă al SUA a contribuit la menţinerea Poliţiei 
Civile Americane pe perioada desfășurării misiunilor respective.31 Respectiv, acest 
capitol ar prezentului articol va elucida, dacă folosinţa acestor companii private în 
astfel de operaţiuni pacifi ste poate de jure să schimbe statutul angajaţilor să pentru 
a fi  delimitaţi ca |civili| pe arena internaţională și în același timp consideraţi ca 
combatanţi aparţinând forţei naţionale armate a statutului detașator?

30 A fost o încercare de a crea o armată proprie a Naţiunilor Unite bazată pe propunerea Dane-
marcei pentru a forma Brigada de Gardă și de Înaltă Pregătire ONU. Această Brigadă urma 
să fi e folosită pentru misiunile de menţinere a păcii după prevederile Cărţii Naţiunilor Unite. 
Aceste forţe au fost create in 2000 sub numele de „Brigada Multinaţională de Gardă și Înaltă 
Pregătire a Naţiunilor Unite“. Foarte multe state au participat la formarea acestei Brigăzi, 
precum: Austria, Canada, Danemarca, Norvegia, Polonia, etc. Aceste forţe armate au fost 
delegate cu scop de menţinere a păcii pe teritorii ca Etiopia și Eritreea, Liberia, Sudan, etc. 
În 2009, Brigada a fost descompusă. Informaţie disponibila pe site-ul UNTERM, Brigada 
Multinaţională de Gardă și Înaltă Pregătire a Naţiunilor Unite, 3 aprilie 2014, disponibil pe: 
http://unterm.un.org/DGAACS/unterm.nsf

31 PAE-HSC Parteneriatul Civil al Misiunilor Internaţionale de Menţinere a Păcii, numărul 
14, din 4 August 2004. Contractul numărul (S-LMAQM-04-C-0033), disponibil: http://psm.
du.edu/media/documents/industry _initiatives/contracts/dos_contract_paehsc_peacekee-
ping_slmaqm-04-c-0033_scope-of-work.pdf.
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Pentru a dezvolta subiectul, este esenţial de menţionat faptul că un Stat poate 
delega angajaţi militari doar dacă aceștia fac parte din forţa armată naţională. Iar 
pentru ca aceste Companii Private să facă parte din forţa armată naţională, ele trebuie 
să întrunească un număr de criterii delimitate de dreptul internaţional umanitar. 
O companie privată poate fi  incorporată în forţa armată a unei naţiuni fi e în bază 
de facto sau de jure, precum prevăzut de articolul 4 a celei de a III-a Convenţie de 
la Geneva și Articolul 43 al Protocolului Adiţional I.32 Inter alia, asta înseamnă că 
CMSP sunt subiectele controlului disciplinar intern care analizează corespunderea 
acţiunilor lor cu normele dreptului internaţional aplicabile în confl ictele armate.33

Dacă CMSP ar fi  tratate de facto ca reprezentanţa unui Stat în cadrul Misiunilor 
ONU, as fi  extrem de difi cilă. Precum doctrina internaţională delimitează: relaţia de 
facto este aplicabilă doar confl ictelor armate internaţionale, și apare doar în cazul 
în care un grup armat dezvoltă acţiuni specifi ce combatante pentru a acţiona ca 
suport a unei părţi confl ictuale în disputa armată. Iar în același timp, doar statele și 
a detașările naţionale pot fi  parte la un confl ict armat internaţional. Respectiv, orice 
delegaţie militară detașată de către un stat pentru serviciu în cadrul misiunilor ONU, 
nu va legal văzută ca fi ind controlata de statut detașator ci de către ONU per se.

Alternativ, există relaţia de jure dintre un stat și CMPS. Astfel de relaţii in-
corporează situaţii în care angajare companiilor private se efectuează ca rezultat 
al exercitării unor decrete domestice, statute juridice, etc. care într-un fel sau altul 
transferă statutul companiilor militare private în componenţa forţelor armate naţi-
onale.34 De astfel, un simplu contract dintre un stat și CMSP nu este destul pentru a 
atribui personalul acestor companii în statut de membri a armatei militare naţionale. 
Este necesar de a exista o afi liere formală, care este descrisa de astfel în foarte puţi-
ne exemple reale cum ar fi  de exemplu, angajaţii unei companii din Africa de Sud, 
cu scop militar executiv, care a fost încorporată în forţele armate din Sierra Leone 
în timpul războiului civil din anii 1995—1996. La fel s-a întâmplat și cu lucrătorii 
companiei militare private din Marea Britanie, Sandline, care a fost incorporată în 
contingentul militar domestic din Papua New Guinea în 1997 sub denumirea de 
„personal special“.35

Relaţia menţionată anterior dintre un stat și o astfel de companie privată, este 
sancţionată de articolul 4 (A)(1) din cea de-a treia Convenţie de la Geneva, prin 

32 Gillard Emanuela-Chiara, Business la Război: Companiile Militare și de Securitate Private și 
Dreptul internaţional Privat. În: I.R.R.C. Nr. 55 din 2006.

33 Protocolul I Аdiţionаl lа convenţiile de lа Genevа, referitor lа protecţiа victimilor confl ictelor 
аrmаte internаţionаle: аdoptаt lа 8 iulie 1977. În: Trаtаte Internаţionаle (Drept Umаnitаr), 
Chișinău: GURАNDА-АRT, 1999, p. 184-253, art. 1.

34 Cameron Lindsey, Companiile Militare Private: Statutul lor sub incidenţa Dreptului Interna-
ţional Umanitar și impactul lor asupra Sistemului Juridic. În: I.R.R.C. din 2006, p.573-582.

35 Zarate Juan C. Urgenţa unui nou Câine de Război: Companiile Internaţionale de Securitate, 
Dreptul Internaţional și noua Dezorganizare Mondială. În: Jurnalul Internaţional de Drept 
Stanford, nr. 34, din 1998, p. 75-124.
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care prizonierii de război sunt acele personaje care: „sunt membri a unei forţe ar-
mate a unei Părţi confl ictual, la fel și membri militari și combatanţi voluntari care 
formează parte unei astfel de Părţi“.36 Ceea include un criteriu slab deslușit pentru 
activiștii voluntari care se menţionează ca trebuie să devină parte| a forţelor armate 
naţionale. Nu există o ghidare și explicaţie juridică clar defi nită care să confi rme și 
să atribuie statutul de membru a forţei armate unui participant a unui grup armat. 
Același articol ale aceleași Convenţii nu oferă criterii care trebuie întrunite pentru 
ca miliţia sau activiștii voluntari să fi e cu statut de „parte componentă“ a forţei 
armate. Iar precum Dreptul Internaţional nu oferă o astfel de delimitare juridică, 
aceste criterii urmează a fi  stabilite de legea naţională a statutului contractant, care 
de fapt determină structura și mărimea unei forţe armate.

5. CONCLUZIE

În cadrul prezentului articol am încercat să analizăm faptul că persoanele mi-
litare private angajate de Naţiunile Unite precum și care activează pe teren căzând 
sub incidenţa dreptului internaţional umanitar nu le poate fi  atribuit un statut juridic 
clar delimitat deoarece circumstanţele de activitate, creează o confuzie juridică.

Cu alte cuvinte, soldaţii privaţi contractanţi de ONU ca să activeze pe teren 
ca personal de menţinere a păcii, normal li s-ar atribui statut de „civili“ până în 
momentul când se angajează direct în ostilităţi, prin care statutul lor de „civili“ ar 
cunoaște o extremă răsturnare de situaţie și transformat în „combatanţi“.

Majoritatea doctrinarilor de specialitate, considera că angajaţii Companiilor 
Militare Private au statut de civili sub incidenţa dreptului internaţional umanitar. 
Ei se pot bucura de acest statut, pe toată durata mandatului lor, până în momentul 
cînd participă activ în confl ictele armate. În acel moment, ei își pierd statutul original 
atribuit și devin combatanţi și își pierd și protecţia pe care statutul de civil l-ar oferi 
unei persoane și pot fi  califi caţi drept combatanţi ilegali.

Comparaţia efectuată în acest articol este din cauza ca ar fi  nedrept să clasi-
fi căm statutul însușit de CMSP fi ind cel de combatant doar din cauza participării 
la ostilităţile active. Această opinie se axează pe faptul că statutul de combatant nu 
are o defi niţie legală expresă, iar dacă acești indivizi ar fi  automat califi caţi drept 
combatanţi, s-ar produce o îndepărtare de la interpretarea normei legale. Unica 
posibilitate ca acești activiști să deţină statutul de combatant este să fi e înrolaţi fi e 
de jure și de facto în forţele armate ale unui stat.

36 Convenţiа (III) cu privire lа trаtаmentul prizonierilor de război: аdoptаtă lа 12 аugust 1949. 
În: Trаtаte Internаţionаle (Drept Umаnitаr), Chișinău: GURАNDА-АRT, 1999, p.55-123, art. 
4 (A)(1).
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REGLEMENTAREA CONSTITUŢIONALĂ 

A DEMITERII ȘEFULUI STATULUI 

(ANALIZĂ COMPARATIVĂ)

Serghei ŢURCAN, doctor în drept, conferenţiar universitar, ULIM
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The Constitutional Regulation of the Dismissal of the Chief of State (a 
Comparative Analysis)
Th e constitutional provisions on how to achieve the constitutional responsibility of the Head of 
State by dismissing him/her from offi  ce are analyzed. Th e grounds, the way of initiation and 
the parliamentary and extra-parliamentary procedures of the dismissal of the Head of State 
are explained. Th e recommendations to amend the legislation of the Republic of Moldova in 
this fi eld are proposed.
Keywords: the Head of State, Constitution, constitutional responsibility, dismissal, referendum, 
Constitutional Court.

Sunt analizate prevederile constituţionale privind modul de realizarea a răspunderii con-
stituţionale a șefului statului prin demiterea acestuia din funcţie. Sunt explicate temeiurile, 
modul de iniţiere și procedurile parlamentare și extraparlamentare a demiterii șefului statului. 
Sunt propuse recomandări de modifi care a legislaţiei Republicii Moldova în acest domeniu.
Cuvinte cheie: șeful statului, Constituţie, răspundere constituţională, demitere, referendum, 
Curtea Constituţională.

Instituţia demiterii șefului statului reprezintă un mecanism în sistemul de echili-
bru, garanţii și control reciproc a ramurilor puterii, a autorităţilor publice antrenate în 
procesul de realizare a puterii de stat. În vederea asigurării unei bune și armonioase 
funcţionări a sistemului constituţional, evitarea abuzului și dominării unei ramuri 
ale puterii, fi ecare autoritate publică învestită prin Legea Fundamentală cu compe-
tenţă pentru participarea la realizarea puterii de stat, trebuie să-și realizeze cu bună 
credinţă atribuţiile sale.

Respectarea principiului separării și colaborării ramurilor puterii în stat implică 
nu doar faptul că nici una din ramurile puterii nu intervine în competenţele unei alte 
ramuri, dar și faptul că nici una dintre aceste ramuri nu își va neglija atribuţiile pe care 
este obligată să le exercite în domeniul specifi c de activitate, îndeosebi atunci când o 
astfel de obligaţie este statuată în Legea Supremă1. Încălcarea normelor constituţionale 
de către autorităţile publice poate declanșa procedura sancţionării constituţionale a 
acestora și nici șeful statului nu poate fi  în afara unei asemenea răspunderi.

1 Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 33 din 10 octombrie 2013 privind interpretarea articolului 
140 din Constituţie.
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În opinia noastră, demiterea șefului statului reprezintă o sancţiune aplicată 
șefului statului drept efect al răspunderii sale constituţionale, care are drept conse-
cinţă încetarea defi nitivă, înainte de termen, a mandatului său.

Remarcăm că acest mecanism constituţional este valabil doar pentru șefi i state-
lor din cadrul republicilor, or, monarhii nu duc răspundere pentru acţiunile sale de 
guvernare, responsabili fi ind persoanele care contrasemnează actele emise de către 
monarh. Astfel, spre exemplu, în Belgia persoana Regelui este inviolabilă; miniștrii săi 
sunt responsabili. Nici un act al Regelui nu poate intra în vigoare fără contrasemnătura 
unui ministru care, prin aplicarea acesteia, își asumă responsabilitatea pentru actul 
respectiv2. Conform Constituţiei Danemarcei Regele se bucură de imunitate pentru 
acţiunile sale; persoana sa este intangi bilă și sacrosanctă. Miniștrii sunt responsabili 
de activitatea Guvernului, răspun derea acestora fi ind stabilită prin lege3.

Identifi carea regulilor privind răspunderea constituţională a autorităţilor publice, 
în cazul nostru a șefului statului, presupune determinarea nivelului statal la care se 
situează (a locului și rolului pe care îl deţine în ordinea constituţională), precizarea 
modalităţii sale de constituire (alegerea de popor sau de către legislativ), stabilirea 
cauzelor la care intervine răspunderea și a specifi cului răspunderii acestei autorităţi4.

Temeiurile demiterii șefului statului și constatarea juridică a acestor temeiuri. 
Analizând prevederile constituţionale ale diferitor state, putem menţiona următoarele 
temeiuri ale iniţierii demiterii șefului statului:

— încălcarea prevederilor Constituţiei (Austria5, Italia6, România7, Cehia8, Croaţia9, 
Grecia10, Lituania11, Slovacia12, Muntenegru13, Bulgaria14, Serbia15, Macedonia16, 
India17, Georgia18, Armenia19, Albania20);

2 Art. 88, art. 106 din Constituţia Regatului Belgiei din 07 februarie 1831.
3 Art. 13 al Constituţiei Regatului Danemarcei din 05 iunie 1953.
4 A se vedea: Popescu R.D. Răspunderea Parlamentului în Dreptul constituţional. București: 

C.H. Beck, 2011, p. 26.
5 Art. 142, alin. (2), lit. a) din Legea Constituţională Federală a Austriei din 01 octombrie 1920.
6 Art. 90, alin. (1) al Constituţiei Republicii Italiene din 22 decembrie 1947.
7 Art. 95, alin. (1) al Constituţiei României din 08 decembrie 1991. 
8 Art. 65, alin. (2) al Constituţiei Republicii Cehe din 16 decembrie 1992.
9 Art. 105 al Constituţiei Republicii Croaţia din 22 decembrie 1990.
10 Art. 49, alin. (1) al Constituţiei Republicii Elene din 11 iunie 1975.
11 Art. 86 din Constituţia Republicii Lituania din 25 octombrie 1992.
12 Art. 107 al Constituţiei Republicii Slovace din 01 septembrie 1992.
13 Art. 98, alin. (2) al Constituţiei Muntenegru din 22 octombrie 2007.
14 Art. 103 din Constituţia Bulgariei din 13 iulie 1991.
15 Art. 118, alin. (1) al Constituţiei Republicii Serbia din 08 noiembrie 2006.
16 Art. 87 al Constituţiei Fostei Republici Iugoslave Macedonia din 17 noiembrie 1991.
17 Art. 61, alin. (1) al Constituţiei Republicii India din 26 ianuarie 1950.
18 Art. 75, alin. (2) din Constituţia Georgiei din 24 august 1995.
19 Art. 141, alin. (1) al Constituţiei Republicii Armenia din 05 iulie 1995.
20 Art. 90, alin. (2) al Constituţiei Albaniei din 21 octombrie 1998.
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— încălcarea Constituţiei sau a altor legi (Germania21, Slovenia22, Ungaria23, 
Polonia24);

— încălcarea jurământului (Lituania25);
— abatere disciplinară (Malta26);
— motive politice (Austria27, Slovacia28).
În Republica Moldova Președintele Republicii poate fi  demis în cazul săvârșirii 

unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei29, astfel fi ind îmbraţișată 
„teoria rezonabilităţii încălcării Legii Fundamentale“30. Remarcăm faptul că Legea 
Fundamentală nu defi nește noţiunea de „faptă gravă“, aceasta fi ind atribuţia Curţii 
Constituţionale să stabilească gravitatea faptelor șefului statului în cadrul constată-
rii circumstanţelor care justifi că suspendarea Președintelui Republicii Moldova din 
funcţie, or, în conformitate cu prevederile art. 135, alin. 1, lit. f) din Constituţie, 
Curtea Constituţională constată circumstanţele care justifi că demiterea Președintelui 
Republicii Moldova. Remarcăm că, în acest context, incorectitudinea normei consti-
tuţionale, căci Curtea Constituţională constată circumstanţele privind suspendarea, 
dar nu decide asupra demiteri șefului statului. Subliniem faptul că sesizarea privind 
constatarea circumstanţelor ce justifi că suspendarea din funcţie a Președintelui 
Republicii Moldova poate fi  făcută doar în temeiul unei hotărâri a Parlamentului, 
semnate de Președintele Parlamentului31. Menţionăm faptul, că anume Curtea Con-
stituţională, în calitatea sa de unică autoritate de jurisdicţie constituţională, care are 
menirea să garanteze supremaţia Constituţiei, este justifi cată, prin avizul prezentat 
Parlamentului, să determine gravitatea faptelor comise de șeful statului care ar ar-
gumenta suspendarea sa din funcţie.

În doctrină s-a remarcat că, din punct de vedere juridic, gravitatea unei fapte 
se apreciază în raport cu valoarea vătămată, precum, și cu urmările sale dăunătoare, 
produse sau potenţiale, cu mijloacele folosite, cu persoana autorului faptei, cu scopul 
pentru care a săvârșit fapta32. În acest context, cu referire la faptele de încălcare a 
ordinii juridice constituţionale, pot fi  considerate fapte grave de încălcare a preve-
derilor Constituţiei actele de decizie sau sustragerea de la îndeplinirea unor acte de 

21 Art. 61, alin. (1) din Legea Fundamentală a Republicii Federale Germania din 23 mai 1949.
22 Art. 109 din Constituţia Republicii Slovenia din 23 iunie 1991.
23 Art. 13, alin. (2) din Constituţia Ungariei din 25 aprilie 2011.
24 Art. 145, alin. (1) din Constituţia Republicii Polone din 02 aprilie 1997.
25 Art. 86 din Constituţia Republicii Lituania din 25 octombrie 1992.
26 Art. 48, alin. 3, lit. b) din Constituţia Republicii Malta din 21 septembrie 1964.
27 Art. 60, alin. (6) din Legea Constituţională Federală a Austriei din 01 octombrie 1920.
28 Art. 106 al Constituţiei Republicii Slovace din 01 septembrie 1992.
29 Art. 89, alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994.
30 A se vedea: Iancu Gh. Drept constituţional și instituţii politice. Ediţia 3. București: C. H. Beck, 

2014, p. 563.
31 Art. 38, alin. (2), lit. c) din Codul Jurisdicţiei Constituţionale nr. 502 din 16 iunie 1996.
32 Muraru I., Tănăsescu E. S. Constituţia României. Comentariu pe articole. București: C. H. 

Beck, 2008, p. 890.
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decizie obligatorii, prin care șeful statului ar împiedica funcţionarea autorităţilor 
publice, ar suprima sau ar restrânge drepturile fundamentale ale omului, ar tulbura 
ordinea constituţională ori ar urmări schimbarea acesteia33.

Astfel, în doctrina naţională s-a menţionat că drept temeiuri de demitere a Pre-
ședintelui Republicii Moldova din funcţie pot servi: refuzul de a promulga o lege 
după reexaminarea ei și adoptarea în mod repetat de către Parlament, lipsa acţiunilor 
îndreptate spre asigurarea securităţii naţionale și a ordinii publice sau refuzul de a numi 
un judecător după propunerea repetată a Consiliului Superior al Magistraturii ș.a.34.

Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa a remarcat că depunerea jurământului 
constituie asumarea de către Președintele Republicii Moldova a unui angajament 
juridic faţă de poporul Republicii Moldova de a acţiona în spiritul Constituţiei, de 
a manifesta respect faţă de hotărârile Curţii Constituţionale în calitatea acesteia de 
garant al supremaţiei Constituţiei, faţă de democraţie și valorile statului de drept. 
Depunând jurământul, Președintele Republicii Moldova își asumă necondiţionat, 
în mod public și solemn obligaţia de a acţiona exclusiv în spiritul loialităţi faţă de 
Constituţie și de a nu încălca jurământul în nici o împrejurare, or, jurământul depus 
de Președintele Republicii Moldova are valoarea unui act juridic constituţional, prin 
urmare, produce efecte juridice constituţionale35. Încălcarea jurământului este, pe 
de o parte, o încălcare gravă a Constituţiei, iar o încălcare gravă a Constituţiei 
este, pe de altă parte, o încălcare a jurământului, or, neîndeplinirea unei obligaţii 
constituţionale, sfi darea deliberată a Constituţiei și neexecutarea unei hotărâri a 
Curţii Constituţionale constituie o încălcare gravă a jurământului și a Constituţiei36. 
Refuzul Președintelui Republicii Moldova de a-și îndeplini obligaţia constituţională 
de numire a candidaturii propuse repetat de Prim-ministru și de a executa Hotă-
rârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 24 ianuarie 2017 constituie o încălcare gravă 
a obligaţiilor sale constituţionale și a jurământului depus la învestirea în funcţie37.

Este cert faptul că Președintele Republicii Moldova nu poate fi  demis din funcţie 
pentru declaraţiile și opiniile sale politice exprimate în cadrul exercitării mandatului, 
or, conform prevederilor art. 81, alin. (2) din Constituţie, șeful statului nu poate fi  
tras la răspundere juridică pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului.

Vorbind de forţa și efectele juridice ale avizului prezentat de către Curtea Con-
stituţională, nu putem împărtăși opinia că acesta poartă un caracter consultativ 

33 Idem.
34 Constituţia Republicii Moldova. Comentariu. Chișinău: ARC, 2012, p. 326.
35 Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 24 ianuarie 2017 privind interpretarea articolului 

98, alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova (codecizia la remanierea guvernamentală).
36 Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 28 din 17 octombrie 2017 pentru interpretarea prevede-

rilor articolului 98, alin. (6) în coroborare cu articolele 1, 56, 91, 135 și 140 din Constituţie 
(neîndeplinirea obligaţiilor constituţionale de către Președinte).

37 Avizul Curţii Constituţionale din 20 octombrie 2017 privind constatarea circumstanţelor care 
justifi că interimatul funcţiei de Președinte al Republicii Moldova pentru exercitarea obligaţiei 
constituţionale de numire în funcţie a unui ministru.
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pentru Parlament38. Considerăm că acest aviz necesită a fi  luat în consideraţie în 
mod obligatoriu de către Parlament în cadrul procedurii examinării suspendării 
șefului statului. Prin urmare, în cazul în care nu este constatată încălcarea gravă 
a Constituţiei, suspendarea Președintelui Republicii nu poate avea loc și, viceversa, 
suspendarea din funcţia a șefului statului poate avea loc numai în prezenţa unui 
aviz pozitiv al Curţii Constituţionale.

Este incontestabil faptul că suspendarea din funcţie a Președintelui Republicii, a 
cărui legitimitate rezultă din votul poporului, este o măsură foarte gravă, având un 
caracter de sancţiune, astfel că gravitatea faptelor imputate șefului statului trebuie 
dovedită și stabilită de către Curtea Constituţională39.

Procedura demiterii șefului statului, de regulă, presupune o delimitare a împu-
ternicirilor subiecţilor raporturilor de drept constituţional privind iniţierea demiterii 
și luarea deciziei de demitere a șefului statului.

Iniţiativa demiterii șefului statului. Iniţiativa de demitere a șefului statului poate 
fi  făcută doar de subiecte califi cate de drept și este preponderent una parlamentară, 
în doctrină accentuându-se că această instituţie face parte din sfera controlului 
parlamentar asupra executivului pe care îl reprezintă, în acest caz, șeful statului40.

În Germania Bundestagul sau Bundesratul (camerele Parlamentului) îl poate 
pune sub acuzare pe Președintele Federal în faţa Curţii Constituţionale Federale 
pentru încălcarea deliberată a Legii fundamentale sau a oricărei alte legi federale. 
Propunerea de punere sub acuzare trebuie susţinută de cel puţin un sfert dintre 
membrii Bundestagului sau un sfert dintre voturile Bundesratului41.

În Austria iniţiativa politică privind demiterea Președintelui Federal poate veni 
din partea Consiliul Naţional, camera de jos a Adunării Federale. Votul în cadrul 
Consiliului Naţional necesită prezenţa a cel puţin jumătate dintre membri, decizia 
fi ind luată cu o majoritate de două treimi dintre voturile exprimate42. În ceea ce 
privește cazul încălcării prevederilor Constituţiei, cererea de instituire a procedurilor 
judiciare împotriva Președintelui Federal se depune de autoritatea competentă la 
Consiliul Naţional, care votează în legătură cu gestionarea acestei situaţii de către 
Adunarea Federală. În cazul în care Consiliul Naţional se pronunţă în favoarea 
acesteia, Cancelarul Federal va convoca imediat Adunarea Federală, care prin vot 
va încuviinţa declanșarea procedurii43.

În India iniţiativa de demitere a Președintelui Republicii, în cazul încălcării 
Constituţiei, poate fi  înaintată de oricare din camerele Parlamentului (Adunarea 

38 A se vedea în acest sens: Constituţia Republicii Moldova. Comentariu. Chișinău: ARC, 2012, 
p. 326-327.

39 A se vedea în acest sens: Muraru I., Tănăsescu E. S. op. cit., p. 895.
40 A se vedea în acest sens: : Muraru I., Constantinescu M. Drept parlamentar românesc. Bu-

curești: All Beck, 2005, p. 277.
41 Art. 61, alin. (1) din Legea Fundamentală a Republicii Federale Germania din 23 mai 1949.
42 Art. 60, alin. (6) din Legea Constituţională Federală a Austriei din 01 octombrie 1920.
43 Art. 63 din Legea Constituţională Federală a Austriei din 01 octombrie 1920.
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Poporului sau Consiliul Statelor), fi ind condiţia îndeplinirii a două proceduri: pro-
punerea impeachmentului va fi  înaintată de cel puţin o pătrime din numărul mem-
brilor camerei, după cel puţin 14 zile de la data anunţării în formă scrisă a intenţiei 
demiterii șefului statului și această iniţiativă trebuie să fi e adoptată de cel puţin două 
treimi din numărul total al membrilor camerei44.

În Bulgaria și Albania iniţiativa demiterii șefului statului aparţine unei pătrimi 
din numărul deputaţilor aleși ai Parlamentului45, iar în Ungaria — unei cincimi din 
membrii Adunării Populare46. În Grecia și Georgia o propunere de a intenta o acţiune 
constituţională împotriva Președintelui Repu blicii și de punere sub acuzare a acestuia 
va fi  depusă în Parlament fi ind semnată de cel puţin o treime din membrii acestu-
ia47, iar în Letonia și Armenia de cel puţin jumătate din membrii Parlamentului48. 
În România propunerea de suspendare din funcţie poate fi  iniţiată de cel puţin o 
treime din numărul deputaţilor și senatorilor și se aduce, neîntârziat, la cunoștinţă 
Președintelui Republicii49.

În Republica Moldova propunerea de suspendare din funcţie a șefului statului 
poate fi  în exclusivitate una parlamentară, poate fi  iniţiată de cel puţin o treime din 
deputaţi și se aduce, neîntârziat, la cunoștinţa Președintelui Republicii Moldova, către 
poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută50.

Demiterea șefului statului pe cale exclusiv parlamentară este, de regulă, spe-
cifi c republicilor parlamentare.

Astfel, în Letonia Președintele Republicii poate fi  revocat din funcţie de către 
Parlament, în cadrul unei sesiuni nepublice, cu votul a cel puţin două treimi din 
membrii prezenţi la vot51. În Armenia Parlamentul va putea demite șeful statului cu 
votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor, doar în baza avizului Curţii 
Constituţionale, în care se va constata încălcarea Constituţiei52. O procedură ase-
mănătoare este prevăzută și de Constituţia Georgiei, cu menţiunea că Parlamentul 
trebuie să adopte decizia de demitere a Președintelui Republicii în termen de 15 zile 
de la recepţionarea avizului Curţii Constituţionale. Dacă decizia nu va fi  luată în 
acest termen, o nouă procedură de demitere a șefului statului, ales prin vot universal, 
pentru aceleași motive, nu mai poate fi  iniţiată53.

44 Art. 61, alin. (1), alin. (2) din Constituţia Republicii India din 26 ianuarie 1950.
45 Art. 103 din Constituţia Bulgariei din 13 iulie 1991; art. 90, alin. (2) al Constituţiei Albaniei 

din 21 octombrie 1998.
46 Art. 13, alin. (2) din Constituţia Ungariei din 25 aprilie 2011.
47 Art. 49, alin. (2) al Constituţiei Republicii Elene din 11 iunie 1975; art. 63, alin. (1) din Con-

stituţia Georgiei din 24 august 1995.
48 Art. 51 din Constituţia Republicii Letonia din 15 februarie 1922; art. 141, alin. (2) al Consti-

tuţiei Republicii Armenia din 05 iulie 1995.
49 Art. 95, alin. (2) al Constituţiei României din 08 decembrie 1991.
50 Art. 89, alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994.
51 Art. 51 din Constituţia Republicii Letonia din 15 februarie 1922.
52 Art. 141, alin. (3) al Constituţiei Republicii Armenia din 05 iulie 1995
53 Art. 63 din Constituţia Georgiei din 24 august 1995.
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În India, în urma iniţierii răspunderii constituţionale a șefului statului de către 
o cameră a Parlamentului, examinarea demiterii va fi  luată de cealaltă cameră. În 
acest caz, Președintele Republicii poate fi  prezent sau reprezentat în cadrul acestei 
examinări. Șeful statului va fi  demis din ziua adoptării unei rezoluţii de demitere 
cu votul al cel puţin două treimi din numărul membrilor camerei care examinează 
cazul54.

În Muntenegru procedura de demitere a șefului statului în caz de încălcare a 
Constituţiei poate fi  iniţiată de cel puţin 25 de deputaţi (Parlamentul cuprinde 81 
deputaţi). Curtea Constituţională va stabili dacă a avut loc sau nu încălcarea Consti-
tuţiei, transmiţând fără întârziere decizia Parlamentului și Președintelui Republicii. 
Șeful statului, ales prin vot universal, poate fi  demis de Parlament, în cazul în care 
Curtea Constituţională a constatat violarea Legii Fundamentale55.

În Serbia Președintele Republicii ales de popor poate fi  demis din funcţie, în 
caz de încălcare a Constituţiei, de către Parlament cu votul a cel puţin două treimi 
din numărul deputaţilor. Curtea Constituţională se va pronunţa asupra iniţiativei 
de demitere a șefului statului în cel mult 45 de zile de la sesizare56.

În același timp, în Lituania Președintele Republicii ales de către popor, poate 
fi  demis din funcţie cu o majoritate de trei cincimi din voturile membrilor Parla-
mentului, potrivit procedurii de punere sub acuzare, stabilite de Statutul privind 
organizarea și funcţionarea Parlamentului57.

Demiterea șefului statului pe cale extraparlamentară poate avea trei forme: 
demiterea prin referendum, demiterea prin decizia autorităţii de justiţie constituţi-
onală, demiterea prin hotărârea unei instanţe speciale.

Demiterea șefului statului prin referendum reiese din logica principiului re-
prezentării și a simetriei juridice: șeful statului ales prin vot universal de către cetă-
ţeni poate fi  demis doar prin aceeași procedură — prin vot popular, în cadrul unui 
„arbitraj popular“, altceva „ar însemna o gravă nesocotire a voinţei cetăţenilor prin 
ale căror voturi a fost ales președintele“58.

Luarea deciziei de convocare a referendumului și suspendarea din funcţie a 
șefului statului. În Austria decizia de a convoca referendumul de demitere este luată 
de către Adunarea Federală (întrunirea ambelor camere ale Parlamentului), care este 
convocată de Cance larul Federal la propunerea Consiliului Naţional. În baza acestui 
vot al Consiliului Naţional, Președintele Federal este suspendat, fi ind împiedicat să 
își exercite în continuare funcţia59.

În Slovacia Președintele Republicii poate fi  revocat din funcţie înainte de sfârșitul 
mandatului său prin intermediul unui referendum. Referendumul pentru revocarea 

54 Art. 61, alin. (3), alin. (4) din Constituţia Republicii India din 26 ianuarie 1950.
55 Art. 98, alin. (3) — (6) din Constituţia Muntenegru din 22 octombrie 2007.
56 Art. 118 al Constituţiei Republicii Serbia din 08 noiembrie 2006.
57 Art. 74 din Constituţia Republicii Lituania din 25 octombrie 1992.
58 Iancu Gh. Drept electoral. București: C.H. Beck, 2012, p. 267, 294.
59 Art. 60, alin. (6) din Legea Constituţională Federală a Austriei din 01 octombrie 1920.
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șefului statului este convocat de către Președintele Consiliului Naţional (Parlamentului), 
în baza unei hotărâri a Consiliului Naţional adoptate cu o majoritate de trei cincimi 
din numărul total al membrilor, în termen de 30 de zile de la adoptarea acestei ho-
tărâri, astfel încât referendumul să aibă loc în interval de 60 de zile de la anunţare60.

În Islanda decizia privind convocarea referendumului de demitere a șefului 
statului este hotărâtă printr-o rezoluţie adoptată de trei pătrimi din numărul mem-
brilor Althingului (Parlamentului), prin această rezoluţiei Președintele Republicii 
fi ind și suspendat din funcţie61.

Președintele României poate fi  suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor 
și de Senat, în ședinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor și senatorilor, după 
consultarea Curţii Constituţionale (care prezintă un aviz consultativ). Prin urmare, 
Curtea Constituţională în avizul său se poate pronunţa doar asupra gravităţii faptelor 
ce se impută Președintelui României, dar nu și cu privire la oportunitatea măsurii 
de suspendare62. Președintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele 
ce i se impută. Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 
30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Președintelui63.

În Republica Moldova, în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă 
prevederile Constituţiei, Președintele Republicii Moldova poate fi  suspendat din 
funcţie de Parlament, cu votul a două treimi din deputaţi. În această situaţie, în cel 
mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea șefului statului64.

Subliniem faptul că suspendarea din funcţie nu este ea însăși o formă a răs-
punderii constituţionale a șefului statului, ci constituie procedura premergătoare și 
obligatorie pentru eventuala demitere a Președintelui Republicii, întrucât Președintele 
nu răspunde politic în faţa Parlamentului, ci în faţa corpului electoral65.

Remarcăm faptul, că și în prezenţa unui aviz al Curţii Constituţionale prin care 
s-a stabilit încălcarea gravă a Legii fundamentale, Parlamentul nu poate fi  obligat 
să suspende Președintele Republicii din funcţie, or, conform prevederilor constitu-
ţionale, este incontestabil că este lăsată la aprecierea Parlamentului suspendarea sau 
nu a șefului statului.

Termenul mai restrâns de 30 de zile în care se organizează referendumul este 
justifi cat de situaţia specifi că în care se afl ă Președintele Republicii, cea de imposi-
bilitate de exercitare a atribuţiilor din motivul suspendării sale.

Referendumul de demitere a șefului statului și numărul de voturi necesar 
pentru demitere. În Islanda referendumul de demitere a șefului statului se va desfă-

60 Art. 106, alin. (1) al Constituţiei Republicii Slovace din 01 septembrie 1992.
61 Art. 11, alin. (3) din Constituţia Republicii Islanda din 16 iunie 1944.
62 A se vedea: Muraru I., Tănăsescu E. S. op.cit., p. 898.
63 Art. 95 din Constituţia României din 08 decembrie 1991.
64 Art. 89, alin. (1), (3) din Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994.
65 A se vedea: Deleanu I., Instituţii și proceduri constituţionale în dreptul român și în dreptul 

comparat. București: C.H. Beck, 2006, p. 729; Constituţia Republicii Moldova. Comentariu. 
p. 540.
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șura în decurs a două luni de la data luării deciziei de către Parlament. Președintele 
Republicii va fi  demis, dacă această decizie va fi  luată de majoritatea cetăţenilor care 
au participat la referendum66.

În Slovacia Președintele Republicii este revocat dacă mai mult de jumătate din 
voturile exprima te la referendum sunt favorabile revocării sale67. Această regulă se 
aplică și în cadrul referendumului de demitere a Președintelui României.

În Republica Moldova referendumul de demitere a șefului statului poate fi  iniţiat 
în exclusivitate de Parlament. Conform prevederilor Codului Electoral, după adop-
tarea hotărârii privind suspendarea din funcţie a Președintelui Republicii Moldova, 
Parlamentul, în termen de 5 zile, adoptă o hotărâre privind desfășurarea referendu-
mului cu privire la problema în cauză68. În viziunea noastră, ar fi  mai oportun că 
hotărârea privind suspendarea șefului statului din funcţie și hotărârea de convocare 
a referendumului de demitere să fi e adoptate prin același act al Parlamentului, or, 
în caz de adoptare a deciziei de suspendare, organizarea referendumului este inevi-
tabilă, acesta fi ind obligatoriu. Referendumul se va desfășură în termen de cel mult 
30 de zile de la data adoptării decizie de suspendare, acesta fi ind valabil dacă vor 
participa cel puţin o treime din numărul persoanelor înscrise în listele electorale. 
Hotărârea privind demiterea Președintelui Republicii Moldova se consideră adoptată 
prin referendum republican dacă pentru ea au votat un număr de alegători egal sau 
mai mare decât în cazul alegerii  Președintelui Republicii Moldova, dar nu mai puţin 
de jumătate din numărul alegătorilor care au participat la referendum69. Remarcăm 
faptul că această prevedere, în viziunea noastră puţin reușită, a fost introdusă în Codul 
Electoral prin Legea nr. 147 din 15 iulie 2016, fi ind analogică cu procedura de luare 
a decizie în cadrul referendumului local de revocare a primarului70, procedură care 
poate fi  iniţiată pentru motive absolut distincte după conţinut și gravitate în raport 
cu temeiul demiterii șefului statului — încălcarea gravă a Constituţiei.

Consecinţele hotărârii adoptate la referendum. În cazul adoptării hotărârii de 
demitere a șefului statului acesta este demisionat de drept, fi ind aplicabil principiului 
simetriei juridice: cetăţenii sunt cei care aleg șeful statului, tot ei fi ind cei care decid 
demiterea sa.

În cazul în care hotărârea de demitere nu este adoptată la referendum, interi-
matul funcţiei încetează și șeful statului suspendat își reia atribuţiile, după validarea 
rezultatelor referendumului. În unele state, în această circumstanţă, în vederea asi-
gurării simetriei instituţiilor dreptului public, va fi  dizolvat parlamentul care a decis 
convocarea acestui referendum. În doctrină s-a remarcat că parlamentul este dizolvat 
de drept ca urmare a pierderii legitimităţii sale, or, în sistuaţia în care șeful statului 
nu este demis în urma referendumului, rezultă că prin votul său, corpul electoral 

66 Art. 11, alin. (3) din Constituţia Republicii Islanda din 16 iunie 1944.
67 Art. 106, alin. (2) al Constituţiei Republicii Slovace din 01 septembrie 1992.
68 Art. 149, alin. (2) din Codul Electoral nr. 1381 din 21 noiembrie 1997. 
69 Art. 168, alin. (1) din Codul Electoral nr. 1381 din 21 noiembrie 1997.
70 A se vedea art. 198, alin (1) din Codul Electoral nr. 1381 din 21 noiembrie 1997.
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a infi rmat decizia reprezentanţilor săi, în acest caz urmând a fi  organizate alegeri 
generale, deoarece legitimitatea electorală a fost infi rmată de cel care o acordase71.

Astfel, în Austria respingerea demiterii prin referendum reprezintă realegerea 
în funcţie a Președintelui Federal și conduce la dizolvarea Consiliului Naţional și 
organizarea alegerilor parlamentare anticipate72. În Islanda în cazul în care rezoluţia 
de demitere a șefului statului nu va fi  adoptată la referendum, Parlamentul urmează 
de îndată a fi  dizolvat, numindu-se alegeri noi73. În Slovacia dacă șeful statului nu 
este revocat prin referendum, Președintele Republicii dizolvă Consiliul Naţional în 
termen de 30 de zile de la anunţarea rezultatelor referendumului. În acest caz, începe 
un nou mandat prezidenţial. Președintele Consiliului Naţional convoacă alegerile 
parlamentare în termen de șapte zile de la dizolvarea acestuia74.

Aceste prevederi tind să disciplineze Parlamentul în luarea deciziei de suspendare 
a șefului statului și să-l abţină de la utilizarea abuzivă a acestui drept discreţionar.

Demiterea șefului statului prin decizia autorităţii de justiţie constituţională. 
În doctrină s-a manifestat anumită neîncredere în capacitatea votanţilor de a face 
aprecieri în cadrul referendumului asupra unor probleme de ordin juridic, inclusiv în 
cadrul referendumului de demitere a șefului statului pentru încălcarea Constituţiei. 
Cetăţenii care participă la referendum nu au calităţile analitice și nici informaţiile 
necesare pentru a soluţiona corect o problemă juridică, în mare parte datorită unei 
educaţii politice și juridice insufi ciente75. Remarcăm faptul că în multe state cu o 
democraţie consacrată și cu o cultură politică și juridică înaltă autoritatea com-
petentă de a stabili dacă a avut loc sau nu o încălcare a Constituţiei de către șeful 
statului și de a-l demite dacă o asemenea încălcare a fost constatată este autoritate 
de jurisdicţie constituţională.

Astfel, în Germania decizia de punere sub acuzare a Președintelui Federal pentru 
încălcarea Constituţiei sau a oricărei alte legi federale necesită o majoritate de două 
treimi dintre membrii Bundestagului sau de două treimi dintre voturile Bundesra-
tului. Cazul de punere sub acuzare este prezentat în faţa Tribunalului Constituţional 
Federal de o persoană împuternicită de organul care a iniţiat procedura de punere 
sub acuzare. După ce Președintele Federal a fost pus sub acuzare, Tribunalul poate 
emite un ordin provizoriu prin care să suspende șeful statului din funcţie. În cazul în 
care Tribunalul Constituţional Federal constată că Președintele Federal este vinovat 
de încălcarea deliberată a Legii fundamentale sau a altei legi federale, acesta poate 
decide demiterea din funcţia de Președinte Federal76.

În Austria Președintele Federal răspunde în faţa Adunării Federale în legătură 
cu exercitarea funcţiilor sale. În caz de încălcare a Constituţiei de către șeful statului, 

71 A se vedea: Muraru I., Constantinescu M. op. cit., p. 279; Popescu R.D. op. cit., p. 378.
72 Art. 60, alin. (6) din Legea Constituţională Federală a Austriei din 01 octombrie 1920.
73 Art. 11, alin. (4) din Constituţia Republicii Islanda din 16 iunie 1944.
74 Art. 106, alin. (3) al Constituţiei Republicii Slovace din 01 septembrie 1992.
75 A se vedea în acest sens: Iancu Gh. Drept electoral, p. 265.
76 Art. 61din Legea Fundamentală a Republicii Federale Germania din 23 mai 1949.



49

Adunarea Federală va fi  convocată de Cancelarul Federal, în baza votului Consiliului 
Naţional sau al Consiliului Federal. Sunt necesare prezenţa a peste jumătate dintre 
membrii fi ecăreia dintre cele două camere și o majoritate de două treimi dintre 
voturile exprimate pentru a se vota punerea sub acuzare a Președintelui Federal 
pentru încălcarea culpabilă a Constituţiei. Curtea Constituţională se va pronunţa 
asupra acţiunilor care au ca obiect responsabilitatea constituţională a șefului statului. 
Condamnarea de către Curtea Constituţională a Președintelui Federal va conduce 
la pierderea funcţiei și, în circumstanţe agravante speciale, și la pierderea temporară 
a drep turilor politice77.

În Slovacia Consiliul Naţional, în caz de încălcare intenţionată a Constituţiei, 
decide în privinţa punerii sub acuzare a Președintelui Republicii cu o majoritate de 
trei cincimi din numărul total al membrilor Parlamentului. Actul de punere sub 
acuzare a șefului statului este depus de către Consiliul Naţional la Curtea Consti-
tuţională, care se pronunţă în ședinţă plenară. Un verdict de condamnare emis de 
Curtea Constituţională conduce la pierderea mandatului prezidenţial și a dreptului 
de a candida din nou pentru mandatul de Președinte78.

 În Croaţia Președintele Republicii poate fi  pus sub acuzare pentru orice 
încălcare a Constituţiei pe care a comis-o în timpul exercitării îndatoririlor sale. 
Procedura de punere sub acuzare poate fi  iniţiată de către Parlament cu o majoritate 
de două treimi dintre toţi reprezentanţii. În cazul în care Curtea Constituţională 
adoptă o decizie de punerea sub acuzare, cu o majoritate de două treimi dintre toţi 
judecătorii, mandatul Președintelui Republicii încetează79.

În Ungaria procedura de punere sub acuzare, în cazul în care Președintele Repu-
blicii încalcă în mod voluntar Legea fundamentală sau orice lege în cursul îndeplinirii 
funcţiei sale, necesită voturile a două treimi din membrii Adunării Naţionale, votul 
fi ind secret. Curtea Constituţională dispune de prerogativa de a conduce procedura 
de demitere a șefului statului, care nu își va putea exercita prerogativele începând 
cu data la care Adunarea Naţională ia o astfel de decizie și până la încheierea acestei 
proceduri. În cazul în care, Curtea Constituţională stabilește vinovăţia Președintelui 
Republicii, aceasta îl poate elibera din funcţie80.

În Bulgaria punerea sub acuzare a Președintele Republicii, în cazul încălcării 
Constituţiei, este adoptată cu votul a mai mult de două treimi din membrii Adunării 
Naţionale. Competenţa de judecată a cererii de punerea sub acuzare a Președintelui 
aparţine Curţii Constituţionale, care se pronunţă în termen de o lună de la data 
depunerii cererii. În cazul în care Curtea Constituţională constată că șeful statului 
a încălcat Constituţia, prerogativele Președintelui Republicii sunt suspendate81.

77 Art. 63, art. 68, art. 142, alin. (1), art. 142, alin. (2), lit. a), art. 142, alin. (4) din Legea Con-
stituţională Federală a Austriei din 01 octombrie 1920.

78 Art. 107 al Constituţiei Republicii Slovace din 01 septembrie 1992.
79 Art. 105 al Constituţiei Republicii Croaţia din 22 decembrie 1990.
80 Art. 13 din Constituţia Ungariei din 25 aprilie 2011.
81 Art. 103 din Constituţia Bulgariei din 13 iulie 1991.
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În Slovenia Președintele Republicii poate fi  pus sub acuzare de Adunarea Naţi-
onală în faţa Curţii Constituţionale, care va decide asupra acuzaţiilor și poate ho-
tărî eliberarea din funcţie a șefului statului cu votul majorităţii a două treimi din 
judecători. La primirea unei rezoluţii de punere sub acuzare din partea Adunării 
Naţionale, Curtea Constituţională poate decide suspendarea din funcţie a Președin-
telui Republicii până la pronunţarea unei decizii fi nale82.

 În Albania, Adunarea Populară, cu votul a două treimi din numărul de-
putaţilor aleși, poate pune sub acuzare Președintele Republicii în caz de încălcare 
gravă a Constituţiei. Curtea Constituţională, în caz de stabilire a vinovăţiei șefului 
statului, va demite Președintele Republicii din funcţie83. O procedură similară este 
prevăzută și de Constituţia Macedoniei, cu specifi carea că decizia Curţii Constitu-
ţionale trebuie adoptată cu votul a două treimi din numărul judecătorilor84.

 În Cehia Senatul poate, cu acordul Camerei Deputaţilor, să depună la Curtea 
Constituţională o plângere constituţională împotriva Președintelui Republicii pentru 
încălcare gravă a Constituţiei sau a ordinii constituţionale. Propunerea referitoare 
la plângerea constituţională se adoptă de către Senat cu o majoritate de trei cincimi 
din senatorii prezenţi. Camera Deputaţilor încuviinţează depunerea plângerii con-
stituţionale cu o majoritate de trei cincimi din deputaţii prezenţi; în cazul în care 
Camera Deputaţilor nu-și exprimă acordul în termen de trei luni de la data la care 
Senatul l-a solicitat, se consideră că acesta nu a fost acordat. Curtea Constituţională 
poate decide ca șeful statului, în cazul stabilirii vinovăţiei sale, să-și piardă funcţia 
și dreptul ulterior de a mai candida pentru această funcţie85.

Demiterea prin hotărârea unei instanţe speciale. În Polonia șeful statului 
poate fi  tras la răspundere în faţa Tribunalului de Stat, care este alcătuit dintr-un 
Președinte, doi vicepreședinţi și 16 membri aleși de Sejm (cameră a Parlamentului) 
fără ca aceștia să fi e deputaţi sau senatori, pe durata mandatului Sejmului. Vicepreșe-
dinţii Tribunalului și cel puţin jumătate dintre membrii Tribunalului de Stat trebuie 
să îndeplinească condiţii de califi care profesională necesare pentru a fi  judecători 
(Prim-președintele Curţii Supreme este Președintele Tribunalului de Stat). Punerea 
sub acuzare a Președintelui Republicii poate interveni prin adoptarea unei hotărâri 
cu majoritatea a cel puţin două treimi din numărul membrilor Adunării Naţionale 
(Sejmului și Senatului), la solicitarea a cel puţin 140 de membri ai Adunării (o pătrime 
din numărul total al membrilor), de la această dată șeful statului fi ind suspendat de 
drept din funcţie86.

În Grecia hotărârea de a intenta învinuire Președintelui Repu blicii de încălcare 
a Constituţiei ne cesită o majoritate de două treimi din numărul total al deputaţilor. 
Dacă propunerea este adoptată, Președintele Republicii va fi  deferit unei Instanţe 

82 Art. 109 din Constituţia Republicii Slovenia din 23 iunie 1991.
83 Art. 90 al Constituţiei Albaniei din 21 octombrie 1998.
84 Art. 87 al Constituţiei Fostei Republici Iugoslave Macedonia din 17 noiembrie 1991.
85 Art. 65, alin. (2), (3) din Constituţia Republicii Cehe din 16 decembrie 1992.
86 Art. 145, art. 199 din Constituţia Republicii Polone din 02 aprilie 1997.
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Speciale, formată din șase membri ai Consiliului de Stat și șapte membri ai Curţii 
de Casaţie (Consiliul de Stat este instanţa administrativă supremă; Curtea de Ca-
saţie este instanţa judecătorească supremă). Membrii Instanţei Speciale sunt aleși 
prin tragere la sorţi de către Președintele Parlamentului într-o ședinţă publică a 
Parlamentului, din rândul membrilor celor două instanţe de rang superior care au 
fost numiţi sau promovaţi în funcţie înainte de depunerea moţiunii de urmărire 
penală. După deferirea sa instanţei, Președintele Republicii se abţine de la îndepli-
nirea atribuţiilor sale. În cazul stabilirii vinovăţiei de către Instanţa Specială, șeful 
statului este demis din funcţie87.

1. În urma analizei efectuate privind reglementarea constituţională a demiterii 
șefului statului, vom înainta următoarele recomandări care, în viziunea noastră, 
pot contribui la perfecţionarea mecanismului de colaborare între autorităţile 
publice antrenate în exercitarea statală a puterii în Republica Moldova, și 
anume:substituirea sintagmei „demitere“ cu sintagma „suspendare“ în art. 
135, alin. (1), lit. f) din Constituţie;

2. modifi carea art. 171 din Codul Electoral privind revizuirea pragului valabi-
lităţii referendumului republican de demitere a Președintelui Republicii de 
la o treime la cel puţin jumătate din numărul cetăţenilor cu drept de vot;

3. modifi carea art. 168, alin. (1) din Codul Electoral privind revizuirea modului 
de adoptare a deciziei în cadrul referendumului de demitere a Președintelui 
Republicii în următoarea formulare: „Hotărârea privind demiterea Președin-
telui Republicii Moldova se consideră adoptată prin referendum republican 
dacă pentru ea au votat cel puţin jumătate din numărul alegătorilor care 
au participat la referendum“;

4. în vederea asigurării principiului simetriei juridice, considerăm oportună 
completarea art. 85, alin. (1) al Constituţiei cu o nouă propoziţie în următoarea 
formulare: „În cazul în care hotărârea privind demiterea Președintelui Repu-
blicii nu a fost adoptată în cadrul referendumului republican, Parlamentul 
se dizolvă“.

87 Art. 49, alin. (2)- (4), art. 86, alin. (4) din Constituţia Republicii Elene din 11 iunie 1975.
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UNELE REFLECŢII PRIVIND TRĂSĂTURI-

LE DISTINCTIVE ȘI IERARHIA VALORI-

LOR JURIDICE

Dumitru BALTAG, doctor hababilitat, profesor universitar

Gabriel ICHIM, doctorand, ULIM

Certain Reflections upon the Specific Features and Hierarchy of Legal Values
Le lien entre le droit et les valeurs constitue une corrélation mutuellement translative, une 
traduction dans laquelle, d’une part, le droit reprend, consacre et défend les valeurs sociales 
et, d’autre part, le système des valeurs comprend les valeurs du périmètre juridique. Cet inter-
conditionnement se produit directement ou indirectement tant à la fois du droit aux valeurs 
que de celles-ci au droit.
Mots-clés: valeurs sociales, valeurs juridiques, hiérarchie, classifi cation, caractéristiques dis-
tinctives.

Legătura dintre drept și valori constituie o corelaţie reciproc translativă, translaţie în care pe 
de o parte, dreptul preia, consacră și apără valorile sociale și pe de altă parte, sistemul de 
valori integrează în sine valorile din perimetrul juridic. Această intercondiţionare are loc fi e 
direct, fi e indirect atît dinspre drept către valori, cît și dinspre acestea spre drept.
Cuvinte cheie: valori sociale, valori juridice, ierarhizare, clasifi care, trăsături distinctive

Valorile juridice se instituie în sfera prescripţiilor emise de autorităţile statului 
în vederea uniformizării comportamentului indivizilor, astfel încît aceștia să nu 
încalce anumite reguli, fără de care societatea s-ar dezintegra în anarhie.

Trăsăturile distinctive ale valorilor juridicei sunt:
a) valorile juridice au un grad ridicat de obiectivitate și sunt bilaterale și mul-

tilaterale, accentul căzând pe relaţiile dintre indivizi;
b) valorile sunt generale;
c) valorile juridice au un caracter imperativ;
d) valorile juridice au un caracter coercitiv.
Astfel, sfera dreptului este alcătuită din valori fundamentale privind funcţio-

narea democraţiei și a statului de drept și dintr-o pluritate de valori instrumentale.
Valoarea fundamentală este dreptatea, iar valorile juridice instrumentale sunt, 

printre altele, legalitatea, legitimitatea, echitatea, onoarea, proprietatea etc.
În sistemul general al valorilor sociale, valorile juridice ocupă un loc distinct. 

Termenii de legalitate, dreptate, justiţie etc. exprimă aprecierea pe care societatea și 
oamenii o dau actelor și raporturilor juridice, respectiv modului de realizare efec-
tivă a dreptului. Raporturile dintre persoane reglementate prin norme de drept sînt 
legale, tocmai datorită consacrării lor prin aceste reglementări.
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Tudor Vianu susţine că valorile juridice sînt caracteristice unor raporturi reale 
și spirituale, deoarece suportul valorilor juridice este real dar nu material, ele for-
mându-se din materialul spiritual al unor reprezentări și cunoștinţe despre norme. 
„Valorile juridice, afi rmă T. Vianu, sînt simple mijloace și au un sens pur perseverativ. 
Nimeni nu urmărește valorile juridice pentru ele însele, ca pe niște scopuri, ci numai 
pentru a-și asigura acel cadru legal de viaţă, care să-i permită atingerea fi nalităţilor 
substanţiale ale existenţei“1.

Refl ecţia asupra valorilor juridice ocupă un loc important în gîndirea fi lozofu-
lui român Petre Andrei, care subliniază că „valorile juridice pot constitui obiectul 
unei știinţe a dreptului, a unei sociologii juridice și a unei fi lozofi i a dreptului, după 
cum le studiem ca fenomene formale, raţionale, impuse de stat, ca fenomene sociale 
regulative ale realităţii sociale sau concepte abstracte ale vieţii practice“2.

Refl ectând dezideratul asigurării coeziunii sociale și tinzând să infl uenţeze efec-
tiv funcţionalitatea normală a tuturor domeniilor societăţii, valorile juridice au un 
sporit caracter de generalitate. Astfel de valori precum: dreptatea, legalitatea, justiţia, 
vizînd scopuri și imperative ce urmează a fi  realizate, se exprimă prin intermediul 
normelor juridice. Problema valorilor în domeniul dreptului este prezentă atît în 
activitatea de creare a dreptului, de elaborare a normei de drept, valorizarea socială 
urmînd transpunera, din domeniul economic sau politic în domeniul juridic a acelor 
aspecte ale realităţii sociale ce necesită a fi  ocrotite cu ajutorul puterii de stat, cît și în 
activitatea de realizare a dreptului, respectiv alegerea la nivel de individ a conduitei 
comportamentale, conformă sau neconformă cu prevederile normelor de drept3.

Petre Andrei este de părere că, întrucît normele de drept sînt ele însele sancţionate 
ca valori ce trebuie respectate, valorile juridice pot fi  clasifi cate în două grupe: o valoare 
juridică supremă și valori-mijloace juridice în care intră normele și legile juridice.

Arătând că știinţa dreptului se ocupă cu fapte de drept, cu fapte ca obiecte ale 
valorii, Petre Andrei caută să elucideze raportul între faptele de drept ca realitate și 
valoarea juridică, și, în acest sens, el trece în revistă ideile celor două școli juridice 
și anume, școala naturalistă și școala istorică, ambele însă afl ându-se la extreme.

Astfel, prima școală vede izvorul valorilor juridice în raţiunea umană și deci 
toate principiile juridice rezultă din raţiune, fapt pentru care ele au o valabilitate 
generală pentru toate spaţiile și timpurile.

În istoria gîndirii, se știe că Aristotel considera dreptul natural ca izvorînd din 
natura sufl etului omenesc, iar Iustinian era de părere că dreptul este un produs al 
providenţei divine. H. Grotius este cel care consideră că principiile dreptului izvorăsc 
nu numai din natura raţională a omului, ci și din natura sa socială. Un punct de 
răscruce în această problemă, menţionează P. Andrei, îl aduce gîndirea fi lozofi că a 
lui Im. Kant, unde se subliniază că raţiunea oferă numai posibilitatea de a se elabo-

1 T. Vianu. Introducere în fi losofi a valorilor. București, 1942; P. Iluţ. Structurile axiologice. 
București, 1945, p. 80.

2 P. Andrei. Filozofi a valorii. București: Fundaţia „Regele Mihai I“, 1945, p. 134.
3 Ibidem. p. 54.
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ra anumite norme prin aplicarea categoriilor asupra unui anumit material și, prin 
urmare, raţiunea nu conţine norme gata formate.

Școala istorică, reprezentată de Savigny și Puchte, continuă autorul, susţinea că 
valoarea juridică este determinată de evoluţia și caracterul popoarelor. Prin urmare, 
dreptul nu este ceva înnăscut și invariabil, ci este produsul istoriei, el evoluând, arată 
Savigny, după anumite legi de necesitate istorică. Un loc aparte în refl ecţia asupra 
valorilor juridice îl are R. Iering, conchide P. Andrei, care vede evoluţia dreptului ca 
fi ind determinată de voinţa conștientă, de un scop, după el, asigurarea condiţiilor 
sociale este scopul dreptului, iar mijlocul pentru atingerea acestui scop îl reprezintă 
forţa de constrângere a statului4.

Pe linia depășirii celor două școli se situează și concepţia fi lozofi că a dreptului 
la G.W.F. Hegel, acesta pornind de la ideea că principiul fundamental în drept este 
libertatea. El consideră că există mai multe valori juridice sau mai multe temeiuri 
juridice, pe cînd adevăratul drept este unic. Pe linia deosebirii dintre realitatea ju-
ridică și valorile juridice în rol de seamă l-au avut juriștii neokantieni. Din rândul 
acestora, R. Stammler este de părere că orice valoare juridică implică două elemente 
și anume: este vorba de materie și formă, materia cuprinde faptele de drept, iar for-
ma este ordonarea, respectiv armonizarea scopurilor gândite și impuse faptelor de 
drept. P. Andrei menţionează că, R. Stammler consideră dreptul ca o regulă a vieţii 
sociale, sau ca o formă exterioară a cărei materie este economică. După el, dreptul 
pozitiv are ca obiect realitatea juridică, iar valoarea juridică ia forma dreptului just 
sau dreptului adevărat. Stammler consideră că acest drept just sau drept adevărat este 
un sistem ideal care trebuie să servească în calitate de etalon pentru ordinea juridică5.

Autorul Petre Andrei arată că valoarea juridică este de fapt o valoare normativă 
pentru legiuitor, pentru determinarea dreptului pozitiv neavând a face cu ordinea 
istorică, nici cu timpul și locul unde a aplicat dreptul pozitiv. În continuare, sociologul 
român subliniază că dreptul este nu numai un concept existenţial, ci și un concept 
cultural, deoarece prin el se aplică valoarea realităţii faptelor. Prin drept în genere, 
remarcă Petre Andrei, se pune în raport realitatea juridică cu valoarea. Ca fenomen 
cultural dreptul intră în sfera existenţei și în aceea a valorii, întrucît orice fenomen 
cultural aparţine existenţei cînd e valorifi cat, e substratul valorii sau non valori6.

În ordinea realităţii, cultura și, în special, cultura juridică este aceea care are 
în vedere acele semnifi caţii axiologice ce duc la confi gurarea valorilor juridice. Prin 
raportarea realităţii, ce urmează să fi e reglementată, la cultură, respectiv la modelele 
culturale, are loc fi inţarea valorilor juridice.

Dreptul apare într-adevăr ca formă existenţială, care servește ca substrat și scenă 
pentru valoarea juridică, pentru ideea dreptului. Nerespectarea valorilor juridice se 
conturează în încălcări care atrag intervenţia organelor competente ale autorităţii 

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
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de stat. În raport cu natura încălcărilor (contravenţii, delicte, crime etc.) se aplică 
pedepse, conform legilor, pînă la cele mai severe sancţiuni penale, a căror executare 
este asigurată de stat. Cele mai înalte valori juridice sînt cele incluse în Constituţia 
ţării și în Declaraţia universală a drepturilor omului7.

Luînd în calcul domeniul restrîns al dreptului, noi considerăm și putem reţine 
ca funcţională pentru această sferă vechea ierarhizare făcută încă de Aristotel, în 
conformitate cu care exista valori-scop, deci valori autonome, care nu depind de altele, 
și valori-mijloc, care ajută la realizarea altora. Vom reţine dihotomia valori-scop și 
valori-mijloc — în exprimarea de valori fundamentale și valori instrumentale — ca 
fi ind destul de funcţională pentru domeniul dreptului, deoarece încercările de a 
stabili sisteme juridice, o serie de valori (și e cazul celor constituţionale) se constituie 
în instanţă supremă pentru viaţa unui stat, iar alte valori (cele cuprinse în normele 
și legile juridice concrete) au în esenţă rolul de a mijloci realizarea celor din prima 
categorie. Deci, putem spune că există valori juridice cu funcţie de întemeiere, valori 
autonome care dau specifi cul unei Constituţii, și valorile cu funcţie instrumentală, 
menite sâ asigure respectarea celor întemeietoare.

Rolul esenţial al valorilor este ca, prin intermediul normelor să reglementeze 
diferitele acţiuni umane. Și cum acţiunile umane se desfășoară în sfera relaţiilor in-
terumane, e limpede că centrul de greutate al structurii valorilor se situează tocmai 
în relaţie. Pentru a diferenţia acum între diferitele tipuri de valori, va trebui să ne 
concentrăm atenţia asupra „relaţiei“ ca esenţă structurală a valorii.

După cum remarcă și Giorgio del Vecchio, acţiunile umane asupra cărora se 
fac evaluările pot fi  considerate sub două aspecte, în primul rând, dacă accentul este 
pus pe subiect, atunci acţiunile pot fi  judecate în raport cu subiectul însuși, ceea ce 
înseamnă că relaţia este între acţiunile aceluiași subiect. Comparând aceste acţiuni 
între ele, subiectul apreciază dacă sînt convergente sau divergente în raport cu valo-
rile și normele la care el a aderat. Subiectul evaluator stabilește spre exemplu, dacă 
acţiunea sa este conformă cu accesul la valoarea „bogăţiei“ materiale, economice, 
sau cu accesul la valoarea „adevărului“, a „sacrului“, a „frumosului“ sau „binelui“. În 
al doilea rînd, accentul poate fi  pus pe relaţia dintre subiect și ceilalţi subiecţi, caz 
în care aprecierea are o notă obiectivă mai pronunţată. In această situaţie subiectul 
nu poate face abstracţie de efectele acţiunii sale în raport cu ceilalţi semeni. Dacă, 
spre exemplu, acţiunea religioasă de a crede într-o divinitate sau acţiunea estetică de 
a aprecia ceva ca frumos nu infl uenţează cu nimic asupra altor indivizi, în schimb 
acţiunea juridică se plasează direct în cadrul relaţiei dintre indivizi, pentru că ea nu 
trebuie să fi e conformă doar cu imperativele subiectului, ci și cu acelea ale celorlalţi 
subiecţi care formează comunitatea.

În fi ne, unii autori printre care și Giorgio del Vecchio discută și despre o a 
treia caracteristică a valorilor și normelor juridice în expresia generalităţii. Dar 
să observăm că această trăsătură este una dintre cele mai slabe pentru a distinge 

7 Drept și valoare. http//: dreptmd.wordpress.com/drept și valorile sociale (vizitat 08.08.2017).
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dreptul de alte domenii, mai ales faţă de morală, spre exemplu. Pentru că și în drept 
și în morală gradul de generalitate este relativ același, adică funcţie de comunităţile 
umane care au adoptat diferitele valori și norme. Putem spune fără îndoială, că o 
normă juridică nu se referă la singularităţi, la o persoană sau doar la o acţiune, ci la 
o clasă de acţiuni. Deci e vorba de „generalul“ valabil pentru o clasă de fenomene 
sau acţiuni. Lucrurile stau la fel însă și pentru nomele morale, care sînt valabile la 
nivelul comunităţii pentru clase de acţiuni, nu pentru cazuri individuale8.

Dacă încercăm să sintetizăm acum cele spuse pînă aici, va rezulta următorul 
tablou: sfera dreptului cuprinde, pe de o parte, valorile fundamentale și, pe de altă 
parte, valorile instrumentale. Realizarea valorilor se face cu ajutorul normelor, care 
sînt reguli, adică un fel de „cadre“, de „forme“ ce fac posibile acţiunile juridice. Tot-
odată, realizarea valorilor presupune existenţa imperativelor, respectiv a mijloacelor, 
a instrumentelor concrete prin intermediul cărora să se poată înfăptui valorile.

Valorile fundamentale ale dreptului cad (cel puţin pînă în prezent) exclusiv 
în sfera de cercetare a fi lozofi ei. întrucît știinţa încă nu reușește să pătrundă și să 
investigheze cu mijloacele sale (în) acest domeniu.

Nașterea acestor valori, evoluţia și justifi carea lor ţin de preocupările fi lozofi ei. 
Originea acestor valori se pierde în unitatea culturală a comunităţilor umane, unitate 
în cadrul căreia predomină relaţiile de implicare reciprocă. Spaţiul și timpul, acesta 
din urmă în accepţia sa de „durată“, de „prezent continuu“, favorizează formarea 
unui „topos cultural“ care permite coexistenţa valorilor și implicarea lor reciprocă9.

Cu toate că mult timp, ca urmare a infl uenţei pozitiviste, descripţia știinţifi că a 
fost considerată ruptă de evaluare, de judecata de valoare în ultimi anii, prin eforturile 
fi lozofi ei analitice s-a conștientizat tot mai mult că între cele două există o legătură 
logică. S-a constatat mai întîi, pe latură negativă, că nu doar termenii valorici pot 
să fi e vagi, ci la fel de vagi pot fi  și termenii descriptivi.

Trebuie să remarcăm apoi, într-o manieră pozitivă, că termenii cu care operăm 
conţin o dualitate interioară, ei putînd avea, pe de o parte, un înţeles descriptiv și, 
pe de altă parte, un înţeles evaluativ. Când unul din înţelesuri se realizează, celălalt 
se potenţează și invers. Sigur că. în cazul termenilor valorici (precum „justiţie“, 
„bine“ etc.), primează înţelesul evaluativ cel descriptiv ocupând un loc secundar10.

Motivele pentru care înţelesul evaluativ predomină în raport cu cel descriptiv 
în cazul termenilor ce exprimă valori par să fi e două, în concepţia lui R.M. Hare. În 
primul rând, înţelesul evaluativ rămâne constant pentru orice clasă de obiecte în care 
este utilizat respectivul cuvînt. Spre exemplu, termenul de „justiţie“ este utilizat ca 
o constantă indiferent la care din valorile sau faptele din sfera dreptului este aplicat. 
Dar el poate fi  utilizat și cu înţeles descriptiv cînd îl aplicăm la o clasă determinată 
de fenomene juridice. În al doilea rând, înţelesul evaluativ este predominant la acești 

8 Giorgio del Vecchio. Lecţii de fi lozofi e juridică. București, 1983, p. 30. 
9 Drept și valoare. http//: dreptmd.wordpress.com/drept și valorile sociale (vizitat 08.08.2017).
10 Ibidem.
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termeni, deoarece forţa lor evaluativă vă poate fi  utilizată pentru a schimba înţelesul 
descriptiv pentru cazul fi ecărei clase de obiecte. Cu această situaţie ne întîlnim ori 
de cîte ori reformăm un sistem juridic sau un sistem moral11.

Generalizând din cele expuse, apare necesitatea construirii și a unei ierarhii a 
valorilor juridice. Menţionăm că ierarhia valorilor juridice reprezintă cheia de boltă a 
tuturor concepţiilor politico-juridice. Omul percepe toate valorile într-o anumită ordine, 
ierarhie. Astfel, valorile ce pot să-și schimbe locul în această ierarhie sunt relative, pe 
când cele ce nu se pot modifi ca sub aspectul nivelului și locului în ierarhie reprezintă 
valori absolute. Valorile absolute nu se modifi că în timp, nu se schimbă sub infl uenţa 
conjuncturii social-politice, nu sunt un produs al voinţei statului și nu se devalorizează 
nicicând. Iar în virtutea acestor calităţi ale lor, aceste valori pot orienta activitatea de 
legiferare în diferite state și în diferite perioade istorice. Deci, putem concluziona că 
ierarhizarea valorilor juridice și a normelor juridice presupune sistematizarea lor astfel 
încât unele dintre ele le fundamentează pe celelalte, toate ele fi ind de diferite nivele.

Acest lucru semnifi că și faptul că unele dintre ele reprezintă scopul, iar altele 
mijloacele de atingere a acestor scopuri. În consecinţă, menţionăm că cu cât valoarea 
este mai sus pe scara ierarhică, cu atât ea este mai mult un scop, și invers cu cât 
valoarea se regăsește mai jos în această ierarhie, cu atât mai clar este rolul său de 
mijloc. Dintre cele mai semnifi cative valori-scopuri menţionăm: viaţa umană, ea cel 
mai important bine social, iar dreptul la viaţă devine astfel cel mai important drept 
subiectiv. Acest drept reprezintă chintesenţa posibilităţilor vitale, întrucât celelalte 
drepturi și libertăţi, precum și obligaţiuni își pierd sensul și relevanţa în lipsa vieţii 
dar și în lipsa realei posibilităţi de garantare a vieţii12.

Specifi cul valorilor, ce se delimitează de norme, constă în faptul că ele au o 
structură ierarhică proprie. Spre exemplu, L.I. Ivaniko menţionează că norma nu 
are gradaţii: ca o să fi e este urmată, fi e nu. Valorile însă se caracterizează prin 
intensitate, un grad mai mare sau mai mic de insistenţă13. Valorile se aranjează în 
conștiinţa omului și a societăţii după principiul: unele sunt mai importante, iar în 
virtutea acestui fapt, cele mai puţin importante pot fi  neglijate sau se poate renunţa 
la ele în favoarea celor mai importante. Bineînţeles că sistemul normativ al dreptului 
tot se caracterizează printr-o ierarhie, însă, această ierarhie se construiește cu forţă 
juridică, în virtutea nivelului forţei juridice a izvorului de drept ce o cuprinde. În 
limitele unuia și aceluiași act normativ nu există ierarhie a normelor, contradicţia 
dintre ele fi ind percepută ca coliziune, defect al legislaţiei14.

11 Ibidem
12 И.Х. Бабаджанов. Право на жизнь как юридическая квинтэссенция. Юридический 

мир, nr. 1, 2010.
13 Л.И. Иванько. Ценностно-нормативные механизмы регуляции. Культурная деятель-

ность: опыт социологического исследования. M. 1981, с. 150.
14 М.В. Пресняков. Критерии справедливого баланса конституционных ценностей в де-

ятельности Конституционного Суда РФ. Конституционное правосудие. 2009. № 4, c. 
15-17.
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Întru îndeplinirea funcţiei și asigurarea existenţei sistemului de drept, această 
ierarhie trebuie să propună societăţii valori juridice și să convingă membrii societăţii 
să le recunoască ca fi ind obligatorii în majoritatea cazurilor. Dreptul apare aici ca 
mijloc principal de consfi nţire a acestor valori juridice atât în aspectul pozitiv al său, 
cât și în alte formei15.

N.N. Alecseev a formulat teza precum că, fi ecare valoare realizată are dreptul la 
existenţa sa demnă și deplină, la evoluţia sa în cadrul sistemului general de valori16. 
Acesta susţine că toate valorile formează un sistem bine organizat și pus la punct, cu 
o ierarhie clară. Anume această ierarhie reprezintă echitatea. Același autor menţio-
nează că temelia fundamentală a ideii de echitate este reprezentată de ideea despre 
ordinea ierarhică în care se aranjează și corelează valorile, ideea despre demnitatea 
lor, despre diferite nivele de perfectionism al acestora. Comportarea corectă a acestor 
valori reprezintă comportarea lor echitabilă17.

Același N.N. Alekseev a formulat următoarele principii de realizare a valorilor 
în ierarhia echitătii:

—  fi ecare valoare realizată trebuie să se afl e într-un raport valoric faţă de celelalte 
valori realizate;

—  fi ece valoare realizată are dreptul la existenţa sa demnă și deplină, la evoluţia 
sa în cadrul sistemului general de valori;

—  în cazul încălcării bunelor relaţii cu celelalte valori, fi ecare dintre ele dobân-
dește dreptul la restabilirea echilibrului;

—  raporturile dintre valorile realizate se determină prin demnitate specifi că a 
fi ecăreia18.

Conform teoriei pozitiviste, echitatea este o exigenţă a moralei, ceea ce înseamnă 
că legea nu poate ti echitabilă. La această concluzie au ajuns H. Kelsen și urmașii 
lui din următoarele: Echitatea-este un fenomen al moralei, moralitatea și valoarea 
morală sunt relative (nu există o morală unică și valori morale absolute), fapt pentru 
care cerinţa ca dreptul pozitiv să fi e echitabil echivalează cu identifi carea dreptului 
cu morala sau anumite valori morale19.

Autorul V.K. Samigulin a oferit un răspuns potrivit la întrebarea dacă trebuie sau 
nu clasifi cate valorile juridice. Dânsul, la fel ca și Alecseev, aduce exemplul opiniei lui 
Z.D. Enikeev, conform căreia valoarea juridică supremă este reprezentată de echitate. 
Echitatea este un fenomen masiv, multidimensional care atinge multiple stere ale 
raporturilor interumane, …, idealul omenirii progresiste, …fundamentul dreptului, 
o particularitate a normelor dreptului. Аceste argumente nu-1 împiedică pe autor să 
continue, sănătatea este valoarea socială cеa mai importantă, iar protecţia acesteia 

15 Т.Г. Абдулазизов. Власть как политическое основание права. Конституционное и му-
ниципальное право, № 21, 2009.

16 Н.Н. Алексеев. Основы философии права. СПб.: Издательство „Лань«, 1999, с. 124.
17 Ibidem. p.119.
18 М.В. Пресняков. Op. cit., p. 17.
19 С. Нерсесянц. Политико-правовые ценности: история и современность. М.: Эдиториал 

УРСС, 2000, с. 9.
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este un element indisolubil și condiţie a vieţii societăţii, tocmai de aceea aceasta este 
recunoscută ca fi ind una dintre direcţiile prioritare ale politicii sociale a statului.

Echitatea, însă, este o valoare liberală, pe când sănătatea nu este la fel. Apare 
astfel întrebarea: ce este totuși mai important: echitatea sau sănătatea? În plus, ce este 
mai important: viaţa sau sănătatea20. De aici, deducem că, valorile juridice urmează 
a fi  examinate și analizate în limitele anumitor clasifi cări.

Cu adevărat, valorile juridice urmează a fi  examinate și analizate în limitele 
anumitor clasifi cări. Altfel spus, valorile juridice se supun clasifi cării.

Valorile se manifestă în toate sferele vieţii sociale, pătrund în toate sferele activităţii 
umane, ceea ce le face foarte diversifi cate și numeroase. În primul rând urmează a 
diviza valorile în materiale (ce ţin de obiecte) și spirituale (subiective). La prima cate-
gorie atribuim obiectele materiale ce dispun de calităţi utile. Dacă însă vorbim despre 
elemente orientative ale activităţii omului, despre criterii sau modalităţi în baza cărora 
au loc procedurile de evaluare a fenomenelor, atunci ne referim la valori subiective, care 
nu sunt obiecte reale, sau fenomene, ori acţiuni21. Bineînţeles că valorile juridice fac 
parte din categoria valorilor spirituale. Dar dreptul are și anumit specifi c, care constă 
în ideea de consfi nţire și a altor valori și fenomene sociale. Dreptul transformă valorile 
sociale abstracte în reale, le conferă caracter practic, asigură condiţii de realizare a lor, 
joacă rolul de mijloc de realizare a acestora, le garantează integritatea și realizarea. Cu 
ajutorul dreptului, valorile sociale dobândesc statutul de idei juridice — principii. Și deja 
prin intermediul dreptului acestea exercită infl uenţă asupra vieţii sociale cu ajutorul 
normelor juridice ce le includ și care reglementează ordinea de drept.

Unul dintre criteriile de clasifi care a valorilor juridice, în opinia autorilor din 
Federaţia Rusă, poate fi  cutuma. Cutuma Occidentului, în opinia unor autori, nu 
coincide cu cea din alte sisteme de drept. Aici, valorile juridice ocupă un loc impor-
tant în raport cu valorile etico-morale, religioase, politice. Chiar în ierarhia valorilor 
juridice întâietate se oferă valorilor individualiste și de drept privat — valorilor 
drepturilor subiective, autonomiei voinţei, contractului22.

Autorul V.K. Șamigulin, reprezentant al doctrinei ruse consideră că particulari-
tăţile marilor sisteme de drept (romano-germanică, anglo-saxonă, musulmană etc.) 
la fel infl uenţează clasifi carea valorilor juridice23. Tot el propune următoarele criterii 
de clasifi care a valorilor juridice:

1)  în funcţie de reglementarea juridică și tipurile acesteia regăsite în — dreptul 
postsovietic, putem vorbi despre valori ale dreptului constituţional, ale drep-
tului public și ale dreptului social;

2)  după conţinut, putem identifi ca valori juridice liberale, vitaliste și altele. Din 
acest punct de vedere libertatea este o valoare liberală, iar viaţa — una vitalistă;

20 В.К. Самигуллин. Закат права или переоценка ценностей. Право и политика, № 12, 2005. 
21 Ibidem.
22 А.И. Овчинников. Правовое мышление: Аксиологический и герменевтический аспекты. 

Монография. Ростов н/Д: Изд-во Рост, ун-та, 2002.
23 В.К. Самигуллин. Op., cit., p. 143.
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3)  în funcţie de gradul de dependentă (independenţă) de condiţiile istorice con-
crete de evoluţie, valorile juridice se pot diviza în absolute (permanente și 
veșnice) și relative (trecătoare). Din această perspectivă, omul, drepturile 
și libertăţile naturale ale acestuia reprezintă drepturi — valori absolute, iar 
principiile de drept, normele juridice ce reglementează interesele diferitor 
categorii de subiecte (corporaţii, clase etc.) — sunt valori relative. Valorile 
juridice orientează persoana în atitudinea acesteia faţă de diferite fenomene 
ale realităţii și faţă de însăși valorile juridice24.

După cum vedem, doctrina conţine multiple modalităţi și principii de clasifi care a 
valorilor. Însă indiferent de acestea, valoarea supremă și absolută rămâne a fi  omul. Orice 
tentativă de a analiza valorile în afara sau în lipsa individului uman își pierde sensul. O 
valoare similară este reprezentată de societate, care ca și omul, este subiect al valorilor. 
Opinăm că concluzia fi nală vis-a-vis de valorile omului poate fi  dedusă din faptele acestuia.

Fiind subiective după conţinut și origine, valorile juridice se interpretează în-
totdeauna prin prisma intereselor concrete ale societăţii, grupului social sau ale 
individului. De aici și necesitatea delimitării valorilor general-umane, de grup și 
individuale. Așa cum indică O. V. Martyshin, Teoria Dreptului operează cu noţiunea 
de valoare în trei sensuri interconexe. În primul rând, este vorba de valorile generale 
cu caracter etic ce ţin de viziunile asupra lumii: în cel de-al doilea rând este vorba 
de stat și drept ca valori, și în cel de-al treilea rând — valorile juridice private25.

Opinăm că valorile general-umane sunt reprezentate de formele primare ale valo-
rilor juridice și anume idealurile produse de conștiinţa umană ca rezultat al imaginării 
perfectului în diferite sfere ale vieţii sociale. Astfel, valorile general-umane formează 
în structura subiectului social (individ, grup, popor) acea coloană vertebrală care îl 
face pe om mai puternic decât orice armă. Dacă această coloană vertebrală este lipsă, 
atunci subiectul încetează a mai fi  el însușii. Valorile general-umane refl ectă cele mai 
importante scopuri, idealuri, sensul vieţii oamenilor și sunt permanente și suprana-
ţionale. La această categorie mai atribuim valoarea vieţii umane, a familiei, libertăţii, 
a muncii și fenomenelor analogice. Cât privește valorile juridice de grup, nu putem 
neglija faptul că în orice comunitate se formează propria subcultură și propriile valori 
normative. Această categorie de valori infl uenţează asupra valorifi cării de către mem-
brii comunităţii a benefi ciilor sociale, a dreptului de proprietate, a puterii de stat etc.

Iar acum ne vom referi și la clasifi carea realizată de autorul V. Samigulin:
În funcţie de tipurile reglementării juridice si părţilor corespunzătoare ale siste-

mului de drept post-sovietic, autorul afi rmă existenţa valorilor de drept constituţional, 
de drept public și privat, de drept social.

Exact ca și anterior, autorul raportează la categoria valorilor importante și fun-
damentale, următoarele: valorile constituţionale; valorile juridice internaţionale; 
valorile juridice civile; valori juridice din dreptul muncii26.

24 Ibidem.
25 О.В. Мартышин. Проблема ценностей в теории государства и права. Государство и 

право, № 10, 2004, с. 14.
26 В.К. Самигуллин. Op., cit., p. 143.
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Suntem de acord cu autorul că, o importanţă deosebită în procesul de formare 
a statului de drept și societăţii o au valorile juridice constituţionale. După cum men-
ţionează V. Kruss: valorile constituţionale sunt niște valori speciale: sunt absolute, 
întrucât exclud actualitatea relativismului evaluativ; limitele lor sunt determinate de 
ordinea juridică constituţională dar sunt nelimitate în timp și din punct de vedere 
subiectiv; ele sunt indici obiectivi ai identităţii poporului și un mijloc de autocon-
servare socio-culturală în condiţiile globalizării; ele determină intenţionalitatea 
dreptului de folosinţă constituţional, exact ca si normativitatea și aplicarea acestuia27.

Despre rolul valorilor constituţionale se vorbește clar și în doctrina juridică 
spaniolă.

În doctrina spaniolă, valorile constituţionale sunt scopuri etico-sociale, a căror 
necesitate de a li atinse determină existenţa și funcţionarea statului și a sistemului 
de drept intr-un context cultural-istoric concret28.

În textul Constituţiei spaniole valorile constituţionale sunt de două ori consfi nţite: 
în preambul și în art. 1, punct 1. În primul caz, valorile constituţionale sunt echi-
tatea, libertatea, securitatea și bunăstarea naţiunii, iar în cel de-al doilea, libertatea, 
echitatea, egalitatea și demnitatea. Atrage atenţia asimetria formulărilor din aceste 
dispoziţii, întrucât valorile declarate de ele parţial nu coincid. În plus, indicarea 
valorilor supreme duce la ideea de existenţă a altor valori inferioare.

În această din urmă categorie teoretic includem cele nominalizate doar în pre-
ambul — securitatea și bunăstarea spaniolilor, sau cele nominalizate doar în art. 10, 
punct 1, bazele orânduirii politice a societăţii. Totuși, legiuitorul a avut în vedere și 
demnitatea omului, care nu este o valoare mai mică decât pluralismul politic spre 
exemplu. În acest sens, A. Torres del Moral menţionează corect precum că, noţiunea de 
valori supreme ale ordinii de drept și cea de baze ale regimului politic și ale societăţii 
sunt echivalente29. În acest fel, Constituţia spaniolă, într-un fel sau altul consfi nţește în 
calitate de valori constituţionale: demnitatea umană, libertatea, echitatea, egalitatea, 
securitatea, bunăstarea spaniolilor și pluralismul politic. Doctrina spaniolă recunoaște 
valorile constituţionale, și anume pe cele stipulate la art. 1, punct 1 al Constituţiei30.

Pe lângă valorile supreme Constituţia spanio1ă mai stipulează și mijloacele de 
realizare a acestora principiile constituţionale. Hotarul dintre valorile și principiile 
constituţionale este atât de fi n, încât chiar Curtea Constituţională a Spaniei le folosește 
deseori ca fi ind cu același sens. Astfel, spre exemplu atât determinarea juridică cât și 

27 В.И. Крусс. Российская конституционная аксиология: Актуальность и перспективы. 
Конституционное и муниципальное право, 2007. nr. 2, с. 44.

28 О.О. Сухарева. Принцип правовой определенности в системе ценностей и принци-
пов, установленной. Конституцией Испании 1978. Конституционное и муниципаль-
ное право. 2008. № 16, с. 36-40.

29 A. Torres dei Moral. Principios de Derecho Constitucional Espanol. Tomo 1: Sistemas de 
Fuentes. Sistema de los Derechos. Adrid. 2004, p. 54.

30 J. Vilas Nogueira. Los valores superiores del Ordenamiento Juridico. Revista Espanola de 
Derecho Constitucional, nr. 12, 1984, p. 87-102.
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egalitatea fi gurează în hotărârile Curţii atât ca principii, cât și ca valorii31. Delimitarea 
dintre principii și valori devine evidentă în funcţie de concretizarea lor. Valorile repre-
zintă noţiuni imprevizibile, care presupun existenţa unui spectru nelimitat de situaţii 
juridice. Principiile, la rândul lor, sunt noţiuni nedeterminate: conţinutul lor concret 
se schimbă în funcţie de situaţie, dar în limitele concret prestabilite. Principiul, spre 
deosebire de valoare, este absolut previzibil și concretizat în măsura în care conţine 
chiar un embrion al normei juridice32.

Valorile și principiile reglementate de Constituţie devin norme de drept con-
stituţional. Obligaţia de respectare a Constituţiei Spaniei, stipulată în p. 1, art. 9 al 
acesteia se răsfrânge și asupra dispoziţiilor ce conţin principii și valori. Cât privește 
aplicarea valorilor și principiilor constituţionale, aceasta prezintă anumite particu-
larităţi. In primul rând, posibilitatea aplicării lor nemijlocite este obiectiv limitată de 
gradul lor de concretizare. Spre exemplu din punct de vedere teoretic ar fi  sufi cientă 
constatarea coliziunii unei legi cu principiul și valoarea egalităţii sau pluralismului 
politic pentru a recunoaște acea lege neconstituţională, însă din punct de vedere practic 
și procedural acest lucru nu poate fi  realizat doar în baza p. 1 art. 1 al Constituţiei 
spaniole. Valorile, fi ind scopuri ale dezvoltării statului și societăţii, se concretizează 
în principii, căi de dezvoltare, iar principiile, la rândul lor, în normele de drept. Rolul 
diriguitor al principiilor și valorilor constă în aceea că clc servesc drept instrument 
de interpretare a Constituţiei, drept criteriu al normelor constituţionale ce constituie 
sistemul de drept și al activităţii organelor puterii publice, anulând ceea ce contra-
vine acestora (principiilor și valorilor)33. Și dacă rolul valorilor este mai mult pasiv, 
atunci principiile sunt active, impunând obligaţii puterii de stat și asigurând astfel 
conexiunea dintre sistemul de drept și valorile constituţionale.

Astfel, din punctul dc vedere al autorului M.V. Presneakov, dacă am examina 
valorile constituţionale în calitate de sistem relativ specifi c (relativ deoarece nu se poate 
nega interacţiunea acestuia cu sistemul general al valorilor socio-culturale), atunci 
am putea examina echitatea drept rezultata al coexistenţei tuturor acestor valorii34.

Alt autor, H.V. Kornienko susţine existenţa unei varietăţi independente dc va-
lori juridice — valorile de drept al muncii — care reprezintă percepţiile emotive ale 
omului despre importanţa muncii35.

31 STC 273/1996 de 31 de octubre. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-1996-27188 
(vizitat 08.08.2017)

32 Th omas Puig. Valores y principios constitucionales Parlamento y Constitucion. Anuario. 
2001. Nr. 5, p. 129-143; T. Freixes Sanjuan, J.C. Remotti Carbonel. Los valores y principios en 
la intepretacion constitucional. Revista Espanola de Derecho Constitucional, Nr. 35. Mayo-
Agosto. 1992, p. 97-109.

33 A. Torres dei Moral. Op., cit., p. 56-57.
34 М.В. Пресняков. Op. cit., p. 16.
35 Е.В. Корниенко. Трудовая мотивация и трудовые ценности российского общества: си-

стемный анализ современных тенденций. Монография. — Таганрог: Изд-ль А.Н. Сту-
пин, 2012, с. 33.
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În funcţie de izvorul normativ ce conţine valorile juridice, autorul V.N. Obo-
rotov delimitează valori reglementate de acte internaţionale și valori reglementate 
de actele normative interne ale statului. În plus, axiologia juridică mai evidenţiază 
valoarea instrumentală a dreptului, valoarea proprie a dreptului, valoarea socială și 
individuală a dreptului36.

Autorul Iu.N. Oborotov, de asemenea, divide valorile juridice în cele originale 
și cele iluzorii. În cel de-al doilea caz. vorbim despre patologiile dreptului în re-
zultatul căruia individul începe a percepe greșit dreptul, iar în rezultat ia naștere 
comportamentul deviant.

Dreptul reprezintă una dintre valorile fundamentale ale culturii universale. 
Acesta reprezintă un sistem în continuă schimbare graţie evoluţiei, dar care nu-si 
pierde valoarea sa general-umană. În baza celor menţionate anterior propunem 
următoarele criterii de clasifi care a valorilor juridice:

1)  criteriul importanţei locului dreptului în societate:
—  valori ce au drept scop consfi nţirea și asigurarea juridică a drepturilor și liber-

tăţilor persoanei (dreptul la viaţă, la libertate și inviolabilitatea persoanei etc.);
—  valori ce rezultă din esenţa normativ-reglementativă a dreptului (legalitatea etc.);
—  valori ce rezultă din esenţa umanistă a dreptului (umanismul, libertatea, 

egalitatea);
—  valori ce rezultă din esenţa dreptului ca indice al libertăţii omului (pe parcursul 

convieţuirii sociale se conturează norme ce stabilesc comportamentele dorite, 
posibile, determinând astfel un criteriu al comportamentului licit, ilicit sau 
inechitabil);

—  valori ce rezultă din esenţa dreptului ca un imperativ normativ-valoric (din 
perspectivele categoriilor morale (bine, datorie, binefăcători etc.) în calitate 
de comportament general obligatoriu);

—  valori orientate spre determinarea unei atitudini pozitive a individului faţă 
de drept, ca un bine comun (exprimate în ideologia juridică, ideile juridice, 
principiile dreptului.

2)  criteriul generalităţii valorilor juridice:
—  valori-principii (modele cu caracter general și special care stau la baza evaluării 

fenomenelor de natură juridică. De regulă, valorile-principii se regăsesc în 
textele constituţiilor statelor);

—  valori-reguli, care de regulă exprimă prohibiţia sau dispoziţia ce obligă la un 
comportament concret. Valorile-reguli se regăsesc în coduri și alte acte normative;

—  valori-proceduri, care exprimă procedura de naștere, evoluţie, modifi care, 
stingere a raporturilor juridice, delimitare a cercului de subiecte, și a tipului 
de raporturi reglementate.

3)  criteriul sferei de acţiune a valorilor juridice. Valorile juridice pol fi  divizate 
în trei categorii în funcţie de sfera de acţiune:

36 Ю.Н. Оборотов. Традиции и новации в правовом развитии. М., 2001, с. 33.
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—  valorile juridice care exprimă valori de caracter general (spre exemplu liber-
tatea, echitatea etc.);

—  valorile juridice care determină esenţa și conţinutul legilor care reglementează 
diverse sfere ale vieţii sociale (legitimitatea, legalitatea etc.);

—  valorile juridice instituţionalizate, adică cele ce există în forma diferitor in-
stituţii sociale (avocatura, instanţele judecătorești, organele de drept etc.).

Sistemul de valori juridice evoluează, iar în rezultat se completează cu noi valori 
juridice.

Recunoaștem că la momentul actual doctrina juridică duce lipsă de unanimitate 
vis-a-vis de clasifi carea valorilor juridice. Întru dezvoltarea acesteia și a sistemului 
de valori juridice este oportună cercetarea și monitorizarea valorilor juridice ale 
societăţii și a celor individuale, cercetarea permanentă a doctrinei juridice de speci-
alitate, efectuarea trening-urilor social-psihologice pentru indivizi și societate întru 
asimilarea și propagarea cât mai rapidă și efi cientă a valorilor juridice.

Se naște astfel tentaţia de a consfi nţi normativ prioritatea unor valori în faţa 
altora. Axiologia de fapt așa și obișnuiește să dispună anumite sisteme de valori. 
Aceasta susţine că orice sistem de valori are un caracter specifi c și anume ierarhizarea 
elementelor interne, adică conferirea diferitor grade dă importanţă diferitor valori. 
Iar în consecinţă, acestea se aranjează într-o anumită ordine de jos în sus sau de la 
cele superioare la cele inferioarei

Totuși, în opinia noastră, orice clasifi care a valorilor juridice este relativă, întrucât 
acestea există în sinteză, sau în mod inseparabil. Caracterul comun al valorilor juridice 
este că acestea se constituie în urma dialogului social, a compromisului, a acordului 
comun, iar în rezultat se codifi că prin decizii ale organelor legislative liber alese.

Deși le este specifi că această ierarhizare, opinăm a fi  imposibilă apriori con-
sfi nţirea juridică a ierarhiei abstracte a valorilor juridice. In plus, echilibrul dintre 
valorile juridice nu se poate reduce la prioritatea unora în faţa celorlalte, întrucât o 
atare poziţie ar echivala cu respingerea unor valori de către altele.

Echilibrul lor poate fi  atins prin intermediul mai multor modalităţi: interpretarea 
ofi cială a normei juridice, modifi carea și completarea legislaţiei în vigoare.

În concluzie menţiona că, ierarhia valorilor este un fenomen multidimensional, 
complex și mereu schimbător. Comportamentul juridic al individului depinde de 
structura acestei ierarhii și de corespunderea acesteia cu valorile acceptate de către 
societate. Astfel, valorile juridice se clasifi că în valori absolute sau valori-scopuri, 
superioare din punct de vedere al conţinutului; valori de nivel mediu care determină 
nivelul de dezvoltare și tipul culturii juridice a societăţii și individului, precum și 
valorile juridice instrumentale utilizate pentru reglementarea și construirea rapor-
turilor juridice concrete, dar și pentru apărarea altor valori. Tipologia varietăţilor 
ierarhiilor de valori, în funcţie de valorile juridice dominante, am putea presupune că 
este etatică (dominarea valorii statului), liberală (prioritatea revine, valorii libertate); 
utilitară (domină valorile instrumentale), și echilibrată (valorile juridice interacţio-
nează armonios, având o formă de exprimare normativă).
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UNELE CONSIDERENTE CU PRIVIRE LA 

CALITATEA DE SPECIALIST ÎN EFECTUAREA 

UNOR ACŢIUNI PROCESUALE

Ecaterina BALTAGA, doctor în drept, conferenţiar universitar

Certain Considerations upon the Quality of Specialist in the Performance 
of Some Procedural Actions
Th e specialist is a cumulative notion thathas come a longway in the process of conceptual 
development and defi ning, as well as procedural-normative regulation, representing a person 
which possesses special knowledge in a certainfi eld, regarded, from a conceptual point of view, 
as an experienced person in the paradigm of procedural-criminal law and probation theory; as 
a participant in the criminal process — an independent subject with a procedural legal status 
(invested with rights and obligations); as a person who provides assistance to the prosecution 
bodies; as the person who participates in procedural actions.
Keywords: specialist, special knowledge, application of special knowledge, versedperson, pro-
cedural subject.

Specialistul reprezintă o noţiune cumulativă care a parcurs un drum lung în procesul de formare 
și de defi nire conceptuală, cât și reglementării procesual-normative, fi ind persoană ce posedă 
cunoștinţe speciale dintr-un domeniu privită, din punct de vedere conceptual, ca persoană avizată, 
paradigma dreptului procesual-penal și teoriei probaţiunii; ca participant al procesului penal — 
subiect independent cu un statut juridic procesual (investit cu drepturi și obligaţii); persoana, ce 
acordă un ajutor organelor de urmărire penală; persoana ce participă în acţiuni procedurale.
Cuvinte-cheie: specialist, cunoștinţe speciale, aplicarea cunoștinţelor speciale, persoană ver-
sată, subiect procesual.

Autorii de specialitate afi rmă că, întrucât ne afl ăm într-o „epocă în care 
cunoştinţele devin tot mai întinse, iar specializarea capătă forme dintre cele mai 
diverse, este fi resc ca expertiza să aibă un rol deosebit, aşa cum nu l-a avut niciodată 
până acum“ sau că ne afl ăm într-o perioadă de desfăşurare ştiinţifi că a probelor“1.

Categoria specialităţilor la care se apelează pentru lămurirea unor probleme cu 
semnifi caţie juridică într-o cauză este foarte largă. Cu toate acestea, putem afi rma că, 
o bună parte din constatările tehnico-ştiinţifi ce alte acţiuni procesuale solicitate în 
procesele penale, aparţin domeniului criminalisticii şi medicinii legale. Dezvoltarea 
deosebită a celor două ştiinţe a creat, în prezent, premisa unei restrângeri relative a 
altor categorii de expertize cerute de organele judiciare.

1 Em. Stancu. Tratat de criminalistica. editia a V-a. București: Universul Juridic. 2008, p. 382.
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În pofi da magnitudinii statutului procesual al specialistului în procesul penal, 
efi cienţa aplicării cunoştinţelor speciale medicale în mare măsură este determinată 
de factori organizatorici şi strict specializaţi: competenţa specialistului, activitatea 
ştiinţifi că, aplicarea raţională a metodelor şi mijloacelor moderne, o unitate în acţiuni 
cu toţi participanţii echipei de investigare. Rezultatul participarea specialistului în 
cadrul urmăririi penale depinde nu numai de nivelul cunoştinţelor sale, dar este în 
mare măsură determinat de experienţa sa personală, de capacitatea de a gestiona în 
mod corespunzător interacţiunea cu ceilalţi participanţi ai procesului de urmărire 
penală.

Activitatea de cercetare la faţa locului reprezintă unul dintre actele iniţiale de 
urmărire penală, având o largă rezonanţă în ansamblul preocupărilor consacrate 
soluţionării unei cauze penale. Ea presupune cunoaşterea imediată, directă şi completă 
a locului în care s-a comis infracţiunea.

Importanţa unei astfel de investigaţii este regăsită în prevederile art. 118 CPP 
RM2, conform cărora cercetarea la faţa locului este recomandată în vederea efectuării 
de constatări cu privire la situaţia locului săvârşirii infracţiunii, descoperirea, fi x-
area şi ridicarea urmelor, stabilirea poziţiei şi stării mijloacelor materiale de probă, 
precum şi a împrejurărilor în care a fost săvârşită infracţiunea.

Este important să reţinem că trebuie acţionat cu deosebită operativitate, în 
conformitate cu regulile generale metodologice menţionate anterior, atât în luarea 
primelor măsuri, cât şi în pregătirea echipei, ceea ce reclamă mobilizarea urgentă a 
organelor judiciare competente să efectueze investigarea.

Opiniile expuse, constată, că sintagma „faţa locului“ debutează prin arătarea 
naturii activităţii; continuă prin descrierea aspectelor ce ţin de esenţa cercetării la 
faţa locului şi se încheie, în unele cazuri prin enunţarea scopului desfăşurării.

Cercetarea la faţa locului în care este implicat specialistul se caracterizează ca 
o activitate imediată, care trebuie să se efectueze într-un termen cât mai apropiat de 
comiterea infracţiunii şi care constituie, în principiu, o activitate irepetabilă, datorită 
modifi cărilor la care este supus câmpul infracţional, dar care poate fi  suplimentară 
şi/sau repetată 3.

Doctrina acceptă că, ulterior săvârşirii infracţiunii, locul pe care urmează să 
se efectueze cercetarea la faţa locului, până la sosirea echipei, şi anume: stabilirea 
faptului dacă victima mai este sau nu în viaţă, determinarea locului săvârşirii faptei, 
fi xarea tuturor împrejur arilor, identifi carea martorilor.

După autorul Gh. Baciu, cercetarea la faţa locului, se desfăşoară pe două planuri4:
—  unul, cu un accentuat caracter tehnic, în care specialistul, în principal cel 

criminalist și/sau medicul legist, desfășoară activităţi specifi ce, ce au ca scop 

2 Codul Nr. 122  din  14.03.2003. Codul de procedură penală al Republicii Moldova. Publi-
cat: 07.06.2003. În: Monitorul Ofi cial Nr. 104-110 art. Nr : 447.

3 Ig. Dolea. Drept procesual penal. Chișinău: Cartier juridic, 2005, p.222.
4 Gh. Baciu. Valoarea informaţiilor cu caracter medico-legal în procesul de urmărire penală. 

În: Revista Avocatul poporului, nr. 2/2007, 20.
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descoperirea, relevarea, examinarea și fi xarea prin metode și procedee tehnice, 
a tuturor schimbărilor din sistemul de referinţă cercetat, cauzate de săvârșirea 
infracţiunii;

—  altul, cu caracter exemplifi cativ, caracterizat prin efectuarea diferitor activi-
tăţi: identifi carea și ascultarea persoanelor vătămate, a martorilor oculari, a 
făptuitorilor, interpretarea existenţei, naturii, stării, poziţiei, formei urmelor și 
mijloacelor materiale de probă; reconstituirea unor situaţii de fapt, existente 
înainte, în timpul și după săvârșirea infracţiunii, de către ceilalţi membri ai 
echipei de urmărire penală5.

Conform literaturii de specialitate6 cercetarea propriu-zisă la faţa locului efectuată 
de specialist este anticipată de acţiuni premergătoare sau de măsuri preliminare, des-
tinate fi nalizării unor probleme urgente de care va depinde direct reuşita cercetării 
ulterioare: stabilirea locului comiterii infracţiunii; acordarea de prim ajutor victimelor 
care sînt încă în viaţă; fi xarea tuturor împrejurărilor care pe parcurs se pot schimba 
sau modifi ca.

Legea eliberează organul de urmărire penală de obligaţia de a întocmi o ordonanţă 
în legătură cu cercetarea la faţa locului, limitându-se doar la proces-verbal, ce constituie 
mijloc de probă. Acţiunile de urmărire penală sub formă de cercetare la faţa locului 
poate fi  efectuată, ca excepţie, fără autorizarea judecătorului de instrucţie, în baza 
ordonanţei motivate a procurorului, în cazurile infracţiunilor fl agrante. În cazul, în 
care sunt temeiuri sufi ciente, judecătorul de instrucţie, prin încheiere motivată, declară 
acţiunea de urmărire penală legală sau, după caz, ilegală (art. 301 alin. (2) CPP RM). 
Mai mult ca atât, cercetarea la faţa locului, cât şi actele premergătoare se materializează, 
în principal, prin proces-verbal; şi într-un caz şi în celălalt, s-ar putea aprecia că, în 
practică, din considerente de operativitate, nu trebuie acordată prea mare importanţă 
aspectelor legate de începere a urmăririi penale, fapt cu care nu suntem de acord.

Dacă concretizăm activitatea specialistul medico-legal la faţa locului, acesta 
este antrenat în efectuarea cercetărilor legate de: infracţiuni de banditism, omor, 
sinucidere, incidente rutiere, incendii etc.7

În această fază preliminară, pentru reuşita cercetării, reamintim una dintre 
reguli, potrivit căreia la început, în câmpul infracţional vor intra numai procurorul 
şi medicul legist, evitând, astfel, posibilitatea distrugerii unor urme şi modifi carea 
poziţiei obiectelor din preajma cadavrului. În acest caz, rolul legistului este de con-
silier medical al procurorului, furnizându-i acestuia toate informaţiile care ţin de 
specialitatea sa8. Aplicarea cunoştinţelor speciale medicale de specialist în această 

5 G.I. Olteanu, M. Ruiu. Tactica criminalistică. București: AIT Laboratories SRL, 2009, p. 3.
6 Ig. Dolea. Op. cit.; V. Păvăleanu. Drept procesual penal. Partea generală. București: Lumina 

Lex, 2001.
7 L. Hecser, V. Hădăreanu. Medicina legală și drept medical. Vol. I. Curs pentru studenţii în 

medicină. București: Lito. U.M.F., 1998, p. 49.
8 T. Osoianu, V. Orîndaș. Procedura penală. Partea generală. Curs universitar. Chișinău: Angela 

Levinţa, 2004, p. 209.
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acţiune procesuală este obligatorie în două cazuri: în examinarea cadavrului şi în 
examinarea persoanei de alt gen.

Sub raport tactic criminalistic, cercetarea la faţa locului parcurge două faze prin-
cipale: faza statică şi faza dinamică, fi ecăreia fi indu-i caracteristice anumite sarcini9.

La etapa statică examenul la faţa locului are următoarele obiective: constatarea 
morţii victimei, efectuată de către medicul legist, în prezenţa procurorului; exami-
narea generală a locului faptei; obţinerea unor date referitoare la victimă; stabilirea 
eventualelor modifi cări survenite la faţa locului după săvârşirea infracţiunii; deter-
minarea punctului din care va începe cercetarea; selecţionarea martorilor asistenţi 
la efectuarea cercetării locului faptei10.

La etapa dinamică cercetării la faţa locului este, cea mai complexă etapă, la 
ea participând toţi membrii echipei. De exemplu, în cazul infracţiunilor de omor, 
cercetarea va începe de la cadavru, fi ind examinat mai întâi corpul acestuia, precum 
şi locul de sub cadavru după care se va continua cu porţiunea de teren din jurul 
victimei; descoperirea, fi xarea şi ridicarea urmelor, se va efectua schiţa locului faptei, 
toate rezultatele cercetării urmând să fi e consemnate în procesul-verbal; clarifi carea 
împrejurărilor negative, caracterizate prin neconcordanţe între starea în care se 
afl ă victima, leziunile prezentate de aceasta şi situaţia de fapt este o problemă de 
importanţă esenţială pentru stabilirea adevărului în cauză11.

O altă acţiune procesuală în care specialistul aplică cunoştinţele speciale este 
examinarea cadavrului (art.120 CPP RM). Medicul-specialist activează în baza planu-
lui şi sub conducerea ofi ţerului de urmărire penală. Prezenţa lui, nu-1 eliberează pe 
ofi ţer de obligaţiile de a efectua personal examinarea şi de responsabilitatea pentru 
această acţiune de urmărire penală.

Examinarea cadavrului se impune să fi e efectuată nemijlocit la locul descoperirii 
lui, deoarece în caz contrar se întrerupe legătura dintre elementele locului faptei, 
în particular, împrejurările în care a fost descoperit cadavrul şi poziţia cadavrului, 
semnalmentele de cadavru etc.12

Sarcinile medicului-specialist la examinarea exterioară a cadavrului la faţa 
locului sunt: să constate moartea reală a persoanei; să stabilească timpul scurs de la 
deces; să consulte ofi ţerul de urmărire penală sau procurorul cu privire la examinarea 
cadavrului; să contribuie la depistarea, descrierea, fi xarea, ridicarea şi ambalarea 
probelor de origine biologică pentru investigaţii suplimentare; să-şi expună opinia 
preliminară asupra caracterului, mecanismului şi timpului producerii leziunilor 
corporale; acordă ajutor ofi ţerului de urmărire penală la descrierea în procesul-
penal a corpurilor delicte depistate, asigură plenitudinea expunerii datelor faptice 

9 Em. Stancu. Op. cit., p. 510.
10 Gh. Baciu. Op. cit., p. 21.
11 Gheorghiţă M. Tactica cercetării la faţa locului. Material știinţifi co-didactic ULIM. Chișinău: 

ULIM, 2004.
12 J.G. Wilhelm. Introducere în practica criminalistică. Manual destinat poliţiei criminale. Stutt-

gart, Germania, 1946, p. 49.
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descoperite; asigură o utilizare efi cientă a mijloacelor tehnice ajută să formuleze 
întrebările înaintate expertului etc.13

De regulă, cadavrul este examinat în locul unde a fost găsit. Şi doar în cazuri 
excepţionale, în lipsa condiţiilor optime, cadavrul poate fi  transportat la morga medico-
legală, unde se şi examinează. Informaţiile referitoare la cadavru şi corpurile delicte 
de origine biologică sunt dictate de către medic ofi ţerului de urmărire penală, pentru 
a fi  incluse în procesul-verbal14. După constatarea morţii, medicul legist va trece la 
examinarea cadavrului care, evident, nu poate fi  executată decât condiţiile oferite de 
o sală de autopsie. Ea trebuie efectuată cu maximă atenţie şi minuţiozitate, pentru a 
se evita concluzii pripite, după părerea noastră, în primul rând, cu privire la cauza 
şi natura morţii.

Un argument serios în sprijinul importanţei examinării, îl admitem şi acela, 
potrivit căruia, în eventualitatea punerii unui diagnostic inexact de moarte neviolentă 
(patologică), cercetarea locului faptei se va face într-un mod sumar, uneori cu su-
perfi cialitate, ceea ce va prejudicia serios desfăşurarea cercetărilor viitoare, după 
constatarea cauzei reale a morţii.

La cele menţionate concluzionăm, că examinarea cadavrului este o acţiune 
procesuală independentă şi se efectuează în cazurile prevăzute de art. 120 CPP 
RM şi care poate fi efectuată şi în cadrul cercetării la faţa locului (art. 118 CPP 
RM). În asemenea situaţii se întocmeşte un singur proces-verbal de cercetare 
la faţa locului, în care se includ şi date privind starea cadavrului, poziţia ca-
davrului etc.

Exhumarea cadavrului este o acţiune care depăşeşte aspectul pur procesual, 
implicându-se în cele de ordin moral. Din aceste considerente acţiunea procesuală 
se efectuează doar în baza ordonanţei motivate a organului de urmărire penală, cu 
autorizarea judecătorului de instrucţie (art. 120 alin. (2) CPP RM). La exhumarea 
cadavrului este obligatorie prezenţa procurorului şi a specialistului în domeniul 
medicinei legale; serviciul sanitar epidemiologie din localitate, care fi ind informat, 
poate delega o persoană.

Exhumarea cadavrului deseori este legată de o altă acţiune procesuală — cercetarea 
şi prezentarea spre recunoaştere, acţiuni care pot fi  efectuate atât la locul exhumării, 
cât şi în alt loc. În cazul în care este necesară efectuarea expertizei medico-legale, 
cadavrul este transportat la instituţia respectivă.

Conform literaturii de specialitate recunoaşterea cadavrelor se caracterizează 
prin următoarele trăsături15:

—  recunoașterea cadavrelor se poate face numai în cazul cercetării unor infrac-
ţiuni, ci și în alte situaţii, cum ar fi  accidentele de muncă, catastrofe aeriene, 
feroviare sau navale. În acest caz, recunoașterea cadavrelor prezintă o serie 

13 И.Е. Лобан, Г.И. Заславский, В.Л. Попов. Судебно-медицинская деятельность в уголов-
ном судопроизводстве. СПб.: „Юридический центр Пресс“, 2003, c. 34.

14 Gh. Baciu. Op. cit., p. 8.
15 G. I. Olteanu, M. Ruiu. Op. cit., p. 319.
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de difi cultăţi specifi ce, sub raport tactic fi ind necesară aplicarea de reguli, 
dintre care unele se deosebesc de cele ale recunoașterii persoanelor16.

În legătură cu recunoaşterea cadavrelor, se impun unele precizări ce ţin de această 
activitate, care este întâlnită nu numai în ipoteza cercetării unor fapte prevăzute de 
legea penală, ci şi în alte împrejurări, cum ar fi : sinuciderile, accidentele de muncă, 
accidentele rutiere, navale şi aeriene, catastrofele naturale (inundaţii, cutremure). 
Difi cultăţile în identifi care sunt determinate de faptul, că martorul nu mai percepe 
o persoana în viaţă, cu tot ce are ca specifi c şi fi resc din punct de vedere dinamic, de 
la facies, la modul de manifestare: cadavrele se prezintă spre recunoaştere îmbrăcat; 
anterior prezentării cadavrele va fi  o pregătire corespunzătoare, la nevoie recurgându-se 
şi la „toaleta cadavrului“17; cadavrul nu va fi  prezentat spre recunoaştere mai multor 
persoane concomitent (pentru a se evita sugestionările colective)18; cadavrul va fi  
prezentat în diferite poziţii (faţă, profi l), pentru a i se uşura identifi carea19; dacă starea 
cadavrului nu permite prezentare directă, pentru identifi care se vor folosi fotografi ile.

Persoana care a fost agresată fi zic şi/sau sexual, pentru a putea proba leziunile 
suferite, trebuie să treacă prin examinarea medico-legală de constatare efectuată de 
specialist. Temei pentru efectuarea examinării servesc date (deseori ipotetice) despre 
existenţa pe corpul uman al urmelor, a altor proprietăţi şi caracteristici, care trebuie 
constatate „… în cazul în care pentru aceasta nu este necesară expertiza medico-
legală“ (art. 119 alin. (1) CPP RM) sunt aplicate cunoştinţele unui specialist.

Alte prevederi dispunerii examinării corporale într-o opinie este şi: lipsa motivu-
lui în dispunerea expertizei medico-legale, adică necesitate efectuării unei cercetării 
speciale şi complexe şi consimţământul persoanei care va fi  supusă examinării20.

În procesul de examinare corporală se enumeră următoarele particularităţi 
ale examinării: acţiunea se efectuează numai după începerea urmăririi penale prin 
rezoluţia sau după caz procesul-verbal a organului de urmărire penală, dar până la 
confi rmarea acordul procurorului cu privire la începerea urmăririi penale; ordonanţa 
trebuie să fi e motivată pentru a justifi ca acţiunile procesuale; aplicarea mijloacelor 
tehnice se efectuează cu acordul persoanei examinate; la examinare nu este obligatorie 
participarea martorilor asistenţi, dar participarea lor este în unele cazuri rezonabilă; 
ridicare obiectelor din cadrul cercetării se efectuează conform regulilor stabilite21.

După unii autori, şi noi susţinem această opinie, examinarea persoanei are drept 
scop un domeniu mai larg de examinare: constatarea urmelor infracţiunii; semnelor 

16 Gh. Baciu. Op. cit., p. 7.
17 M. Minovici. Tratat complet de Medicina Legală. Vol. II. București: Atelierele grafi ce SOCED, 

1930, p. 670.
18 Em. Stancu. Op. cit., p. 370. 
19 C. Aioniţoaie. Tratatele tactică criminalistică. Craiova: Carpaţi, 1992, p. 190.
20 К.Б. Калиновский. Уголовный процесс современных зарубежных государств. Учебное 

пособие. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского государственного университета, 2000, 
c. 30.

21 Ibidem. p. 31.
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particulare de identitate; leziunilor corporale; aprecierea stării de ebrietate; constatarea 
altor proprietăţi şi caracteristici22. De exemplu, în cazul examinării corporale corpul 
persoanei reprezintă obiectul special al examinării ce stipulează una din condiţiile 
principale onorată de specialist în efectuarea examinării corporale — respectarea 
demnităţii persoanei.

În opinia noastră, rolul medicului-specialist în examinarea persoanei, este acela 
de a aplica cunoştinţe speciale pertinente şi concludente prin constatare directă sau 
prin raţionamente ştiinţifi ce, constatând încadrarea juridică a unor fapte — vătămări 
corporale, defi nirea persoanei sub aspectul caracteristicilor individuale — vârsta, sex, 
dar şi sub aspect psihopatologic — discernământ. Astfel, examinarea corporală este 
o acţiune procesuală care în esenţa sa constituie o modalitate a cercetării, specifi cul 
căreia constă în faptul că obiectul de cercetare este corpul omenesc şi la efectuarea 
acestei acţiuni sunt aplicate cunoştinţele medicale a unui specialist.

Obiect de cercetare poate fi  corpul învinuitului, bănuitului, inculpatului, mar-
torului şi al părţii vătămate.

Se prezumă în cele mai dese cazuri examinarea corporală este o acţiune la care
persoana participă benevol23, doar în cazuri excepţionale, când nu există o altă po-
sibilitate de a obţine date importante pentru cauză, examinarea corporală poate fi  
efectuată forţat. Cercetarea corpului persoanei perchezitionate se efectueaza de catre 
o persoana de acelasi sex şi de obicei, cu concursul medicului. Ea cuprinde regiunile 
şi organele ce pot fi  purtătoare de urmă ale infracţiunii (pielea) sau pot servi ca 
ascunzători (părul, orifi ciile naturale). În toate cazurile însă nu se admit acţiuni care 
ar înjosi demnitatea persoanei examinate sau ar pune în pericol sănătatea.

De unii autori este analizată ca formă de aplicarea cunoştinţelor speciale la aud-
ierea bănuitului, inculpatului, învinuitului sau martorului, recunoscând că această 
activitatea procesuală este reglementată de legiuitor insufi cient24 alţii o exclud, ca 
fi ind imposibilă25.

În legislaţia naţională participarea specialistului legist la audieri este argumentată 
de prevederile Codului de procedură penală a Republicii Moldova. Conţinutul art. 
105 alin. (5) CPP RM determină condiţiile de audiere a martorului, care suferă de 
o boală psihică sau de o altă boală gravă, care se efectuează cu consimţământul 
medicului şi în prezenţa acestuia, iar art. 88 CPP al RM prevede dreptul expertului 
de a participa la audieri „cu aprobarea organului de urmărire penală sau a instanţei 
de judecată, să pună întrebări persoanelor audiate cu participarea lui“.

22 А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский. Следственные действия в российском уголовном 
процессе: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 02.11.00 
Юриспруденция. С.-Петерб. гос. инж.-экон. ун-т (ИНЖЭКОН) С-Пб: СПбГИЭУ, 2004, 
c. 73.

23 S. Morar. Medicină legală. Sibiu: Ed. Universităţii „Lucian Blaga“, 2006, p. 135.
24 И.Е. Лобан, Г.И. Заславский, В.Л. Попов. Op. cit., p. 254.
25 Л.Е. Ароцкер. Тактика и этика судебного допроса. М.: Юрид. литература, 1969, c. 67.
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După părerea noastră, participarea specialistului la audieri ar fi  rezonabilă mai 
ales în cazurile când sunt cercetate cazurile ce ţin de culpa medicală, omorul cu o 
deosebită cruzime, omorul în serie etc., unde cunoştinţele speciale ale specialistului/
expertului sunt necesare în lămurirea unor probleme ce ţin de domeniul medical.

Desfăşurarea reconstituirii şi rezultatele experimentului în activitatea de ur mărire 
penală, ca şi a oricărei alte activităţi de procedură, depinde de temeinicia cu care 
ea a fost pregătită. În linii mari, pregătirea experimentului urmăreşte scopuri bine 
determinate: a) asigurarea acţiunilor ce urmează a fi  realizate a unei baze juridice 
inatacabile şi a unui regim tactic propice obţinerii de rezul tate veritabile şi b) crearea 
celor mai favorabile condiţii pentru desfăşurarea acestora.

Înainte de toate, în baza datelor de care dispune, organul de urmărire penală 
va determina oportunitatea acestui act de procedură. Printr-o analiză suplimenta ră 
a rezultatelor cercetării la faţa locului, a percheziţiei, a ascultării persoanelor ş.a., se 
vor delimita împrejurările, faptele şi circumstanţele ce provoacă dubii, în sensul că 
admit interpretări variate, alternative sau a căror existenţă sau inexistenţă este doar 
prezumativă26.

La pregătirea şi efectuarea experimentului, poate fi  solicitată asistenţa specialiştilor. 
Participarea acestora la organizarea şi efectuarea acţiunilor ex perimentale, în opinia 
autorului S. Doraş, va asigura experimentului nivelul ştiinţifi c necesar, în special în 
situaţiile în care se verifi că împrejurări de fapt cu un înalt grad de complexitate sau 
a căror evaluare reclamă cunoştinţe speciale. Ca şi în cazul cercetării la faţa locului, 
prezentării spre recunoaştere ş.a., specialistul va consulta organul de cercetare referi-
tor la organizarea şi efectuarea experimentului şi la aprecierea rezultatelor obţinute 
prin experienţă. Domeniile din care se pot selecta speci aliştii sunt dintre cele mai 
variate: criminalistică, medicină legală, tehnică şi tehnologie, construcţie etc.27

Pentru a obţine rezultate care să contribuie la realizarea sarcinilor ce se ridică la 
cercetarea unei fapte penale, experimentul trebuie să se desfăşoare într-un regim tactic 
adecvat împrejurărilor cauzei. Principalul mijloc de fi xare a modului de desfăşurare 
şi a rezultatelor experimentului, sub aspect procesual, îl constituie procesul-verbal.

În concluzie menţionăm că desfăşurarea urmăririi penale presupune efectu-
area tuturor actelor procesuale şi procedurale necesare pentru realizarea obiectu-
lui urmăririi, motiv pentru care majoritatea activităţilor se concentrează în jurul 
strângerii şi administrării probelor referitoare la existenta infracţiunii, la identifi carea 
făptuitorului şi la stabilirea răspunderii acestuia, în aşa fel încît să se poată decide 
dacă este sau nu cazul să fi e trimis în judecată. Acţiunile procesuale la efectuarea 
cărora specialistul aplică cunoştinţe speciale, se efectuează în strictă conformitate cu 
prevederile normative ale Codului de procedură penală şi numai după înregistrarea 
sesizării cu privire la infracţiune. 

26 S. Doraș. Criminalistica. Elemente de tactică. Vol. II, Chișinău: Tipografi a Centrală, 2012, p. 
459.

27 Ibidem.
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Th e article concerns the establishment and observance of working time and rest time as one 
of the constitutional and legal guarantees of labor law and the employer’s duty to ensure 
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Articolul se referă la stabilirea și respectarea timpului de lucru și a timpului de odihnă ca fi ind 
una dintre garanţiile constituţionale și legale ale dreptului de muncă și datoria angajatorului de 
a asigura securitatea și sănătatea în muncă. O atenţie deosebită se acordă problemelor de respec-
tare a obligaţiilor părţilor la contractul de muncă pe piaţa muncii. Autorul propune modalităţi 
de îmbunătăţire a efi cacităţii reglementării legale a relaţiilor avute în vedere în sferă muncii.
Cuvinte-cheie: dreptul constituţional la odihnă; timp de lucru; protecţia muncii; garanţiile 
drepturilor muncitorilor

В качестве одного из приоритетных направлений развития государства 
Национальная стратегия развития „Молдова — 2020“называет повышение про-
изводительности рабочей силы и увеличение уровня занятости в экономике.1 
Этому может значительно способствовать принятие мер по более эффектив-
ному использованию имеющихся трудовых ресурсов. На сегодняшний день, 
в сложившейся ситуации на рынке труда в республике, обеспечение уровня 
социальных прав, в том числе, в сфере труда, затруднено социально–эконо-
мической ситуацией. Как отмечается во введении к Национальной стратегии 

1 Закон РМ Nr. 166  от  11.07.2012 «Об утверждении Национальной стратегии развития 
«Молдова–2020» Опубликован : 30.11.2012 в Monitorul Ofi cial Nr. 245-247     статья № : 
791 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=additional&id=345635&lang=2 (дата 
обращения: 04.10.2017)
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занятости населения на 2017—2021 годы, „Затянувшийся процесс перехода к 
рыночной экономике, глобальные кризисы, а также внутренние экономиче-
ские и социальные противоречия оказали значительное влияние на рынок 
труда Республики Молдова“.2 Участники отношений на рынке труда, действу-
ющие в рамках гарантийных норм трудового законодательства, наделены до-
статочным объемом прав, в том числе по применению защитных механизмов. 
Однако ситуация осложняется достаточно большим процентом трудоспособ-
ного населения, в сфере т. наз. „неформальной занятости“. В этой связи рост 
уровня формальной занятости, которая обеспечит повышение доходов насе-
ления, улучшение качества жизни и устойчивое сокращение бедности, пола-
гаем возможным рассматривать в качестве предпосылки повышения эффек-
тивности применения действующего законодательствa в сфере труда. Необ-
ходимо отметить, что действующее законодательство республики Молдова в 
области регулирования трудовых и тесно связанных с ними отношений, яв-
ляется достаточно прогрессивным, реально отражающим ситуацию, склады-
вающуюся при применении несамостоятельного труда; государством пред-
принимаются своевременные шаги по приведению его в соответствие с об-
щепринятыми принципами и нормами международного права.

В качестве одного из основополагающих принципов правового регулиро-
вания трудовых правоотношений трудовой кодекс РМ называет „обеспечение 
права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе отвеча-
ющие требованиям охраны здоровья и безопасности труда, и права на отдых, 
включая регулирование продолжительности рабочего времени, предоставле-
ние ежегодного оплачиваемого отпуска, ежедневного отдыха, выходных и не-
рабочих праздничных дней“ (п. d) ст. 5 ТК РМ).

Необходимо отметить, что вопросы нормирования рабочего времени яви-
лись одними из первых, которые нашли свое закрепление в актах Междуна-
родной организации труда. Конвенция МОТ № 1 „Об ограничении рабочего 
времени на промышленных предприятиях до восьми часов в день  и сорока 
восьми часов в неделю„3 впервые на международном уровне регламентиро-
вала обязанности работодателей (предпринимателей) по ограничению при-
менения труда наемных работников, независимо от сферы их деятельности. 
Нормирование рабочего времени на протяжении длительного периода оста-
валось приоритетным направлением нормотворческой деятельности МОТ. 
Были приняты Конвенция 1931 г. об ограничении рабочего времени в уголь-

2 Постановление Правительства РМ Nr. 1473 от  30.12.2016 Об утверждении Национальной 
стратегии занятости населения на 2017-2021 годы Опубликован: 07.04.2017 в Monitorul 
Ofi cial Nr. 109-118 статья № : 272 (дата обращения: 04.10.2017)

3 Принята Генеральной Конференцией Международной Организации Труда, 29 октября 
1919 года, Вашингтон, США. Дата вступления в силу: 13 июня 1921 года. http://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/–––ed_norm/–normes/documents/normativeinstrument/
wcms_c001_ru.htm (дата обращения: 05.10.2017)
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ных шахтах N 31, пересмотренная Конвенцией 1935 г. N 46, Конвенция 1936 
г. о сокращении продолжительности рабочего времени на общественных ра-
ботах, N 51, Конвенция 1937 г. о сокращении рабочего времени в текстильной 
промышленности, N 61, а также Рекомендация 1924 г. о расширении возмож-
ностей для использования трудящимися свободного времени № 21, Рекомен-
дация 1939 г. о методах регламентации рабочего времени на дорожном транс-
порте N 65 и другие акты. Однако к настоящему моменту эти акты замещены 
общими конвенциями и рекомендациями, применимыми ко всем работни-
кам, и имеют статус отозванных4. Позже были приняты — Конвенция № 153 
и Рекомендация №161, 1979 г. о продолжительности рабочего времени и пери-
одах отдыха на дорожном транспорте. Гарантии ограничения продолжитель-
ности рабочего времени закрепляются, также, на уровне актов Совета Евро-
пы. Основными из них являются Европейская Конвенция о защите прав че-
ловека и основных свобод (1950 г.)5 и Европейская социальная хартия (1961 г., 
в ред. 1996 г.)6 (статьей 3 ЕСХ закреплено право на безопасные и не причиня-
ющие ущерба здоровью условия труда).

Установление предельной продолжительности рабочего времени и недо-
пущение нарушений в части предоставления времени отдыха меньшей, чем 
установлена в законодательстве, продолжительности, рассматриваются, в со-
ответствии с частью 2 статьи 43 Конституции Республики Молдова в качестве 
мер по защите труда.7Конституционные гарантии конкретизируются в отрас-
левом законодательстве, а также на уровне коллективных соглашений (нацио-
нальный, отраслевой уровень) и коллективных трудовых договоров.

Статьей 222 Трудового кодекса РМ обеспечение приоритета жизни, физи-
ческой целостности и здоровья работников, называется в качестве одного из 
основных направлений государственной политики в области охраны здоровья 
и безопасности труда (п. а) ч.1) ст.222 ТК РМ). Данное положение позволяет рас-
сматривать охрану труда, как один из элементов трудового правоотношения,8 
и понимать право на охрану труда в качестве субъективного права каждого 

4 Лютов Н. Международно–правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха 
отдельных категорий работников „Кадровик. Трудовое право для кадровика«, 2011, N 
9. http://www.hr–portal.ru/article/mezhdunarodno–pravovoe–regulirovanie–rabochego–vre-
meni–i–vremeni–otdyha–otdelnyh–kategoriy (дата обращения: 05.10.2017)

5 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с 
изменениями от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 
мая 1994 г.) ETS N 005. http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800–001.htm (дата 
обращения: 05.10.2017)

6 Европейская Социальная Хартия принята 18 октября 1961 г. в Турине и пересмотрена 
3 мая 1996 г. в Страсбурге. http://www.eycb.coe.int/compass/ru/chapter_6/6_9.html (дата 
обращения: 05.10.2017)

7 Конституция Республики Молдова от  29.07.1994 Опубликован : 12.08.1994 в Monitorul 
Ofi cial Nr. 1 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=additional&id=31.

8 Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. М., 1948. С. 49.
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работника на труд в условиях, исключающих воздействие вредных и опасных 
производственных факторов или не превышающих допустимые уровни тако-
го воздействия, которое закреплено, прежде всего, индивидуальным трудо-
вым договором с работником, а также другими договорами о труде. Посколь-
ку условия трудового договора о режиме рабочего времени и времени отды-
ха являются обязательными и продолжительность данных периодов не может 
быть изменена соглашением сторон, работник вправе рассчитывать на соблю-
дение своих трудовых прав при наступлении обстоятельств, препятствующих 
соблюдению режима работы, либо нарушающих право работника на отдых.

Обязанность работодателя по обеспечению режима труда и отдыха работ-
ников в соответствии с действующим законодательством РМ в рамках обе-
спечения безопасных условий и охраны труда предполагает целый ряд гаран-
тий. Прежде всего, это освобождение работника от работы в установленных 
законом случаях, оплата сверхурочных работ, предоставление дополнитель-
ного времени отдыха и др..Традиционно данные положения трудового зако-
нодательства рассматриваются как гарантийные и призваны защитить права 
работников в рамках социальной функции трудового права.

Говоря о режиме рабочего времени и его значении, А.М. Лушников и М.В. 
Лушникова отмечают, что „Еще в 1632 г. в работе „Великая дидактика“ Я.А. 
Коменский (1592—1670 гг.). обосновал положение, получившее впоследствии 
название „трех восьмерок„: 8 часов на работу, 8 часов — на сон, 8 часов — на 
культурный досуг и отдых. О желательности 8–часового рабочего дня писал 
французский философ К.А. Гельвеций (1715—1771 гг.) в своем сочинении „О 
человеке„9. На сегодняшний день соблюдение работодателем указанных гаран-
тийных норм обеспечивается применением санкций дисциплинарной и адми-
нистративной ответственности, однако вопросы стимулирования работодате-
лей к максимально эффективному использованию труда работников при со-
блюдении требований охраны труда, остаются актуальными и требующими, 
в том числе, правовых способов решения. Например, при привлечении работ-
ников к сверхурочным работам даже в рамках предельно допустимого коли-
чества рабочих часов, такой режим может отрицательно сказаться на здоро-
вье и безопасности работников. Повышенная оплата сверхурочных работ не 
компенсирует ухудшение здоровья и отрицательное воздействие на технику 
безопасности. Эксперты Международной организации труда, говоря о режи-
ме работы, используют понятие „чрезмерное число рабочих часов„10, которое 
может быть вызвано сезонным увеличением объема работ, прерывистым ре-

9 См.: Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права. В 2 томах. - М.: Статут, 
2009. - 1151с. http://uristinfo.net/trudovoe-pravo (Дата обращения: 10.09.2017).

10 Безопасность, охрана здоровья и условия труда / Учебное пособие Шведского 
Объединенного Совета по охране труда в промышленности, разработанное в 
сотрудничестве с МОТ. — Москва–Пермь: МОТ, 2004. С. 112. http://www.trudcontrol.
ru/fi les/editor. (Дата обращения: 10.03.2017).
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жимом работы, распределяемой на более продолжительные рабочие дни, на-
пример, при работе на транспорте, нехваткой рабочей силы, особенно квали-
фицированных рабочих и рабочих со специальной подготовкой, слабым или 
затрудненным контролем за соблюдением законов и правил.

Неблагоприятное воздействие на работников выражается в их чрезмер-
ной напряженности и усталости — как физической, так и умственной, сни-
жении качества выполняемой работы, увеличение числа несчастных случа-
ев и аварийных ситуаций увеличение продукции, являющейся браком, и, как 
следствие, снижение оплаты за выполненную работу и риск развития заболе-
ваний, в том числе, профессиональных.

Минимизации негативного воздействия на работника может способство-
вать принятие работодателем ряда мер в рамках мероприятий по охране тру-
да, например, обеспечение надлежащих санитарно–гигиенических условий 
труда, обеспечение возможности приема пищи в период работы, оборудова-
нием мест для кратковременного отдыха, качественные медицинские осмо-
тры работников как условие допуска к выполнению работы и др. Источника-
ми закрепления указанных мер могут выступать акты социального партнер-
ства. Так, в Коллективное соглашение (национальный уровень) № 2 от 9 июля 
2004 г. „Рабочее время и время отдыха“ были внесены изменения, касающие-
ся установления дополнительных гарантий для работников, а также обеспе-
чивающих соблюдение их права на отдых и установление продолжительности 
рабочего времени. Текст коллективного соглашения был дополнен положени-
ями о включении в период оплачиваемого рабочего времени, периодов вре-
мени, предназначен ного для личной гигиены, в случае грязных работ, а так-
же времени, предназначенно го для одевания и раздевания индивидуаль ных 
средств защиты. Продолжительность данных действий должна быть установ-
лена правилами внутреннего распорядка пред приятия или коллективным тру-
довым до говором.11

На отраслевом уровне вопросам правовой регламентации рабочего време-
ни и времени отдыха, также уделяется достаточно внимания. Причем, практи-
ческая значимость отраслевых актов социального партнерства заключается в 
учете специфики выполняемой работы конкретизации законодательных поло-
жений в части ограничения воздействия неблагоприятных производственных 
факторов на работающих. Так, главой VI Коллективного соглашения (отрасле-
вой уровень) на 2014—2017 годы, заключенного между Министерством здра-
воохранения Республики Молдова, Национальной компанией медицинско-
го страхования и Профсоюзом „Сэнэтатя“ Республики Молдова“ в п. 38 — 39 

11 Коллективное соглашение (национальный уровень) Nr. 15 от  09.06.2015об утверждении 
изменений и дополнений, которые вносятся в Коллективное соглашение (национальный 
уровень) № 2 от 9 июля 2004 г. «Рабочее время и время отдыха» Опубликован : 26.06.2015 
в Monitorul Ofi cial Nr. 161-165 статья № : 459 ttp://lex.justice.md/index.php?action=view
&view=additional&id (дата обращения: 03.10.2017) 
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установлены положения, являющиеся обязательными для сторон соглашения 
,касающиеся продолжительности рабочего времени для отдельных категорий 
работников, представляемых Профсоюзом „Сэнэтатя“.12 Согласно п. 48 статьи 
VI Коллективного соглашения (отраслевой уровень) на 2017 — 2020 годы, за-
ключенного между  Министерством культуры Республики Молдова и Феде-
рацией профсоюзов работников культуры, Работникам — членам профсою-
за, которые в течение предыдущего календарного года не были в медицинских 
отпусках, предоставляется 3 дополнительных оплачиваемых дня отпуска.13

Приведенные примеры подтверждают эффективность децентрализации 
при регулировании трудовых отношений, а также иллюстрируют возмож-
ность субъектов социального партнерства изыскивать возможность установ-
ления дополнительных гарантий и льгот для работающих лиц, компенсиру-
ющих воздействие вредных и неблагоприятных производственных факторов.

Режим работы, предполагающий разделение рабочего дня на части (ст. 100 
ТК РМ), а также сменная работа (ст. 101 ТК РМ) также отрицательно сказы-
ваются на здоровье и работоспособности работника. Продолжительные пере-
рывы в течение рабочего дня не всегда обеспечивают возможность гаранти-
ровать достаточный сон и необходимое свободное время для досуга и семей-
ных обязанностей. По данным Государственной инспекции труда РМ, осно-
ванным на результатах плановых контрольных мероприятий, а также рассмо-
трении жалоб и уведомлений, наиболее часто допускаемые нарушения законо-
дательства работодателями касаются, в том числе, продолжительности рабо-
чего времени — превышение нормальной продолжительности рабочего вре-
мени, выраженное несоблюдением права на сокращённое рабочее время, не-
соответствующим распределением рабочего времени в пределах рабочей не-
дели, вопреки законодательству и др. (Раздел IV Рабочее время и время отды-
ха, ст. 95–105, ст. 107,109, 110, 111 ТК РМ).14

Для улучшения условий сменной работы эксперты МОТ рекомендуют 
проводить мероприятия, на „совершенствование графиков сменной работы; 
сокращение рабочего времени, включая уменьшение продолжительности ра-
бочей недели, предоставление дополнительных выходных и ограничение про-
должительности рабочего времени, проводимого в сменных условиях; орга-
низация рабочего времени таким образом, чтобы в случае фиксированного 
сменного графика работники могли выбрать свою рабочую смену; совершен-
ствование частоты и схемы чередования скользящих смен ускоренное чере-

12 Приказ Министерства здравоохранения Республики Молдова № 1375 от 30.12.2013 г. 
„Об утверждение Коллективного соглашения (отраслевой уровень) на 2014—2017 годы“ 

13 Коллективное соглашение Nr. 1 от  04.01.2011  (отраслевой уровень) на 2017-2020 годы 
Опубликован: 14.01.2011 в Monitorul Ofi cial Nr. 5-14 статья № : 64  http://lex.justice.md/
index.php?action=view&view=additional&id=33732 (дата обращения: 03.10.2017)

14 Отчет о деятельности Государственной инспекции труда за 2016 год http://ism.gov.md/
ru/content/(дата обращения: 04.10.2017)
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дование при большем числе бригад обычно оказывается более приемлемым, 
поскольку оно снижает потребности в адаптации и частоту ночных смен; 
обеспечение достаточного количества выходных, особенно в конце недели“.15

Конституционное право на отдых и гарантированное работающим по тру-
довому договору право на отпуск, реализуется работниками в зависимости от 
сферы деятельности работодателя, особенностей правового статуса работника, 
климатических условий и др. Общепринятой является и практика предостав-
ления более продолжительных отпусков работникам определенных профессий, 
с большим стажем или работающим в особо тяжелых или опасных условиях.

Гарантийный характер указанных положений, наряду с предоставлением 
дополнительных и удлиненных отпусков, может проявляться в законодатель-
ном запрете замены отпуска денежной компенсацией для работников, заня-
тых на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями тру-
да, (ТК РМ называет в качестве возможного основания для замены отпуска 
денежной компенсацией только случаи прекращения индивидуального тру-
дового договора работника, не использовавшего свой отпуск (ч. 5 ст. 118 ТК 
РМ)), а также в запрете отзыва из отпуска. Получение компенсации за отпуск 
не имеет такого эффекта, который обеспечивается действительным отдыхом.

В заключение необходимо отметить, что деятельность работодателя по 
обеспечению режима труда и отдыха работников в числе мер, направленных 
на создание и сохранение безопасных условий труда и охраны труда, следу-
ет рассматривать в контексте появления новых схем распределения рабочего 
времени, распространения нетрадиционных форм занятости, появления экс-
периментов на государственном уровне по изменению режима работы и про-
должительности рабочего времени (например, переход на 6–часовой рабочий 
день в Швеции).16

Принимая во внимание возможность регулирования рабочего времени и 
времени отдыха на договорном уровне и уровне локальных нормативных ак-
тов, работодателю следует активнее использовать дифференцированный под-
ход к определению условий работы, документально закрепляя эти условия на 
уровне коллективных трудовых договоров, ПВТР, должностных инструкций, 
индивидуальных трудовых договоров. Такие режимы рабочего времени, как 
гибкий график, неполный рабочий день, разные часы начала и окончания ра-
боты и т.п. создают дополнительную возможность для максимального учета 
интересов работника, а также более эффективного использования продолжи-
тельности рабочего дня. Однако их использование требует четкой регламен-

15 Безопасность, охрана здоровья и условия труда / Учебное пособие Шведского 
Объединенного Совета по охране труда в промышленности, разработанное в 
сотрудничестве с МОТ. — Москва–Пермь: МОТ, 2004. С. 112. http://www.trudcontrol.
ru/fi les/editor. (Дата обращения: 10.09.2017).

16 http://business–swiss.ch/2016/06/v–shvetsii–6–chasovoj–rabochij–den. (Дата обращения: 
16.09.2017).
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тации, конкретизации выполняемых работником функций, а также усиления 
контроля за ходом выполняемой работы и своевременностью предоставления 
адекватной компенсации за работу в таком режиме.

Пункт  j) статьи 5 ТК РМ в качестве одного из принципов правового регу-
лирования труда, называет „сочетание государственного и договорного регу-
лирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений“. Коллективные соглашения на различном уровне, а также кол-
лективные трудовые договоры, как правило, содержат разделы, касающиеся 
рабочего времени и времени отдыха. Из приведенных выше примеров вид-
но, что субъекты трудового права достаточно часто руководствуются дан-
ным принципом, что, безусловно, должно способствовать повышению уров-
ня правовой защиты прав работников. Вместе с тем, минимальный уровень 
трудовых прав и гарантий для работников устанавливается трудовым кодек-
сом и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права 
(п. 1 статьи 11 ТК РМ).

Поскольку продолжительность рабочего времени (40 часов в неделю) не 
может быть увеличена нормами локальных правовых актов, в целях реализа-
ции конституционных гарантий права на труд и защиту труда (ст.43 Консти-
туции РМ), представляется целесообразным конкретизировать на уровне от-
раслевого закона — трудового кодекса РМ положение о приоритете законо-
дательного регулирования и, в первую очередь, нормирования, рабочего вре-
мени. С этой целью предлагается часть 1 статьи 95 ТК РМ изложить в следу-
ющей редакции: „Рабочее время — время, в течение которого работник в со-
ответствии с действующим законодательством, правилами внутреннего рас-
порядка предприятия, условиями индивидуального и коллективного трудо-
вых договоров исполняет трудовые обязанности“. 
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STATUTUL JURIDIC AL PERSOANEI FIZICE 

ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT 

AL REPUBLICII MOLDOVA

Natalia OSOIANU, doctor în drept, conferenţiar universitar, ULIM

Legal Statute of the Individual in the International Private Law of Repub-
lic of Moldova
Th is article deals with the problem of legal statute of natural person (physical person, indi-
vidual) in the international private law of the Republic of Moldova. We examine such aspects 
of the topic in case, as legal statute of foreign citizens, stateless persons, refugees. Legal acts of 
the Republic of Moldova that regulate these issues include Constitution, Civil Code and Code 
of Civil Procedure, diff erent laws. Norms of international conventions are also considered. In 
general, this article represents a short, but complex analysis of legal regulation.
Key words: natural person, physical person, individual, stateless person, refugee, international 
private law, confl ict of laws, legal capacity

Acest articol examinează problema statutului juridic al persoanei fi zice (individului) în drep-
tul internaţional privat al Republicii Moldova. Examinăm așa aspecte ale temei în cauză, 
ca statutul juridic al cetăţenilor străini, apatrizilor, refugiaţilor. Actele juridice ale Republicii 
Moldova, care reglementează aceste probleme, includ Constituţia, Codul Civil și Codul de 
Procedură Civilă, la fel ca și diferite legi. Normele convenţiilor internaţionale sunt de asemenea 
considerate. În general, articolul reprezintă o scurtă, dar complexă analiză a reglementării 
juridice în domeniul respectiv.
Cuvinte-cheie: persoana fi zică, individ, apatrid, refugiat, drept internaţional privat, confl ictul 
de legi, capacitatea civilă

Dreptul internaţional privat (DIP) este o ramură de drept care reglementează 
raporturi private, patrimoniale și personale nepatrimoniale între persoanele fi zice 
și juridice. În anumite situaţii și cu respectarea anumitor condiţii organizaţii inter-
naţionale și state de asemenea pot deveni subiecţi ai dreptului internaţional privat, 
dar nu sunt califi caţi ca subiecţi de bază. Subiecţii DIP sunt denumiţi de unii autori 
„străini în sens larg“; acest punct de vedere este tipic, spre exemplu, pentru doctrina 
română. Referitor la persoanele fi zice noţiunea este relevantă, însă în privinţa per-
soanelor juridice pare a fi  inexactă, deoarece are anumite conotaţii legate în primul 
rând cu indivizi, dar nu cu companii. Cu toate acestea, nu poate fi  numită greșită, 
deoarece persoane juridice, la fel ca și fi zice, sunt legate de anumite state — și de 
aceea în toate celelalte state participă în raporturi juridice ca „străini“.



84

Primul și principalul subiect al DIP este persoana fi zică — individul. Din punct 
de vedere al apartenenţei persoanei la un anumit stat sau ordine de drept se disting, 
de obicei, următoarele categorii, care prezintă importanţă în contextul relaţiilor 
juridice cu element străin:

• Cetăţeni proprii — cetăţeni ai Republicii Moldova; în acest caz, cetăţenia 
este înţeleasă în conformitate cu articolul 3(1) din Legea cetăţeniei Nr.1024 
din 02.06.20001 ca o legătura juridico-politică permanentă, care generează 
drepturi și obligaţii reciproce între stat și persoană;

• Cetăţeni străini — toate celelalte persoane care deţin cetăţenia oricărui stat; 
„determinarea cetăţeniei se face conform legii statului a cărui cetăţenie se 
invocă“ (art. 1587(2) C.Civ. 2)

• Persoane cu cetăţenie multiplă (bipatrizi); după cum se menţionează în doc-
trina DIP, „motivele pentru apariţia unei cetăţenii duale sunt schimbările 
teritoriale, migraţia economică și politică, precum și diferenţele în legislaţia 
statelor privind dobândirea și pierderea cetăţeniei“3;

• Apatrizi, printre care se deosebesc persoanele cu domiciliul permanent în 
Republica Moldova și persoanele care au reședinţa permanentă într-o ţară 
străină;

• Refugiaţi — persoane cu statut juridic special;
• Cetăţenii Republicii Moldova, care, pe lângă cetăţenia Republicii Moldova, 

deţin și cetăţenie străină (sau cetăţenii). În mod formal, aceasta este o catego-
rie separată, însă conform art.1587(5) C.Civ. „legea naţională a cetăţeanului 
Republicii Moldova care, potrivit legii străine, este considerat că are o altă 
cetăţenie este considerată legea Republicii Moldova“. Teoretic, aceste persoane 
nu au caracteristici specifi ce în ceea ce ţine de statutul lor juridic. În practică 
totuși pot apărea anumite probleme.

Privitor la sursele conform cărora este reglementat statutul juridic al persoane-
lor fi zice în Republica Moldova, mai întâi trebuie să menţionăm Constituţia, care 
prevede în Articolul 19 (1)4 că cetăţenii străini și apatrizii au aceleași drepturi și 
îndatoriri ca și cetăţenii Republicii Moldova, cu excepţii stabilite prin lege. Această 
prevedere în doctrina DIP poartă denumirea „principiul regimului naţional“ și se 
aplică foarte frecvent, cu mici variaţii ale drepturilor și obligaţiilor specifi ce. Ea este 
puţin precizată de art.1588 C.Civ. care prevede că în materie de capacitate juridică 
cetăţenilor străini și apatrizilor în Republica Moldova li se acordă regim naţional, 

1 Monitorul Ofi cial Nr. 98-101 din 10.08.2000. [online] http://lex.justice.md/viewdoc.php?act
ion=view&view=doc&id=311522&lang=1 (consultat la 22.08.2017)

2 Monitorul Ofi cial Nr. 82-86 din 22.06.2002. [online] http://lex.justice.md/viewdoc.php?acti
on=view&view=doc&id=325085&lang=1 (consultat la 22.08.2017)

3 Белькова Е.Г. Правосубъектность граждан в международном частном праве. В: Известия 
ИГЭА. 2008. № 4 (60). С. 105.

4 Monitorul Ofi cial Nr. 1 din 12.08.1994. [online] http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=v
iew&view=doc&id=311496&lang=1 (consultat la 22.08.2017)
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cu excepţia cazurilor prevăzute de Constituţie, de alte legi ale Republicii Moldova 
sau de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Anterior, principalul act legislativ normativ, care la rândul său a specifi cat articolul 
1588 din Codul civil al Republicii Moldova, a fost Legea cu privire la statutul juridic 
al cetăţenilor străini și apatrizilor în Republica Moldova nr. 275 din 10.11.19945. Însă 
în 2016, din cauza modifi cărilor legislative, legea și-a pierdut forţa, iar dispoziţiile 
care reglementau problema în cauză au fost transferate în Legea privind regimul 
străinilor în Republica Moldova nr. 200 din 16.07.20106.

Capitolul IX1 al acestei legi se numește „Drepturile, libertăţile și obligaţiile 
fundamentale ale străinilor“ și conţine normele privind așa materii ca, de exemplu, 
dreptul la muncă și la protecţia ei (art.842), dreptul la proprietate și dreptul de pro-
prietate intelectuală (art.846), dreptul la educaţie (art.847), dreptul la libera circulaţie 
pe întreg teritoriul Republicii Moldova (art.8411) ș.a. Legea prevede, pe lângă o serie 
de formalităţi referitoare la străini, următoarele restricţii privind drepturile lor:

• Străinii nu au dreptul de a alege și de a fi  aleși în organele legislative, executive și 
locale ale administraţiei publice, precum și de a participa la sufragiul universal;

• Străinii nu pot fi  membri ai partidelor sau altor organizaţii social-politice;
• Străinii nu pot efectua serviciul militar în forţele armate ale Republicii Moldova.
Regimul naţional este postulat în articolul 841 într-o formulă care diferă ușor 

de cea a Constituţiei și a Codului Civil al Republicii Moldova, dar nu o contrazice: 
„Străinii afl aţi în Republica Moldova se bucură de aceleași drepturi și libertăţi ca și 
cetăţenii Republicii Moldova, garantate de Constituţia Republicii Moldova și de alte 
legi, precum și de drepturile prevăzute în tratatele internaţionale la care Republica 
Moldova este parte, cu excepţiile stabilite de legislaţia în vigoare.“

În afară de Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova, există Legea 
privind integrarea străinilor nr. 274 din 27.12.20117, care prevede o astfel de clasifi care 
a subiectelor care fac obiectul acestui act normativ:

• străinii titulari ai dreptului de ședere provizorie pentru reîntregirea familiei;
• străinii titulari ai dreptului de ședere provizorie în scop de muncă;
• străinii titulari ai dreptului de ședere provizorie pentru studii;
• străinii titulari ai dreptului de ședere provizorie pentru activităţi umanitare 

sau religioase;
• străinii titulari ai dreptului de ședere permanentă;
• persoanele cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid în Republica Moldova;
• străinii care au obţinut protecţie internaţională sau azil politic în Republica 

Moldova (art.2, al.1).

5 Monitorul Ofi cial Nr. 20 din 29.12.1994. [online] http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=
view&view=doc&id=311642&lang=1 (consultat la 22.08.2017)

6 Monitorul Ofi cial Nr. 179-181 din 24.09.2010. [online] http://lex.justice.md/viewdoc.php?ac
tion=view&view=doc&id=336056&lang=1 (consultat la 22.08.2017)

7 Monitorul Ofi cial Nr. 48 din 13.03.2012. [online] http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=
view&view=doc&id=342438&lang=1 (consultat la 22.08.2017)
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Cu toate acestea, această lege are mai mult o natură administrativ-juridică decât 
de drept privat și reglementează acţiunile organelor de stat care vizează implemen-
tarea programelor de integrare, și nu relaţiile dintre persoane fi zice și/sau juridice. 
Această clasifi care nu are o semnifi caţie practică pentru DIP.

În conformitate cu principiul regimului naţional, statutul juridic al indivizilor este 
determinat în primul rând de problemele de capacitate de folosinţă și capacitate de 
exerciţiu, precum și de anumite aspecte legate de statutul civil, cetăţenie, domiciliu și etc. 
Dar, după cum se știe, una dintre cele mai importante sarcini ale dreptului internaţional 
privat este defi nirea legii aplicabile cu ajutorul regulilor de confl ict (normelor confl ictuale). 
Articolul 1587 din Codul civil al Republicii Moldova prevede următoarele opţiuni pentru 
legea aplicabilă, numită și legea naţională sau personală (lex nationalis/lex personalis):

• Pentru persoanele care deţin cetăţenia unui stat străin, legea cetăţeniei (lex 
patriae);

• Pentru apatrizi, legea domiciliului (lex domicilii);
• Pentru persoanele cu cetăţenie multiplă, legea celei mai strânse legături (lex 

connectionis fermitatis);
• Pentru refugiaţi, legea statului care acordă azil;
• Pentru cetăţenii Republicii Moldova care deţin și cetăţenie străină, legea 

Republicii Moldova.
În ceea ce privește variante de legea aplicabilă enumerate sunt necesare comen-

tarii, în primul rând, în privinţa legii celei mai strânse legături. În Codul civil al 
Republicii Moldova această regulă nu este explicată nici într-un fel, însă clarifi cările 
necesare pot fi  găsite în Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova: în confor-
mitate cu articolul 455 alineatul (2) „în cazul în care persoana deţine cetăţenia mai 
multor state, legea lui naţională se consideră legea statului în care își are domiciliul. 
Dacă cetăţeanul străin are domiciliu în Republica Moldova, legea lui naţională se 
consideră legea Republicii Moldova.“ Această concluzie se confi rmă de p.17 din 
Hotărârea Plenului CSJ Cu privire la practica judiciară de examinare a pricinilor 
civile cu element de extraneitate (nr.3 din 25.04.2016)8.

De asemenea, hotărârea precizează că, în conformitate cu articolul 30 alineatul 
(1) din Codul civil al Republicii Moldova, „locul de domiciliu al unui individ este 
recunoscut ca fi ind locul unde locuiește în mod permanent sau predominant“, ceea 
ce corespunde pe deplin teoriei și practicii DIP. Putem să susţinem opinia lui E.G. 
Belkova, care subliniază că „aplicarea criteriului de ședere contribuie adesea la alegerea 
legii și a ordinii statului cu care persoana are într-adevăr cea mai stabilă legătură. În 
condiţii de creștere a migraţiei populaţiei principiului cetăţeniei nu întotdeauna asigură 
aplicarea sistemului juridic, care are cea mai strânsă legătură cu un raport juridic.“9

8 Cu privire la practica judiciară de examinare a pricinilor civile cu element de extraneitate. 
[online] http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=209 (consultat la 22.08.2017)

9 Белькова Е.Г. О правоспособности физических лиц в международном частном праве. 
[online] https://cyberleninka.ru/article/n/o-pravosposobnosti-fi zicheskih-lits-v-mezhduna-
rodnom-chastnom-prave (consultat la 22.08.2017)
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În ceea ce privește statutul juridic al refugiaţilor în cadrul dreptului interna-
ţional privat și defi nirea legii care le este aplicabilă ca lege a statului de acordare a 
azilului, luarea în considerare a acestei chestiuni este imposibilă fără a ţine cont de 
prevederile Legii azilului din Republica Moldova nr. 270 din 18 decembrie 200810.

În conformitate cu articolul 3, statutul de refugiat este „forma de protecţie, 
recunoscută de Republica Moldova, a cetăţeanului străin sau apatridului care în-
trunește condiţiile prevăzute în Convenţia privind statutul refugiaţilor, încheiată 
la Geneva la 28 iulie 1951, precum și în Protocolul privind statutul refugiaţilor din 
31 ianuarie 1967“, și azilul este „o instituţie juridică prin al cărei intermediu statul 
oferă străinului protecţie, recunoscîndu-i statutul de refugiat și acordîndu-i protecţie 
umanitară, protecţie temporară sau azil politic“.

În conformitate cu articolul 17, alin. (1) statutul de refugiat se recunoaște, la solici-
tare, străinului care, în virtutea unei temeri bine întemeiate de a fi  persecutat pe motive 
de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau opinie politică, se 
afl ă în afara ţării a cărei cetăţenie o deţine și care nu poate sau, datorită acestei temeri, 
nu dorește să se pună sub protecţia acestei ţări; sau care, nedeţinînd nici o cetăţenie și 
găsindu-se în afara ţării în care își avea domiciliul legal și obișnuit, ca urmare a unor 
astfel de evenimente, nu poate sau, datorită respectivei temeri, nu dorește să se reîntoarcă.

Articolul 17, alin. (1) explică în mod sufi cient de ce refugiaţilor nu li se aplică 
criterii tipice pentru a determina legea aplicabilă statutului personal.

Legea privind azilul în Republica Moldova nu conţine prevederi referitoare la 
legea aplicabilă, care ar fi  complementare cu articolul 1587 din Codul civil al RM, dar 
în același timp, acesta prevede drepturi speciale ale refugiaţilor, uneori cu precizare 
că aceste drepturi sunt acordate în mod egal cu cetăţenii Republicii Moldova: de a 
fi  informat în scris, într-o limbă pe care o înţelege sau pe care se presupune în mod 
rezonabil că o înţelege, în momentul depunerii cererii, despre drepturile și obligaţiile pe 
care le are pe parcursul procedurii de azil; de a alege locul de reședinţă și de a circula 
liber în condiţiile stabilite de legislaţie pentru străini; de a fi  angajat de persoane fi zice 
sau juridice, de a exercita profesii libere, de a desfășura activitate de întreprinzător, 
în conformitate cu legislaţia în vigoare; de a fi  salarizat și de a benefi cia de celelalte 
drepturi materiale ce decurg din activităţile desfășurate, precum și de asigurare soci-
ală, în condiţiile legii; de a fi  încadrat în învăţămîntul obligatoriu și în celelalte forme 
de învăţămînt în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii Republicii Moldova; etc.

Drepturi generale, și nu speciale ale refugiaţilor în Republica Moldova în con-
formitate cu art. 1587 alin. (4) al CC al Republicii Moldova în ansamblu coincid cu 
drepturile cetăţenilor Republicii Moldova și, prin urmare, nu au nevoie de reglemen-
tări separate. De asemenea, trebuie remarcat faptul că Republica Moldova este parte 
la Convenţia de la Geneva din 28 iulie 195111, care conform articolului 12, alin. (1) 

10 Monitorul Ofi cial Nr. 53-54 din 13.03.2009. [online] http://lex.justice.md/viewdoc.php?acti
on=view&view=doc&id=330978&lang=1 (consultat la 22.08.2017)

11 http://prorefugiu.org/wp-content/uploads/2011/03/Conventia_1951_statutul_refugiatilor.pdf 
(consultat la 22.08.2017)
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prevede că „Statutul personal al unui refugiat va fi  guvernat de legea tarii unde isi 
are domiciliul sau, in lipsa unui domiciliu, de legea tarii unde isi are resedinta.“ În 
alin.(2) se prevede că „drepturile dobindite anterior de catre refugiat, care decurg 
din statutul personal, in special cele care rezulta din casatorie, vor fi  recunoscute de 
catre fi ecare stat contractant, sub rezerva, daca va fi  cazul, a indeplinirii formalitatilor 
prevazute de legislatia statului respectiv, intelegindu-se, totusi, ca dreptul in cauza 
trebuie sa fi e dintre cele care ar fi  fost recunoscute de legislatia statului respectiv, 
daca cel in cauza n-ar fi  devenit un refugiat.“

Astfel, Convenţia prevede nu numai regimul naţional al refugiatului în ţara în 
care i s-a acordat azil, ci și posibilitatea recunoașterii drepturilor dobândite în temeiul 
legislaţiei ţării cu privire la cetăţenia sa sau domiciliul anterior. Este interesant faptul 
că, într-o serie de cazuri, Convenţia acordă refugiaţilor nu tratamentul naţional, ci 
tratamentul naţiunii celei mai favorizate. Există următoarele standarde specifi ce:

• Statele contractante vor acorda oricarui refugiat un tratament cit mai favo-
rabil posibil si, in orice caz, un tratament care sa nu fi e mai putin favorabil 
decit cel acordat, in aceleasi imprejurari, strainilor in general, in ce priveste 
dobindirea de proprietati mobiliare si imobiliare, precum si de alte drepturi 
care se refera la acestea, inchirierea si alte contracte privind proprietatea 
mobiliara si imobiliara. (art. 13).

• Statele contractante vor acorda oricarui refugiat avind resedinta obisnuita pe 
teritoriul lor tratamentul cel mai favorabil acordat, in aceleasi imprejurari, 
cetatenilor unei tari straine in ce priveste exercitiul unei activitati profesionale 
salarizate (art.17, alin.1).

• Statele contractante vor acorda refugiatilor care se afl a in mod legal pe teri-
toriul lor tratamentul cel mai favorabil posibil si, in orice caz, un tratament 
nu mai putin favorabil decit cel acordat, in aceleasi imprejurari, strainilor in 
general, in ce priveste exercitarea unei profesiuni nesalarizate in agricultura, 
industrie, artizanat sau comert, precum si pentru crearea de societati comer-
ciale si industriale (art.18).

• Fiecare stat contractant va acorda refugiatilor care se afl a in mod legal pe 
teritoriul lor, titulari de diplome recunoscute de catre autoritatile competente 
ale statului respectiv si care doresc sa exercite o profesiune libera, un tratament 
cit mai favorabil posibil si, in orice caz, un tratament nu mai putin favorabil 
decit acela acordat, in aceleasi imprejurari, strainilor in general (art.19, alin.1).

• In privinta locuintelor, in masura in care aceasta problema intra sub incidenta 
legilor si regulamentelor sau este supusa controlului autoritatilor publice, statele 
contractante vor acorda refugiatilor care isi au resedinta legala pe teritoriul lor un 
tratament cit mai favorabil posibil; in orice caz, acest tratament nu va fi  mai putin 
favorabil decit cel acordat, in aceleasi imprejurari, strainilor in general (art.21).

• 1) Statele contractante vor acorda refugiatilor acelasi tratament ca si cetatenilor 
lor in ceea ce priveste invatamintul primar. 2) Statele contractante vor acorda 
refugiatilor un tratament cit mai favorabil posibil si, in orice caz, nu mai pu-
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tin favorabil decit cel acordat strainilor in general, in aceleasi imprejurari, in 
privinta formelor de educatie, altele decit invatamintul primar si, in special, 
in ceea ce priveste accesul la studii, recunoasterea certifi catelor de studii, a 
diplomelor si titlurilor universitare eliberate in strainatate, reducerea de taxe 
si impozite si acordarea de burse de studii (art. 22).

Continuând comentariu formulelor de fi xare referitoare la persoane fi zice, ob-
servăm că formularea articolului 1587 (5) din Codul civil al RM este o normă uni-
laterală confl ictuală — un tip de norme mai puţin frecvent decât norme bilaterale 
— și exprimă interesul statului în reglementarea unei anumite categorii de relaţii. 
Teoretic, acest interes este clar și ușor de înţeles, dar în practică voinţa statului cu 
privire la statutul juridic al individului cu cetăţenie multiplă se confruntă adesea cu 
aceeași expresie a voinţei unui alt stat a cărui cetăţenie acea persoană, de asemenea, 
posedă. Pentru a rezolva astfel de probleme, sunt necesare norme suplimentare — 
de exemplu, trimiteri la locul de reședinţă permanentă, domiciliul fi scal, locul de 
muncă etc.

Un alt aspect important al statutului juridic al persoanelor fi zice în dreptul 
internaţional privat se referă la domeniul de aplicare a capacităţii lor juridice și la 
posibilitatea limitării acesteia, precum și a lipsirii de capacitate. Legea aplicabilă 
pentru determinarea capacităţii juridice se stabilește în conformitate cu formulele de 
fi xare de mai sus, adică pentru un cetăţean străin este legea ţării de cetăţenie, pentru 
un apatrid cu domiciliul în afara Republicii Moldova — dreptul ţării de reședinţă 
permanentă și așa mai departe.

În acest context, art.1590 C.Civ. prezintă interes, deoarece prevede reguli speciale. 
Astfel, legea naţională — de exemplu, sub forma legii cetăţeniei sau legii domici-
liului — reglementează capacitatea de exerciţiu a cetăţenilor străini și a apatrizilor 
(alin.1). Persoana care nu benefi ciază de capacitate de exerciţiu conform legii sale 
naţionale nu este în drept să invoce lipsa capacităţii de exerciţiu dacă are capacitate 
de exerciţiu conform legii locului de încheiere a actului juridic, cu excepţia cazu-
rilor în care se va dovedi că cealaltă parte la act știa sau trebuia să știe despre lipsa 
capacităţii de exerciţiu (alin.2). În acest context C.Jugastru indică că la baza unei 
asemenea reglemetări se afl ă teoria interesului naţional, bine ilustrată de celebra speţa 
Lizardi: „Atunci când incapacitatea unui străin dată de legea sa naţională, duce la 
lezarea interesului naţional francez, prin prejudicierea unui cetăţean francez, care a 
acţionat de bună-credinţă, legea naţională a străinului trebuie înlăturată și înlocuită 
cu legea locală, care îl declară capabil pe străinul în cauză.“12 În aceeași ordine de 
idei, capacitatea de exerciţiu a cetăţenilor străini și a apatrizilor în materie de acte 
juridice încheiate pe teritoriul Republicii Moldova și în materie de obligaţii din 
cauzarea de prejudiciu se stabilește conform legislaţiei Republicii Moldova (alin.3). 

12 Jugastru C. Lex causae în materia capacităţii persoanei fi zice (art. 2572 din Codul civil) 
[online] http://revista.universuljuridic.ro/lex-causae-materia-capacitatii-persoanei-fi zice-art-
2572-din-codul-civil/4/ (consultat la 22.08.2017)
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Apartenenţa unei persoane la o nouă lege naţională nu aduce atingere majoratului 
dobîndit și recunoscut conform legii aplicabile anterior (alin.4).

Conform art.1591 din Codul Civil al Republicii Moldova, cetăţeanul străin sau 
apatridul poate fi  declarat incapabil sau limitat în capacitatea de exerciţiu, conform 
legislaţiei Republicii Moldova (alin.1). Reprezentarea legală a cetăţeanului străin sau 
apatridului lipsit de capacitate de exerciţiu, precum și asistarea cetăţeanului străin 
sau apatridului limitat în capacitatea de exerciţiu sînt supuse legii care reglementează 
raporturile juridice de reprezentare sau asistare (alin.2).

Trebuie remarcat faptul că trimiterea la legea Republicii Moldova, care în cazul 
corespunzător va fi  legea instanţei (lex fori), pare a fi  o soluţie nereușită a confl ictului 
de legi. Limitarea și lipsirea de capacitate de exerciţiu printr-o hotărâre judecăto-
rească sunt reglementate într-un mod diferit în diferite state. De exemplu, în Codul 
civil al României este prevăzut că incapacitatile speciale referitoare la un anumit 
raport juridic sunt supuse legii aplicabile acelui raport juridic (art.2.572, al.213). 
Prin urmare, aplicarea legii Republicii Moldova poate conduce la nerecunoașterea 
deciziei în străinătate.

În ceea ce privește înregistrarea în străinătate a actelor de stare civilă ale cetă-
ţenilor Republicii Moldova, articolul 1594 al Codului Civil prevede că în cazul când 
aceștia au reședinţă în afara teritoriului statului, această procedură se efectuează de 
către ofi ciile consulare ale Republicii Moldova, iar în lipsa acestora, de către ambasade. 
Trebuie să precizăm, că în conformitate cu articolul 13 din legea privind actele de 
stare civilă din 26 aprilie 200114, actele de stare civilă eliberate cetăţenilor străini și 
apatrizilor de către organele competente ale ţărilor străine, în conformitate cu legile 
ţărilor respective, sînt recunoscute valabile în Republica Moldova după supralegali-
zarea lor, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel (alin.1). Actele de stare civilă 
ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale ţărilor 
străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sînt transcrise în 
registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Transcrierea actelor de stare civilă și 
înscrierea menţiunilor primite din străinătate se efectuează de către organul de stare 
civilă. Cetăţeanul Republicii Moldova este obligat să declare transcrierea, în termen 
de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certifi catului 
de stare civilă ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă (alin.2).

Concluzionăm, că statutul juridic al persoanelor din dreptul internaţional privat 
este reglementat de legislaţia Republicii Moldova într-un mod sufi cient de detaliat și 
adecvat. Normele corespondente sunt împrăștiate în textul mai multor acte norma-
tive (coduri, legi), ceea ce, în practică, poate cauza difi cultăţi în aplicarea lor, însă, 
pentru a depăși această complexitate, există o hotărâre explicativă a Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.

13 Codul civil, republicat. 2011. [online] http://www.dreptonline.ro/legislatie/codul_civil_repu-
blicat_2011_noul_cod_civil.php#cartea7 (consultat la 22.08.2017)

14 Monitorul Ofi cial Nr.97-99 din 17.08.2001 [online] http://lex.justice.md/index.php?action=
view&view=doc&id=312727 (consultat la 22.08.2017) 
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VALENŢELE DREPTULUI DE CREANŢĂ 

ÎN CONTEXTUL ACŢIUNII PAULIENE 
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The Capacities of the Right to Claim in the Context of the Paulian Action 
Th e content of the civil obligational legal relationship is ontologically reunited by the creditor’s right 
to claim to the debtor a certain conduct consisting of giving, doing or not doing, and the debtor’s 
duty to execute a certain specifi c performance to which he was bound. Th e research regarding the 
right to claim and its requirements in the actio pauliana context can only be conceived from the 
perspective of the concept of subjective law and the adjacent theories, because the right to claim 
is a subjective civil patrimonial right. Th e right to claim is a freedom of the creditor, a prescrip-
tive subjective civil right, determined ab initio from the perspective of the passive, personal and 
relative subject, according to which the holder, reus credendi, under positive law provisions, is 
entitled to claim to a person, called debtor, to deliver a performance that can consist of giving, 
doing, and not doing. Th e right of claim that does not qualify as „certain“ can still be considered 
a legitimate expectation, and as a consequence the paulian action can be admitted. It does not 
matter whether the claim is liquid and exigible, because the revocation action is only an interim 
measure, not an enforceable one. Th e liquidity of the claim is a condition for the admissibility 
of the paulian action only when it is the object of a sum of money.
Keywords: paulian action, subjective patrimonial right, right to claim, certain, liquid and 
exigible claim, legitimate expectation

Conţinutul raportului juridic obligaţional civil este reunit ontologic prin dreptul creditorului de 
a pretinde debitorului său o anumită conduită constând în dare, facere sau non facere şi datoria 
debitorului de a executa o anumită prestaţie concretă la care s-a obligat. Cercetarea dreptului 
de creanţă şi cerinţelor acestuia în contextul actio pauliana nu poate fi  concepută decât prin 
prisma conceptului de drept subiectiv şi teoriilor adiacente, deoarece dreptul de creanţă constituie 
un drept subiectiv civil patrimonial. Dreptul de creanţă reprezintă o libertate a creditorului, un 
drept subiectiv civil patrimonial prescriptibil, determinat ab initio din perspectiva subiectului 
pasiv, personal şi relativ conform căruia titularul, reus credendi, în condiţiile dreptului pozitiv, 
este îndreptăţit să pretindă unei persoane, numită debitor, de a efectua o prestaţie care poate 
consta în dare, facere şi non facere. Dreptul de creanţă care nu întruneşte calitatea de a fi  „cert“ 
poate totuşi să fi e considerat o speranţă legitimă, iar pe cale de consecinţă acţiunea pauliană 
poate fi  admisă. Nu contează dacă creanţa este lichidă şi exigibilă, deoarece acţiunea revocatorie 
este doar o măsură intermediară, nu una executorie. Lichiditatea creanţei este o condiţie de 
admisibilitate a acţiunii pauliene numai atunci când are ca obiect o sumă de bani. 
Cuvinte cheie: acţiunea pauliană, drept subiectiv patrimonial, drept de creanţă, creanţă certă.



92

Preliminarii

Pentru exercitarea acţiunii pauliene creditorul-reclamant trebuie să afi rme 
existenţa unui drept de creanţă, care urmează să corespundă unor anumite cerinţe. 
Din considerentul respectiv se impune o investigaţie teoretic-ştiinţifi că din perspec-
tiva: a) identifi cării, conturării şi dezvăluirii condiţiilor înaintate faţă de dreptul 
de creanţă; b) determinarea sferei izvorului ius ad personam, adică circumscrierea 
aplicabilităţii acţiunii pauliene în raport cu sursa raporturilor juridice obligaţionale. 
Aşadar, prezentul articol se va mărgini la abordarea primei probleme, iar a doua va 
constitui obiectul unei cercetări separate. Ambele necunoscute urmează a fi  dezvoltate 
ştiinţifi c în lumina funcţiei conservativ-asiguratorii a acţiunii pauliene referitor la 
dreptul de creanţă, funcţie, care, în opinia noastră, oferă creditorului o posibilitate 
reală de a menţine solvabil debitorul prin urmărirea bunurilor acestuia, ce au ieşit 
din activul patrimonial prin acte încheiate fraudulos.

În esenţă acţiunea pauliană nu are ca fi nalitate nulitatea actului juridic încheiat 
de către debitor, ci doar inefi cacitatea acestuia în raport cu creditorul, care î-i conferă 
ulterior posibilitatea de a exercita asupra bunului, obiect al actului respectiv, o acţiune 
de executare pentru realizarea dreptului de creanţă.

În lucerna invocata abordarea multidimensională a valenţelor dreptului de creanţă 
nu numai că este utilă, dar imperios necesară din punct de vedere atât teoretic cât 
şi practic. Teoretizarea categoriilor juridice nu constituie un scop în sine steril, ci 
urmăreşte elaborarea căilor înţelepte şi fundamentate ştiinţifi c de a soluţiona prob-
leme practice cu care se confruntă titularii situaţiilor juridice subiective concrete.

Dreptul de creanţă constituie o componentă a conţinutului raportului juridic 
obligaţional, aceasta înscriindu-se în activul patrimonial al creditorului1. Astfel, 
raportul juridic obligaţional civil cuprinde, în latura activă, dreptul de creanţă a 
creditorului şi sub aspectul laturii pasive îndatorirea corelativă a debitorului (reus 
debitori). Conţinutul raportului juridic obligaţional civil este reunit ontologic, şi 
anume din dreptul creditorului de a pretinde debitorului său o anumită conduită 
constând în dare, facere sau non facere şi datoria debitorului de a executa o anumită 
prestaţie concretă la care s-a obligat2.

Cercetarea dreptului de creanţă şi cerinţelor acestuia în contextul actio pauliana 
nu poate fi  concepută decât prin prizma conceptului de drept subiectiv şi teoriilor 
adiacente, pe care le vom expune rezumativ, deoarece dreptul de creanţă constituie 
un drept subiectiv civil patrimonial.

Astfel, justifi cativ, autorul Ovidiu Ungureanu menţionează că, „după cum adesea 
s-a observat, nu ese simplu de a surprinde esenţa dreptului subiectiv. Dreptul obiectiv 
recunoaşte indivizilor largi prerogative de acţiune sub forma unor drepturi individ-

1 Stătescu C., Bârsan C. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Ediţia a 9-a. București. Ha-
mangiu, 2008, p. 2.

2 Urs Iosif Robi, Ispas Petruţa-Elena. Drept civil. Teoria Generală a Obligaţiilor. București. 
Hamangiu, 2015, p. 6. 
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uale, adică drepturi subiective. Nu există drept subiectiv decât în cadrul permis de 
dreptul obiectiv. De aici rezultă că dacă dreptul este general, dreptul subiectiv este 
individual. Dreptul subiectiv ar fi , după cum s-a arătat, capacitatea (puterea, forţa, 
putinţa) care întemeiază, în fapt, dreptul de a fi  în viaţă. Însă nu orice prerogative 
individuale înseamnă, în sens tehnic, drept subiectiv. Trebuie să distingem între drep-
tul subiectiv şi prerogativele învecinate. Astfel, libertatea nu este decât o virtualitate 
de drept, o posibilitate garantată de dreptul obiectiv, fără a avea un obiect precis“3.

Autorul Mircea Djuvară consideră că, dreptul subiectiv există, iar ideea de 
obligaţie, fără un drept corespunzător este o absurditate4. Într-adevăr drepturile 
subiective şi obligaţiile civile constituie confi guraţia juridică a conţinutului unui 
raport juridic civil ce se afl ă într-o legătură logico-juridică de complementarietate, 
adică de interdependenţă corelativă, însă aceasta nu înseamncă ca ele nu reprezintă 
totuşi două realităţi juridice realtiv distincte, dar interconexe între ele prin fi nalitatea 
socială pentru care au fost reglementate de dreptul pozitiv. Problema conceptului de 
drept subiectiv civil la general şi în special cu privire la dreptul de creanţă nu poate 
fi  abstractizată de titularul acestuia, fi e persoană fi zică sau juridică.

Legislaţia civilă nu oferă o defi niţie dreptului subiectiv civil în general, dar în 
anumite cazuri consacră unele defi niţii mai mult sau mai puţin complete a anumituri 
drepturi concrete, cum ar fi  dreptul de superfi cie etc.

Astfel, în doctrina civilă s-au formulat diverse opinii referitor la conceptul juridic 
de drept subiectiv civil. După reputatul savant Matei Cantacuzino, „dreptul subiectiv 
civil este puterea ce o are fi ecare individ de a pretinde ca facultăţile, aptitudinele şi 
puterile sale, care nu sunt îngrădite prin lege, să fi e nu numai respectate, nesupărate 
de alţii sau de societate prin organele sale, ci să fi e, atunci când ele s-au tradus în 
acte de voinţă creatoare de raportuir cu alţii, sprijinite de societate prin organele 
sale, spre a fi  aduse la îndeplinire efectele raportuirlor creatoare“5.

Dreptul subiectiv constă din prerogativa sau posibilitatea recunoscută unei 
persoane titulare a dreptului de a pretinde unei alte persoane să efectueze o anumită 
prestaţie, care poate consta în a da ceva, adică a transmite un drept asupra unui 
lucru, a face sau de a nu face ceva6. Îndatorirea la care este ţinut subiectul pasiv al 
raportului juridic poate fi  realizată, la nevoie, prin forţa de constrângere a statului.

În opinia savantului Beliu Gh. „dreptul subiectiv este posibilitatea recunoscută 
de legea civilă subiectului activ — persoană fi zică ori persoană juridică — în virtutea 
căreia aceasta poate, în limitele dreptului şi moralei, să aibă o anumită conduită, să 
pretindă o conduită corespunzătoare — să dea, să facă ori să nu facă ceva — de la 
subiectul pasiv şi să ceară concursul forţei coercitive a statului în caz de nevoie“7.

3 Ungureanu O. Manual de drept civil. Partea generală. București. All Beck, 1999, p. 139.
4 Djuvară M. Teoria generală a dreptului. Volumul II. Bucureşti. 1930, p. 345.
5 Cantacuzino M. Elementele dreptului civil. Cartea Românească, 1921, p. 25.
6 Popescu T. Drept. București. Editura Didactica şi Pedagogica, 1970, p. 40.
7 Beleiu Gh. Drept civil roman. Bucureşti. Editura Şansa, 1993, p. 74.
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Astfel, putem conceptualiza dreptul subiectiv civil ca pe o posibilitate de conduită 
recunoscută de legea civilă subiectului activ8, în temeiul căreia el poate pretinde, în 
limitele dreptului, ordinii publice şi bunelor moravuri, subiectului pasiv, în situaţia în 
care dreptul său este încălcat, având puterea de a apela la forţa de constrângere a statului.

În contextul celor expuse urmează de explicat termenologia dreptului patrimonial 
de creanţă. În literatura de specialitate dreptul de crenaţă este abordat ca un raport 
care se stabileşte între două persoane, în virtutea căruia o persoană numită creditor, 
are dreptul să ceară de la altă persoană numită debitor, o anumită prestaţie9. Defi niţia 
respectivă exprimă mai mult ideea de raport obligaţional civil, care cuprinde în latura 
activă creditorul şi dreptul de creanţă a acestuia, cât şi latura pasiviă; debitorul şi 
datoria la care este ţinut acesta din urmă în raport cu creditorul.

Un alt clasic al dreptului civil român consideră că, drepturile persoanle şi drep-
turile reale formează patrimoniul care compune bunurile unei persoane. Astfel, 
dreptul de creanţă este un drept personal care mereu are în calitate de corelativ o 
obligaţie10. Subscriem acestor teze de principiu referitor la problematizarea teoretică 
a conceptului dreptului de creanţă, însă cu unele precizări de rigoare, care nu au ca 
scop de a critica ideele expuse, dar din contra de a le dezvolta ţinând cont de evoluţia 
societăţii în general, şi a categoriilor juridice a ştiinţii dreptului civil, în particular.

Dacă raportul juridic de obligaţie civilă este privit din perspectiva creditorului, 
atunci el se numeşte drept de crenaţă, iar dacă este abordat din ipostaza laturii 
pasive, adică din punct de vedere a debitorului, el se numeşte „obligatio“.

Drepturile de creanţă împreună cu drepturile reale formează claficarea 
fundamentală a drepturilor civile cu conţinut patrimonial, adică care pot fi  evalu-
ate în bani. Latura esenţială a raportului obligaţional civil o constituie conţinutul 
său patrimonial; dreptul de creanţă se înscrie în activul patrimonial, iar obligaţia 
corelativă este cuprinsă în pasivul acestuia. În sensul enunţat, art. 284 alin. (1) Codul 
civil11 prevede că „Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor pat-
rimoniale (care pot fi  evaluate în bani), privite ca o sumă de valori active şi pasive 
strîns legate între ele, aparţinînd unor persoane fi zice şi juridice determinate“.

Astfel, se impune de înţeles sintagma „obligaţie corelativă“ a debitorului în sensul 
restrâns de datorie, de prestaţie pe care trebuie să o procure debitorul faţă de credi-
torul său. O altă abordare crează inconveniente în defi nirea şi construcţia juridică a 
obligaţiei civile, deoarece defi niţia noţiunii de obligaţie civilă cuprinde, după cum 
am menţionat, în conţinutul său atât dreptul de creanţă cât şi datoria corelativă, 
precum şi alte elemente structurale. Nu întâmplător, în literatura de specialitate mai 
recentă se consideră că, conţinutul raportului juridic de obligaţii este alcătuit din 
dreptul creditorului de a pretinde debitorului o anumită conduită constând în a 
da, a face sau a nu face şi datoria debitorului de a executa prestaţia concretă la care 

8 Poenaru E. Drept civil. Teoria generală. Persoanele. Bucureşti. All Beck, 2002, p. 44.
9 Plastara G. Drept civil roman. Volumul II. Bucureşti. Editura „Cartea Românească“, p. 52.
10 Alexandresco D. Drept civil roman. Tomul V. Iaşi. Tipografi a Naţională, 1898, p. 6.
11 Codul civil al Republicii Moldova.
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s-a obligat12. Un alt reputat autor, menţionează că, în conţinutul noţiunii de raport 
juridic de obligaţie civilă sunt cuprinse drepturile subiective ale creditorului, cărora 
le corespund datoriile sau obligaţiile debitorului13.

Dreptul de creanţă, mai este numit drept personal (ius in personam), deoarece 
debitorul se obligă faţă de creditor, încât creditorul are posibilitatea de a pretinde 
debitorului să execute în favoarea sa o anumită prestaţie sau să se abţină de la anu-
mite comportamente. Caracterul personal al dreptului de creanţă, nu înseamnă 
faptul că, creditorul urmăreşte persoana debitorului. Ori raportul de obligaţie civilă 
constituie o legătură juridică (vinculum iuris), iar dreptul de creanţă a creditorului 
se realizează asupra activului din patrimoniul debitorului.

Dreptul de creanţă este un drept patrimonial relativ, dat fi ind faptul că este 
opozabil numai debitorului, care este determinat, cu unele excepţii, din momentul 
naşterii raportului juridic obligaţional. Carcterul relativ al dreptului civil patrimo-
nial de creanţă ne ajută să stabilim natura şi regimul juridic al acestuia în raport 
cu drepturile civile patrimoniale absolute, în care este determinat numai subiectul 
activ, celelalte persoane fi ind nedeterminate şi au obligaţia negativă de non facere14. 
Din caracterul relativ a dreptului de creanţă în raport cu dreptul real, decurg cu 
desăvârşire deosebirile15 referitoare la determinarea subiectelor, natura juridică a 
obligaţiei subiectului pasiv şi alte trăsături dintre drepturile absolute şi relative

Putem conchide că, dreptul de creanţă reprezintă o libertate a creditorului, un 
drept subiectiv civil patrimonial prescriptibil, determinat ab initio din perspectiva 
subiectului pasiv, personal şi relativ conform căruia titularul, reus credendi, în 
condiţiile dreptului pozitiv, este îndreptăţit să pretindă unei persoane, numită de-
bitor, de a efectua o prestaţie care poate consta în dare, facere şi non facere. Unele 
elementele ale defi niţiei dreptului de creanţă se desprind din interpretarea prevederilor 
art. 512 alin. (1) din Codul civil, care cu valoare de principiu defi neşte insufi cient 
obligaţia civilă, şi structu ra acesteia, inclusiv dreptul de creanţă în sens de raport 
juridic obligaţional: „În virtutea raportului obligaţional, creditorul este în drept să 
pretindă de la debitor executarea unei prestaţii, iar debitorul este ţinut să o execute. 
Prestaţia poate consta în a da, a face sau a nu face“16. 

Însuşirele dreptului de creanţă

În teoria dreptului civil în privinţa cerinţelor pe care trebuie să le întrunească 
dreptul de creanţă există diverse opinii.

12 Urs I., Ipas P. Drept civil. Teoria obligaţiilor. Bucureşti. Hamangiu, 2015, p. 6.
13 Popescu T.R., Petre A. Teoria generală a obligaţiilor. Bucureşti. Editura Ştiinţifi ca, 1968, p. 12
14 Scurtu Ș. Drept civil. Regimul juridic general al obligaţiilor. Garantarea obligaţiilor. București. 

C.H. Beck, p. 8.
15 Stătescu C., Bîrsan C. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Bucureşti. Hamangiu, 2008, 

p. 3.
16 Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002.
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O primă întrebare fi rească este, dacă creanţa creditorului urmează să fi e certă, 
lichidă şi exigibilă. În literatura de specialitate s-a formulat opinia potrivit căruia 
acţiunea pauliană este admisibilă dacă creanţa creditorului este certă, lichidă şi 
exigibilă17.

Noţiunile respective necesită o clarifi care terminologică sub aspectul conţinului în 
vederea ajustării aplicabilităţii practice a acestei condiţii, dar şi în corelaţie cu accesul 
la justiţie. Defi nirea noţiunilor nominalizate ne vor ajuta să înţelegem mecanismul 
acţiunii pauliene în profi lul condiţiilor de exercitare a acesteia, astfel, servind la 
fundamentarea ştiinţifi că a temei cercetate şi soluţiilor teoretice-practice. Când este 
vorba de a determina semnifi caţia unui concept, în conţinutul căruia intră elemente 
de mare diversitate e bine să ţinem seama de întrebuinţarea pe care înţelegem a o 
da cuvântului care-l exprimă sau de materia în care lucrăm şi la care vom avea a-l 
aplica. Astfel, după reputatul procedurist E. Herovanu, defi niţia unei noţiuni în 
genere, chiar când e construită după arta cea mai desăvârşită şi cu aplicaţiunea cea 
mai strictă regulilor proprii, trebuie să scoată în evidenţă ceea ce interesează lucrarea 
în care va fi  utilizată, subliniind, punând în relief, dintre elementele sale constitu-
tive, pe acela sau pe acele, care formează caracteristicul ei în materia respectivă18.

Legislaţia civilă deşi reglementează noţiunea de „obligaţie certă, lichidă şi exigibilă“, 
însă nu defi neşte noţiunile respective. Potrivit art. 651 alin. (1) din Codul civil 
„Compensarea este stingerea reciprocă a unei obligaţii şi a unei creanţe opuse, certe, 
lichide, de aceeaşi natură şi exigibile“. Aşadar putem desprinde noţiunile vizate 
din economia textelor legale care reglementează compensarea ca mijloc de stingere 
a obligaţiilor. O altă situaţie avem în materia acţiunii oblice, astfel în art. 599 alin. 
(1) Codul civil este consacrat că „Creditorul a cărui creanţă este certă, lichidă şi 
exigibilă poate, în numele debitorului său, exercita drepturile şi acţiunile acestuia 
în cazul în care debitorul, în dauna creditorului, refuză sau omite să le exercite.

Creanţa certă

Certitudinea din punct de vedere fi losofi c desemnează ceva care este adevărat, 
sigur, evident, veritabil sau în afara oricărui dubiu.

Creanţa certă desemnează acea creanţă ce are o existenţă neîndoielnică, în ses-
nul că asupra ei nu există niciun litigiu de drept, adică creanţa nu este afectată de 
careva diferend sau condiţie din perspectiva existenţei. Din acest punct de vedere 
este evocator, prin aplicarea metodei analogiei şi comparaţiei, art. 800 din Codul 
civil al Republicii Moldova potrivit căruia „Un drept este litigios în cazul în care 
este incert, contestat sau contestabil de debitor sau în cazul în care a fost intentată 
o acţiune ori se poate prezuma că acţiunea va fi  necesară“.

17 Pop L. Contribuţii la dreptul civil. București. Universul Juridic, 2010, p. 387.
18 Herovanu E. Principiile procedurii judiciare. București. Institutul de Arte Grafi ce „Lupta„ N. 

Stroilă, 1932, p. 41.
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Din interpretarea gramaticală a dispoziţiei legale pre-citate se subîngelege că 
dreptul subiectiv este litigios în situaţiile, în care este incert, contestat, contestabil de 
debitor, a fost intentată o acţiune în justiţie ori că intentarea acţiunii va fi  necesară 
pentru valorifi carea dreptului.

În literatura de specialitate mai veche s-a menţionat că o creanţă este certă când 
este determinată în existenţa ei sau când naşterea ei nu mai depinde de evenimente 
viitoare şi incerte. Certitudinea unei creanţe rezultă dintr-un titlu autentic sau dintr-
un act sub semnătură privată necontestat de parte19.

Caracterul cert al creanţei decelează două probleme teoretico-practice: poate fi  
admisă acţiunea pauliană atunci când dreptul de creanţă este litigios sau când obligaţia 
este afecatată de modalităţi, cum ar fi  condiţia? Primele concluzii care se impun ar 
consta în dovada dreptului de creanţă prin titlu executoriu şi survenirea condiţiei.

Totuşi suntem pentru o altă soluţie, astfel, optăm pentru teza ce se fundamentează 
pe ideea de gaj general, protecţia dreptului de proprietate şi accesul liber la justiţie.

Potrivit conceptului teoretico-juridic de gaj general, debitorul poartă răspundere 
pentru obligaţiile sale, cu toate bunurile sale prezente şi viitoare, adică activul patri-
moniului constituie obiectul constrângerii patrimoniale pentru realizarea dreptului 
de creanţă a creditorului. În sensul enunţat, art. 27 din Codul civil   prevede că 
„Persoana fi zică răspunde pentru obligaţiile sale cu tot patrimoniul său, cu excepţia 
bunurilor care, conform legii, nu pot fi  urmărite“. Judicios s-a remarcat în literatura 
de specialitate teza potrivit căreia fără noţiunea de patrimoniu nu se poate explica 
de ce orice subiect de drept, fi e persoană fi zică sau juridică, răspunde de îndeplinirea 
obligaţiilor care îi incumbă cu bunurile prezente şi viitoare20. Astfel, prin noţiunea 
de patrimoniu se poate dezvălui şi fundamenta gajul general pe care îl au creditorii 
cherografari ai debitorului, obiectul căruia este format din însuşi patrimoniul debi-
torului. Se pare că însuşi texul legal pre-citat sugerează per a contrario din sintagma 
„răspunde pentru obligaţiile sale“ afi rmarea în principiu a unui doar raport obligaţional.

Din punct de vedere a protecţiei dreptului de propritate se impune de abordat 
aspectul respectiv pornind de la art. 1 al Prtocolului nr. 1 CEDO şi soluţiile con-
sacrate consistent în jurisprudenţă CtEDO pe tematica vizată.

În jurisprudenţa CtEDO s-a optat constant pentru a elabora o noţiune autonomă 
de „bun“, specifi că sistemului de contencios european de protecţie a drepturilor omului, 
premisă care a dezvoltat-o din noţiunea iniţială prevăzută de textul „Orice persoană 
are dreptul la respectarea bunurilor sale.“ Curtea în anul 1995 pe cale pretoriană a 
menţionat explicita că noţiunea de „bunuri“ din conţinutul art. 1 al Prtocolului nr. 1 
are o semnifi caţie autonomă şi în mod evident nu se limitează numai la proprietatea 
asupra unor bunuri corporale, dar anumite alte drepturi şi interese care constituie 
active pot fi  considerate „drepturi de proprietate“.

19 Negulescu D. Execuţiunea silită. Volumul II. Teoria Poprirei. Ediţiunea IV. București: Tipo-
grafi a Personală, 1912, p. 71.

20 Bîrsan C. Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea noului Cod civil. Ediţia a 
2-a, revizuită și actualizată. București: Hamangiu, 2015, p. 17.
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Noţiunea de „bunuri“ poate desemna atât „bunuri actuale“ cât şi valori patrimo-
niale, inclusiv, în anumite situaţii bine defi nite, creanţe. Pentru ca o creanţă să poată 
fi  considerată o „valoare patrimonială“ intrând sub incidenţa art. 1 din Protocolul 
nr. 1, titularul creanţei trebuie să demonstreze că aceasta are o bază sufi cientă în 
dreptul intern. Din moment ce aceasta este dobândită, poate intra în joc noţiunea 
de „speranţă legitimă“21.

Din perspectiva nominalizată am putea afi rma argumentând cu utilizarea prin-
cipiilor jurisprudenţiale expuse că dreptul de creanţă care nu întruneşte caliatea de 
a fi  „cert“ poate totuşi să fi e considerat o speranţă legitimă, iar pe cale de consecinţă 
acţiunea pauliană poate fi  admisă.

O altă problemă legată de caracterul cert al dreptului de creanţă constă în fap-
tul dacă pentru admisibilitatea acţiunii pauliene, este sau nu necesar ca respectivul 
creditor să aibă sau nu un titlu executoriu. Astfel, pe marginea problemei în cauză 
pot fi  identifi cate, în opinia noastră, două soluţii. Primă este că pentru exercitarea 
acţiunii pauliene nu este necesară existenţa unui titlu executoriu, deoarece acţiunea 
nu este un act de executare, ci prin ea se urmăreşte revocarea unui act juridic prin 
care este fraudat dreptul de gaj general al creditorilor şi se intentează împotriva 
unui terţ. În cea de-a doua opinie, se precizează că, dimpotrivă existenţa titlului 
executoriu este obligatorie, deoarece dacă creditorul n-a declanşat procedura de 
executare, atunci ultimul are probleme insurmontabile în probarea fraudei aduse 
dreptului său de creanţă.

Subliniem pentru teza potrivit căreia, nu este necesară existenţa titlului executoriu, 
iar creditorul este obligat să probeze ad principium existenţa unui drept creanţă.

Creanţă exigibilă

Termenul „creanţă exigibilă“ desemnează acea creanţa cu scadenţa împlinită, 
deci a cărei executare, la nevoie chiar silită, poate fi  cerută de către creditor. Exi-
gibilitatea creanţei diferă, după cum aceasta este pură şi simplă sau afectată de 
modalităţi.  Menţionăm ad principium că, o creanţa condiţionată sau la termen, 
sau dreptul de creanţă eventual, nu constituie un impediment în exercitarea actio 
pauliana, deoarece este sufi cientă existenţa unui titlu minim pentru a justifi ca le-
gitimarea procesuală activă22. În acest sens, nu poate fi  tăgăduit faptul afi rmări de 
principiu a dreptului de creanţă în scopul legitimării procesuale ordinare de către 
creditorul-reclamant, însă nu poate fi  abstractizată teza că, obiectul acţiunii pauliene 
nu este format din dreptul de creanţă, ci din pretenţia privind inopozabilitatea actului 
juridic încheiat de debitor în detrimentul dreptului de gaj general al creditorului său. 
Într-o abordare comparatistă cu dreptul procesual civil, teza expusă se deduce din 

21 Maurice împotriva Franţei, nr. 11810/03, pct. 63, CEDO 2005, Agrati și alţii împotriva Italiei, 
nr. 43549/08, 6107/09 și 5087/09, pct. 73-74, CEDO 2011.

22 Vitalone V., Patroni Griffi   U., Riedi Riccardo. Le azioni revocatorie: la disciplina, il processo. 
Milano: Utet Giuridica, p. 37.
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interpretarea art. 59 alin. (1) al Codului de procedură civilă potrivit căruia „Parte 
în proces (reclamant sau pîrît) poate fi  orice persoană fi zică sau juridică prezumată, 
la momentul intentării procesului, ca subiect al raportului material litigios“23. Prob-
lema respectivă abordată din ipoteza dreptului procesual se circumscrie categoriei 
de legitimare procesuală activă, care la rândul său scoate în relief conceptualizarea 
conţinutului noţiunii de „parte“ şi pe a celei de calitate procesuală. În accepţiunea 
procesuală determinarea conţinutului de „parte“ în procesul civil presupune justifi -
carea de principiu a interesului de a solicita protejarea în justiţie a unui drept încălcat 
sau contestat ori a unui interes legitim. Prin urmarea calitatea procesuală de a fi  
parte în procesul civil nu poate fi  decât prezumtivă, creditorul urmează să invoce 
circumstanţele care constituie temeiul dreptului de creanţă, dar nu şi existenţa propriu 
zisă a dreptului respectiv, care constituie o chestiune de fond. Abordarea şi axarea 
doar pe accepţiunea materialistă al conceptului de parte în contextul acţiunii revo-
catorii ar impune reclamantului dovada certă a unui drept exigibil, fapt ce constituie 
o problemă serioasă în accesul liber la justiţie a creditorului în protecţia creditului.

Pentru a înţelege valenţa teoretică a exigibilităţii dreptului de creanţă şi limitele 
aplicabilităţii practice se impune analiza ştiinţifi că a clasifi cării obligaţiilor pure şi 
simple sau a celor afectate de modalităţi, inclusiv a conceptului de drepturi eventuale.

Obligaţiile pure şi simple în opus cu cele afectate de modalităţi, nu sunt înzes-
trate cu condiţie sau termen, prin urmare pot fi  executate oricând de debitor sau 
creditorul poate cere executarea în orice timp. Potrivit art. 575 alin. (1) Codul civil 
„În cazul în care termenul de executare a obligaţiei nu este determinat şi nici nu 
rezultă din natura acesteia, creditorul are dreptul de a pretinde oricînd executarea 
ei, iar debitorul este îndreptăţit să o execute oricînd“24.

Termenul „creanţă exigibilă“ implică conceptul de orice credit eventual, astfel, 
în această privinţă Curtea de Casaţie a Italiei prin Sentinţa nr. 10414 din 30.07.2001 
confi rmă orientarea constantă a jurisprudenţei sale, că acţiunea revocatorie aparţine 
oricărei persoane care probează existenţa ad principium a unui drept de creanţă. 
Ar trebui, totuşi, să se clarifi ce, spune Curtea, ce reprezintă conceptul de creanţă 
eventuală. Acesta reprezintă nu altceva decât un drept de creanţă afectat de termen 
sau condiţie, ori creanţă disputată judiciar referitor la existenţa sa (drept de creanţă 
litigios). Se pare că şi doctrina dreptului civil român cu privire la aspectul abordat 
opţionează mai mult sau mai puţin pentru aceeaşi soluţie, astfel „Se poate observa 
că în acest caz noul Cod civil a renunţat la exigenţa ca obligaţia să fi e şi exigibilă, 
cerută de lege lata la acţiunea oblică, certitudinea creanţei fi ind sufi cientă (s.n.) 
pentru a justifi ca o acţiune pauliană. Deci, nu contează dacă creanţa este lichidă 
şi exigibilă (s.n.), şi aceasta, pentru că acţiunea revocatorie este doar o măsură 
intermediară, nu una executorie. Pentru a sancţiona prompt frauda, noul Cod civil nu 
impune, deci, decât dovada creanţei creditorului reclamant, care astfel îşi probează 

23 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, nr. 225 din 30.05.2003.
24 Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002.
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interesul legitim şi serios în promovarea unei acţiuni revocatorii. Mai spinos este să 
determinăm care este rolul datei creanţei creditorului-reclamant“25.

Creanţa lichidă

Prin creanţă lichidă se are în vedere acea creanţă cu un cuantum precis deter-
minat, astfel, pot fi  considerate lichide acele creanţe ce au o sumă de bani determinată 
sau o cantiate de bunuri generice. Pornind de la această teză nu pot fi  califi cate drept 
lichide creanţele al căror cuantum urmează a fi  stabilit pe calea justiţiei: dreptul la 
pensia pentru întreţinere, dreptul la despăgubiri rezultate din prejudicii cauzate 
prin delict civil etc.

Se pare că unii autori italieni consideră că este sufi cient, pentru exercitarea 
acţiunii revocatorii, existenţa de principiu a unui drept de creanţă, fără a fi  necesară 
prezenţa cerinţei de exigibilitate, lichiditate şi certitudine26.

Teza respectivă a fost adoptată de către jurisprudenţa Curţii de Casaţie a Italiei, 
care remarcă cu valoare de principiu că este sufi cientă existenţa unui drept de creanţă 
ipotetic pentru admiterea acţiunii pauliene27.

Curtea Supremă de Justiţiei a Franţei a statuat că lichiditatea creanţei este 
o condiţie de admisibilitate a acţiunii pauliene numai atunci când are ca obiect o 
sumă de bani, cum ar fi  chiria la care are dreptul locatorul în cadrul contractului 
de locaţiune28.

Astfel, în ceea ce priveşte jurisprudenţa italiană, ultima adoptată criterii foarte 
elastice, fapt, care denotă posibilitatea exercitării acţiunii revocatorii chiar şi în cazul 
în care dreptul de creanţă nu întruneşte cerinţa privind exigibilitatea, în cazul în 
care este afectat de termen sau de condiţie, sau însuşirea de a fi  lichid, deoarece încă 
nu este stabilită sumă precisă a acestuia, astfel admiţând protecţia unui „credit doar 
potenţial“, fapt, care permite admiterea acţiunii respective.

Subscriem celor evedenţiate în jurisprudenţa italiană, deoarece criteriile sunt 
corespunzătoare cu orientările actuale a jurisprudenţei CtEDO.

În mod special noţiunea „drept de creanţă ipotetic“ se încadrează în sfera con-
ceptului de „bun“ prevăzut de art.1 Protocolul nr.1 adiţional CEDO. Conform unei 
practice jurisprudenţiale constante a CtEDO noţiunea de bun include orice „speranţă 
legitimă“, inclusiv, după opinia noastră, ultimei noţiune jurisprudenţiale se circum-
scriu şi situaţiile ce cuprind un drept de creanţă care nu este exigibil, lichid şi cert.

25 Vasilescu P. Drept Civil. Obligaţii. București: Hamangiu, 2012, p. 109.
26 http://iusletter.com/wp-content/uploads/convegno-revocatoria-ordinaria-2013-ult-vers-_2_.pdf 

(vizitat la 28.10.2017).
27 h t t p : / / w w w. e g l o s s a . i t / w i k i / c a s s . _ c i v i l e % 2 c _ s e z . _ i _ d e l _ 1 9 9 8 _ n u m e -

ro_1712_%2818%24%2402%24%241998%29.aspx (vizitat la 28.10.2017).
28 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8

&ved=0CEYQFjAFahUKEwj3sYP0oprIAhUro3IKHQCfBpM&url=http%3A%2F% (vizitat 
la 28.10.2017).



101

Noţiunea „drept de creanţă ipotetic“ oferă creditorului un grad sporit de protecţie 
judiciară şi facilitează accesul liber la justiţie, fapt care dă efi cienţă reală dreptului 
de gaj general pe care îl au creditorii chirografari.

Anterioritatea dreptului de creanţă

Acţiunea pauliană poate fi  exercitată, numai de către acei creditori a căror creanţe 
s-au născut anterior încheierii de către debitor a actului juridic a cărui inopozabili-
tate se solicită29. Astfel, creditorii nu pot contesta pe calea acţiunii pauliene un act 
juridic fraudulos, dacă dreptul lor este născut ulterior acestui act, acţiunea, la caz, 
va fi  respinsă ca neîntemeiată.

Soluţia se întemeiază pe idea de securitate a circuitului civil şi ocroteşte în sensul 
respectiv principiul bunei credinţe. Or, faţă de creditorii posteriori, un act juridic 
al debitorului nu este, de regulă, prejudiciabil şi fraudulos, dat fi ind faptul că, în 
momentul când se naşte creanţa lor, actul era încheiat şi executat, astfel, bunul care 
conturează conţinutul dreptului de gaj general a ieşit anterior ireversibil din patri-
moniul debitorului, iar creditorii la momentul naşterii dreptului de creanţă ştiau 
sau puteau cunoaşte acest fapt. Regula se impune şi mai mult din raţionamentul, că 
frauda se produce doar în dauna creditorilor deja existenţi la data încheierii actului 
juridic, iar creditorii viitori nu există şi nu pot exista la momentul respectiv. Mai 
mult ca atât orice persoană fi zică sau juridică este îndrituită potrivit principiului 
libertăţii contractuale de a încheia orice tip şi în orice moment acte juridice civile, 
excepţiile rezidă în legea imperativă, ordinea publică şi bunele moravuri.

Anterioritatea dreptului de creanţă actului de dispoziţie al debitorului nu necesită 
din punct de vedere al probaţiunii animus nocendi, fi ind sufi cient faptul posibilităţii 
cunoaşterii efective de către debitor, în condiţiile diligenţii şi prudenţii, a prejudiciului 
pe care îl cauzează actul juridic încheiat creditorului.  

În ipoteza actului juridic oneros este necesar de a se ţine cont de comportamentul 
pe care la avut dobânditorul. Dacă actul juridic oneros este anterior creanţei, atunci 
participatio fraudis al terţului dobânditor pentru existenţa elementului subiectiv în 
calitate de condiţie necesar exercitării acţiunii revocatorii, constă în conştientizarea 
că înstrăinarea bunului este procurată prin dol de către debitor pentru a leza drep-
turile de creanţă viitoare.

În cazul actului juridic civil oneros ulterior datei apariţiei dreptului de creanţă 
pentru exercitarea revocatoriei este sufi cient pentru existenţa elementului subiectiv 
al participatio fraudis ca dobânditorul să-şi fi  dat seama despre prejudicierea credi-
torilor prin încheierea actului care îi profi tă. Astfel, din punct de vedere psihologic 
este sufi cient ca terţul în condiţiile unui efort rezonabil şi caracteristic unui om de 
cultură medie să-şi fi  dat seamă, indiferent de necunoaşterea intenţiei dolosive din 
partea debitorului, că prejudiciază creditorii debitorului în dreptul lor de gaj general.

29 Hamangiu C., Rosetti-Bălănescu, Băicoianu Al. Tratat de drept civil român. Volum I. București: 
All Beck, 2002, p. 680.
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Totuşi din perspectivă teoretică cât şi practică se formulează întrebarea, dacă 
nu cumva regula anteriorităţii actului juridic fraudulos cunoaşte unele limitări, 
excepţii? Răspunsul, după cum am menţionat supra, nu poate fi  decât unul pozitiv, 
dar cu precizări de riguare aspura condiţiilor excepţiei respective. Problema capătă 
valenţe de drept substanţial şi procesual, deoarece prespune identifi carea şi con-
turarea cerinţelor evocate de regimul juridic al acesteia, precum şi demonstrarea 
lor în condiţiile formelor procesuale; sinteza reprezentân-d inopozabilitatea actului 
revocat faţă de creditor.

Creditorul posterior poate ataca cu acţiune pauliană un act încheiat de debitor 
înainte de a lua naştere dreptul său de creanţă, numai dacă se face dovada că acel 
act este încheiat cu scopul de frauda creditorul viitor, adică să-l prejudicieze în drep-
tul de creanţa ce î-l va obţine în viitor30. Astfel, întrebarea fi rească din perspectiva 
procedurii judiciare constă în faptul admisibilităţii mijloacelor de probă ce pot fi  
valorifi cate în acest sens. Răspunsul este strâns legat de obiectul probaţiei judiciare; 
după cum acesta este un fapt psihologic sau material, act juridic sau fapt juridic.

În acest caz, debitorul îşi anticipează starea de insolvabilitate cu un anumit scop, 
sub aspect subiectiv, cel de a frauda potenţiali creditori, nu numaidecât determinaţi. 
Creditorul în asemenea situaţie are obligaţia procesuală de a proba intenţia de fraudă 
a debitorului, adică urmează ca creditorul în plan procesual să dovedească reaua-
credinţă, fapt, care poate fi  realizat prin orice mijloc de probă.

Teza potrivit căreia creditorii posteriori unui act fraudulos n-au dreptul să-l 
atace se bazează pe idea de probaţiune. Or, atât creditorii anteriori cât şi cei posteriori 
au dreptul să-l atace, însă cei posteriori actului, în cele mai multe situaţii, nu vor fi  
în stare să probeze că au fost păgubiţi prin acel act şi acţiunea lor va fi  respinsă, nu 
pentru lipsa calităţii procesuale active, însă din motivul că nu pot proba faptul că, 
actul de care se plâng le-a adus prejudiciu.

Aşadar, din acest punct de vedere putem afi rma că, acţiunea pauliană este fondată 
pe paguba pe care debitorul o cauzează creditorilor cu bună ştiinţă, micşorând în 
mod fraudulos patrimoniul, care constituie gajul lor general pe care îl deţin creditorii 
la momentul apariţiei dreptului de creanţă.

O altă excepţie de la regula anteriorităţii creanţei reclamantului o constituie 
situaţia, când, în momentul încheierii actului fraudulos, creanţa sa exista doar în 
principiu, cum ar fi  înstrăinările făcute de către autorul unui accident rutier înainte 
de a fi  obligat prin hotărâre judecătorească să plătească despăgubiri victimei.

Dovada caracterului anterior al creanţei este în sarcina creditorului care exercită 
acţiunea revocatorie31. Astfel, reclamantul este obligat procesual să probeze data la care 
s-a născut creanţa sa şi anterioritatea acesteia încheierii actului juridic fraudulos. În 
situaţia când dreptul de creanţă este născut dintr-un delict civil, proba anteriorităţii 
se poate face prin orice mijloc de dovadă, inclusiv prin proba cu martori.

30 Peucescu G. Tractatul obligaţiunilor. București: 1884, p. 377.
31 Pop L., op. cit. p. 161.
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În literatura de specialitate se discută că ar fi  o problema dovada anteriorităţii 
unui act juridic sub semnătură privată încheiat la o dat incertă. Majoritatea autorilor 
consideră că anterioritatea creanţei poate fi  dovedită prin orice înscris, fără a fi  
necesară data certă a înscrisului32.

Sintetizând cele expuse, în opinia noastră, legiuitorului într-o eventuală regle-
mentare a acţiunii pauliene, dar şi instanţelor judecătoreşti se recomandă de a ţine 
cont de teza potrivit căruia pentru exercitarea acţiunii revocatorii nu este obligatoriu 
ca dreptul de creanţă să fi e cert, lichid şi exigibil, dar este sufi cient ca creditorul-
reclamant să justifi ce un „credit potenţial“ sau un „drept de creanţă ipotetic“. 

32 Stătescu C., Bârsan C. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Ediţia a 9-a. București: Ha-
mangiu, 2008, p. 356.
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОН-

НЫХ И ИНЫХ СПОРОВ С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА В АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ В ПЕ-

КИНЕ 

КАУРАКОВА Мария Викторовна, кандидат юридических наук, доцент1

Features of Consideration of Investment and Other Disputes Involving Rus-
sian State in the Arbitration Commission in Beijing 
Th e focus of this article is on theoretical and practical aspects of implementation of the Russian 
Federation right to submit disputes arising in its cross-border activity of a commercial nature 
to international commercial arbitration. Its main idea is that detailed framing of material law 
terms of contracts may prevent bringing discrepancies arising between the parties to court or 
arbitration. And when using arbitration rights this framing may contribute to attainment of the 
main end of the contract the parties entered into. 
Keywords: international commercial arbitrage, jurisdiction, commercial activity, sovereign rights, 
international commercial contracts

Данная статья содержит теоретические и практические аспекты реализации пра-
ва российского государства на подчинение международному коммерческому арбитра-
жу споров, возникающих из его участия в трансграничной деятельности коммерче-
ского характера. Основная идея настоящей статьи состоит в том, чтобы закре-
плением четких материально-правовых конструкций избежать доведения спора до 
суда или арбитража. В случае же использования арбитражных прав, обеспечить реа-
лизацию цели заключенного контракта. 
Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, юрисдикция, коммерческая 
деятельность, суверенные права, международные коммерческие контракты

В настоящей статье перед нами поставлена задача в предельно сжатом виде 
представить особенности рассмотрения и разрешения споров в институцио-
нальном международном коммерческом арбитраже в Пекине. Решим данную 
задачу на примере Китайской международной экономической и торговой ар-
битражной комиссии со штаб–квартирой в Пекине (CIETAC).

Начнем наше изложение с того, что для принятия решения о возможно-
сти подчинения данной инстанции любых несоответствий, возникающих при 
реализации международных коммерческих контрактов с участием российско-

1 Кафедра гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Пле ханова, сотрудник НИИ 
«Институт правовых исследований и региональной интеграции» РЭУ им. Г.В. Плеханова
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го государства, необходима объективная оценка арбитражной практики. Она 
должна свидетельствовать об эффективности и справедливости принимаемых 
решений, которые последующему пересмотру либо неисполнению не подлежат.

До ее освещения обратимся к общим условиям, при которых возмож-
но обращение государства в международный коммерческий арбитраж, и ри-
скам, связанным с реализацией такого решения. Прежде всего, для подчине-
ния спора с участием государства инстанции, альтернативной судебной, не-
обходима прямая и тесная связь правоотношения либо спора из такого пра-
воотношения с избранным местом его рассмотрения. Остановимся на этом 
условии отдельно.

Не стоит забывать, что стороной правоотношения либо спора из такого 
правоотношения является государство, которое при вступлении в него отка-
зывается от ряда правомочий, не имеющих аналога в частноправовой сфере. 
Речь идет о том, что только в отношении государств как суверенных образо-
ваний право в широком значении термина рассматривается через: 1) право-
вой интерес, 2) право (в узком значении), 3) привилегию, 4) власть и 5) имму-
нитет. Правосубъектность юридических лиц ограничивается двумя правовы-
ми формами свободы. Это правовой интерес и право.

Подчинение же спора с участием таких субъектов арбитражу как специ-
альной инстанции, представляющей торговое сообщество и защищающей его 
интересы, не только существенно ограничивает данные права, но и ставит их 
в зависимость от воли составляющих ее лиц. Последовательное же подчине-
ние данному арбитражу и рассмотрение им споров из участия российского го-
сударства в коммерческой деятельности, выходящей за пределы его юрисдик-
ции, может рассматриваться как деятельность, подвергающая интересы госу-
дарства существенному риску. Несмотря на то, что этот риск имеет исключи-
тельно финансовую природу, его содержание негативно сказывается на инте-
ресах экономической безопасности государства. Данные интересы выведены 
за пределы сферы частного права, регулирующего такие отношения. По этой 
причине они не могут быть подчинены свободному волеизъявлению арбитров.

Помимо ограничения прав сам факт подчинения спора арбитражу сви-
детельствует о добровольной трансформации права в обязательство. Несмо-
тря на частноправовую природу такого обязательства, отказ российского го-
сударства от его исполнения ведет к конкретным международно–правовым 
последствиям. Такое толкование права не встретить в арбитражной практи-
ке, направленной на ускоренное рассмотрение и разрешение коммерческих 
споров чаще всего в интересах менее защищенной стороны. Государства под 
рассматриваемую категорию не подпадают. По этой причине при согласова-
нии контрактных условий, предусматривающих порядок разрешения споров, 
возникающих между сторонами, необходимо заранее учитывать все риски, в 
том числе, связанные с признанием арбитражем факта неисполнения россий-
ской стороной принятых на себя обязательств.
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Одним из инструментов снижения риска непредсказуемого разрешения 
спора из международного коммерческого контракта с участием государства 
является оговорка об исключительной юрисдикции такого государства по во-
просам, затрагивающим его публичный интерес. Использование данной ого-
ворки свидетельствует об обращении сторон к институту сверхимператив-
ных норм. Это материально–правовые нормы государства, тесно связанного 
с правоотношением, подлежащие непосредственному применению вне зави-
симости от избранного сторонами права и юрисдикции.

Практика использования таких оговорок широко распространена при 
заключении и реализации контрактов, стороной которых является государ-
ство. К примеру, Соединенное Королевство придерживается общего правила 
подчинения английскому праву и английским судам всех споров в отноше-
нии предмета соответствующего международного контракта, стороной кото-
рого оно является в лице полномочных органов и организаций. Однако не-
которая уступка может быть сделана в части возможности обращения данно-
го суверенного образования в арбитраж, свободно избранный сторонами, до 
рассмотрения спора в судебных инстанциях Англии.

Однако если реализация контракта не оказывает влияние на публичные ин-
тересы российского государства и положение о его исключительной компетен-
ции по вопросам применимого права и юрисдикции предусмотреть не представ-
ляется возможным, в тексте международного коммерческого контракта должны 
быть положения, ограничивающие ответственность российской стороны реаль-
но понесенными и документально подтвержденными убытками. Сами случаи, 
являющиеся основанием для применения средств правовой защиты, должны 
быть максимально полно и предельно ясно изложены с тем, чтобы исключить 
их двойное или расширительное толкование. Отдельное место должно быть от-
ведено оговорке о сохранении за государством прав, закрепленных международ-
ным коммерческим контрактом. При этом, для обеспечения предсказуемой реа-
лизации правоотношения все вопросы, связанные с исполнением обязательств и 
ответственностью сторон, должны подчиняться праву, тесно связанному с ним.

После рассмотрения основных условий, при которых возможно обраще-
ние государства в международный коммерческий арбитраж, и рисков, свя-
занных c таким обращением, представляется необходимым остановиться на 
практике разрешения Китайской международной экономической и торговой 
арбитражной комиссией трансграничных инвестиционных и иных споров, 
представленной на английском языке.

1. Основные виды споров, рассматриваемых международным 

коммерческим арбитражем в Пекине. Принципы их рассмотрения.

CIETAC принимает к рассмотрению различные виды коммерческих спо-
ров. Речь идет о спорах, возникающих между равноправными субъектами (фи-
зическими, юридическими лицами и организациями) из контрактных отно-
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шений, направленных на трансграничную реализацию имущественных прав 
сторон. Единственное условие — данные споры не подчинены исключитель-
ной юрисдикции государств, тесно связанных с правоотношениями.

 При разрешении споров данная арбитражная комиссия руководству-
ется принципами справедливости и рациональности. Так это определено в 
нормативном акте Китайской Народной Республики, регулирующем поря-
док разрешения споров в арбитраже2. Однако не стоит забывать, что при рас-
смотрении международных частноправовых споров в торговой сфере арби-
тры — это не представители народа, составляющего соответствующее сооб-
щество, в силу особых качеств наделенные специальными полномочиями по 
обеспечению его гармоничного развития. В своей деятельности они не свя-
заны интересами и традициями народа, с которым тесно связаны. Если го-
ворить о Китае, то это заложенная в конфуцианстве многовековая традиция 
мирного разрешения любых противоречий, которая, к сожалению, не нахо-
дит продолжения в данном механизме разрешения споров.

Это лица, на решения которых могут оказывать влияние сразу несколько 
факторов: 1) опыт и знания, при этом, важно учитывать, где данные опыт и 
знания получены, в какой правовой традиции; 2) национальная принадлеж-
ность, 3)  приверженность определенным взглядам и принципам. Роль этих 
лиц состоит исключительно в том, чтобы разрешить коллизию между сторо-
нами международного коммерческого спора на началах независимости, бес-
пристрастности и профессионализма в срочном и эффективном порядке, обе-
спечивающем беспрепятственное осуществление прав в торговой сфере, ин-
тересам которой данные лица служат.

2. Принципиальная позиция арбитража 

при рассмотрении данных споров

Неисполнение одной либо обеими сторонами инвестиционных обяза-
тельств по контракту управления совместным предприятием, подчиненно-
му праву Китая, делает его исполнение невозможным. Как следствие, несо-
блюдение требований в отношении качества инвестиций, порядка и срока их 
осуществления лишает такой контракт защиты3. Так, к примеру, если компа-
нии вкладывают оборудование и аппараты, то это должно быть значимое для 
предприятия оборудование или такое, которое Китай не может самостоятель-

2 См. первое дело, выжимка из которого представлена на сайте арбитражной комиссии 
[Электронный ресурс]. URL: http://cn.cietac.org/index.php?m=Article&a=show&id=2365&l
=en. Такой же позиции арбитры придерживались по делу о поставке свинины из Китая 
в Россию, отказав обеим сторонам спора в защите нарушенных прав по причине не 
исполнения этими сторонами принятых на себя обязательств [Электронный ресурс]. 
URL: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050224c1.html. 

3 См. Закон Китайской Народной Республики «О китайско–иностранных совместных 
предприятиях» 1990 г. 



108

но произвести либо может произвести, но с несоразмерными затратами либо 
несоответствующими техническими характеристиками. Помимо прочего, ког-
да имущество, отвечающее требованиям законодательства Китайской Народ-
ной Республики, предлагается в качестве вклада (инвестиции), его собствен-
ник должен подтвердить свои права в отношении такого имущества.

Это не случайно, через применимые нормативно–правовые акты Китая про-
слеживается идея привлечения именно технологических инвестиций как осно-
вы развития международной кооперации в сфере торговли4. Готова ли Россия к 
таким инвестициям? Совместные заявления России и Китая об установлении в 
последние десятилетия отношений равноправного доверительного партнерства, 
направленного на стратегическое взаимодействие в ХХI в., свидетельствуют о 
такой готовности. Однако на практике следует иметь в виду, что любое несо-
ответствие требованиям права Китая в отношении качества инвестиций, по-
рядка и срока осуществления инвестиционных обязательств при реализации, 
отдельно взятого проекта может лишить российскую сторону защиты при осу-
ществлении вложений в совместные с китайскими компаниями предприятия.

3. Защита интересов российского государства как участника 

данных споров.

При принятии решения в отношении возможности применения арбитраж-
ного механизма разрешения международных коммерческих споров с участи-
ем государства необходимо учитывать качество принимаемых таким обра-
зом решений, которые последующему пересмотру или неисполнению не под-
лежат. Так, ознакомление с фактологией и решением по второму из дел, при-
веденных на сайте арбитражной комиссии , подводит к выводу о предвзято-
сти либо некомпетентности арбитров в вопросе трансграничной поставки то-
варов. К примеру, в решении по делу нет ответа на вопросы:

1) почему арбитры связывают исполнение обязательств по поставке со сро-
ком, определенным не в контракте, а в аккредитиве, продленном поку-
пателем по причине отсутствия поставки, и чем они руководствуются 
при принятии такого решения;

2) почему соответствие этому новому сроку, не оговоренному дополни-
тельным соглашением к контракту, лишает покупателя права на возме-
щение убытков в связи с просрочкой поставки по контракту. 

Если на место покупателя поставить российскую государственную корпо-
рацию, можно ли такое разрешение спора считать эффективным и справедли-
вым в случае отказа ей в праве на защиту при нарушении продавцом принятых 
на себя обязательств по своевременной поставке? По нашему мнению, нельзя.

4 Сайт Китайской международной экономической и торговой арбитражной комиссии 
[Электронный ресурс]. URL: http://cn.cietac.org/index.php?m=Article&a=show&id=2365
&l=en. 
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Вывод:

В сфере международного частного права вне зависимости от правопоряд-
ка широко используется принцип, в соответствии с которым равный среди 
равных не имеет юрисдикции (par in parem non habet jurisdictionem). Однако 
очевидно, что идея, заложенная в данном принципе, в силу особых условий 
реализации правоотношений с участием суверенных образований претерпела 
изменения. В частности, нельзя отрицать тот факт, что любая деятельность, 
осуществляемая в частноправовой сфере, подчиняется определенному наци-
ональному правопорядку. Выйти за пределы этого правопорядка не представ-
ляется возможным в силу самой идеи частного права, имеющей системный 
территориальный характер.

Суверенное образование, участвующее в частноправовой деятельности, 
подпадает под действие правил, определяющих и регламентирующих эту дея-
тельность. Тем не менее, данная деятельность не должна вести к ограничению 
особого статуса такого участника и сводиться к его регламентации на основе 
правил, не имеющих нормативного статуса либо получивших такой статус в 
силу согласия на то государства.

По этой причине разрешение споров с участием государств должно под-
чиняться либо юрисдикции государства, тесно связанного с правоотношени-
ем, либо юрисдикции государства–участника данных правоотношений. В от-
ношении же международного коммерческого арбитража, наделение его пра-
вом разрешения конкретного спора из правоотношений с участием суверен-
ного образования возможно только в том исключительном случае, когда су-
ществуют реальные гарантии полной защиты его прав и интересов. Если та-
ких гарантий нет, а их не может быть по определению, от возможности рас-
смотрения в международном коммерческом арбитраже спора с участием го-
сударства следует отказаться.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА ПО ГРАЖДАНСКОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ 

Анатолий Юриевич БАБАСКИН, кандидат юридических наук, 1

Legal Regulation of the Procedure for Granting of a Loan in Civil Law of 
Ukraine
Th e article deals with the problems of legal regulation of the procedure for granting a loan to a 
borrower in the civil legislation of Ukraine. Based on the conducted research, the author concluded 
that the Civil Code of Ukraine does not include the procedure for granting a loan to the borrower 
to the essential terms of the loan agreement, at the same time this condition is attributed by the 
legislation to the essential conditions of this type of loan agreement, such as the consumer loan 
agreement. Th e author made a conclusion about the possibility of granting a loan to a borrower 
by transferring it to a third party account, as well as the impossibility of performing settlement 
operations for the provision of a loan through a loan account, which is used exclusively by the 
lender to account for the loan amount issued to the borrower.
Keywords: loan, loan agreement, loan procedure.

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы правового регулирования порядка пре-
доставления кредита заемщику в гражданском законодательстве Украины. На осно-
вании проведенного исследования, автором сделан вывод о том, что Гражданский ко-
декс Украины не относит порядок предоставления кредита заемщику к существен-
ным условиям кредитного договора, в тоже время данное условие отнесено законода-
тельством к существенным условиям такого вида кредитного договора, как договор 
о потребительском кредите. Автором сделан вывод о возможности предоставления 
кредита заемщику путем его перечисления на счет третьего лица, а также о невоз-
можности осуществления расчетных операций по предоставлению кредита через 
ссудный счет, который используется кредитодателем исключительно в целях уче-
та суммы кредита выданного заемщику.
Ключевые слова: кредит, кредитный договор порядок выдачи кредита. 

Постановка проблемы. Предоставление кредита заемщику является одной из 
обязанностей кредитодателя. Само исполнение такой обязанности ведет к началу 
начислення процентов на выданную заемщику сумму кредита, и основанием для 
возникновения у заемщика обязанности относительно возврата кредита кредито-

1 Cтарший научный сотрудник Института государства и права им. В.М. Корецького 
НАН Украины
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дателю. Порядок предоставления кредита является одним из существенных усло-
вием договора о потребительском кредите (ст.12 Закону Украины «О потребитель-
ском кредитовании»2). Однако, в отличие от этого, Гражданский кодекс Украины 
не относит указанное условие к существенным условиям кредитного договора3.

Как указывает С.К. Соломин порядок предоставления кредита является 
не абстракцией, а реально осуществляемым действием, которое представляет 
объект кредитного обязательства4. Следует отметить, что в значительной сте-
пени порядок предоставления кредита в Украине обусловлен императивными 
публично–правовыми нормами, от которых стороны кредитного договора от-
ступить не вправе. В целом следует признать, что в параграфе 2 главы 71 Граж-
данского кодекса Украины, который регулирует кредитный договор, отсутству-
ют нормы, которые бы непосредственно определяли порядок предоставления 
кредиту заемщику. Отсутствуют такие нормы, и в параграфе 1 указанной гла-
вы Кодекса, регулирующей договор займа, нормы, которой субсидиарно при-
меняется к кредитному договору, что в свою очередь обусловлено реальность 
договора займа. Поэтому лишь с учетом норм гражданского законодательства 
Украины (в частности, норм главы 74 ГК Украины «Расчеты»), которая регу-
лирует наличные и безналичные расчеты, а также нормативно–правовых ак-
тов Национального банка Украины по этому вопросу5, можно выделить опре-
деленные требования применимые к предоставлению кредитодателем креди-
ту заемщику. В соответствии с такими нормативно–правовыми актами, поря-
док предоставления кредита зависит от нескольких причин. Во–первых, он за-
висит от правового статуса заемщика. Если заемщиком является физическое 
лицо, предоставление кредита последнему может происходить как путем пре-
доставления денежных средств в наличной форме, так и путем предоставле-
ния кредита в безналичной форме. В отличие от этого предоставление средств 
кредита юридическому лицу или физическому лицу — предпринимателю воз-
можно лишь в безналичной форме. Во–вторых, порядок предоставления кре-
дита зависит от валюты кредита. Как известно предоставление потребитель-

2 Закон Украины «О потребительском кредитовании» от 15.11.2016г. № 1734–VIII// 
Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 2017, № 1, ст.2.

3 Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003г..// Ведомости Верховной Рады України 
(ВВР), 2003, №№ 40–44, ст.356.

4 Соломин С.К.Банковский кредит: проблемы теории и практики. — М.:Юстицинформ, 
2009. — С.88.

5 См., пп. 3.2, 3.4 раздела IV Інструкции «О проведении кассовых операцій банками в 
Украине», утверржденной Постановлением Правления Национального банка Украи-
ны от 01.06.2011г. № 174 // Официальный весник Украины, 2011 г., № 51, стр. 379, ст. 
2046, код акту 57374/2011; п.1.5 глави 1 раздела II Положения о порядке получения ре-
зидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и предоставлении 
резидентами займов в иностранной валюте нерезидентам, утвержденного Постанов-
лением Правления Национального банка Україины от 17.06.2004 г. № 270/ Официаль-
ный весник Украины, 2004 р., № 29, стр. 85, ст.1963, код акту 29519/2004
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ских кредитов в иностранной валюте в Украине запрещено законом (ст. 3 За-
кона Украины «О потребительском кредитовании»). В свою очередь получе-
ние физическим лицом кредита в иностранной валюте от лица — нерезиден-
та, в силу требований публично–правовых норм возможно лишь в безналич-
ной форме. Также, лишь в безналичной форме может получить кредит в ино-
странной валюте и юридическое лицо или физическое лицо — предпринима-
тель. В силу императивных публично–правовых норм определенные способы 
предоставления кредита также могут ограничиваться законодательством. На-
пример, законодательство императивно запрещает предоставление кредитов в 
форме овердрафта (кроме ЕБРР) по корреспондентским счетам банков–нерези-
дентов в уполномоченных украинских банках в гривне6. В третье, в силу свобо-
ды договора, заключая кредитный договор стороны, имеют право, придержи-
ваясь требований законодательства определить порядок предоставления кре-
дита заемщику по своему усмотрению. Это означает, например, что кредито-
датель и заемщик — физическое лицо по кредиту в гривне могут определить, 
будет ли такой кредит предоставляться заемщику в наличной или в безналич-
ной форме, или определить, каким именно образом кредит в безналичной фор-
ме будет предоставлен заемщику.

Если порядок предоставления заемщикам средств в наличной форме в 
Украине тщательным образом урегулирован нормативно–правовыми актами 
Национального банка Украины, в определенной мере дискуссионным остается 
вопрос относительно того, каким должен быть порядок предоставления кре-
дита в безналичной форме. Речь идет о возможности предоставления кредита 
вне счета заемщика, а также о возможности предоставления кредита заемщи-
ку путем зачета встречных денежных требований заемщика к кредитодателю, 
или путем новации долга заемщика в кредитное обязательство. Отметим, что 
позиции ученых относительно указанных вопросов существенно отличаются.

Актуальность темы исследования. К ученным которые исследовали выше-
указанные вопросы можно отнести Агаркова М.М., Безклубого И.А., Витрян-
ского В.В., Иоффе О.С., Ефимову Л.Г., Компанеец Е.С., Кунник Я.А., Олейник 
О.М., Полонского Э.Г., Сарнакова И.В., Суханова Є.О., Соломина С.К., Флей-
шиц Е.А, и много других. В то же время состояние существующих научных под-
ходов к вышеуказанной проблематике свидетельствует о необходимости даль-
нейшей активизации ее научных исследований.

Целью статьи является исследование состояния правового регулирования 
порядка предоставления кредиту заемщику по кредитному договору в граж-
данском законодательстве Украины.

6 См., п.4.8 глави 4 Положения об открытии и функциинировании корресондентских счетов 
банков — резидентов и нерезидентов в иностранной валюте и корреспондентских счетов 
банков–нерезидентов в гривне, утвержденное Постановление Правления Национального 
банка Украины от 26.03.1998 г. № 118// Официальный весник Украины, 1998 г.., № 15, 
стр. 26, ст. 571, код акту 5171/1998.
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Изложение основного материала. Позиции ученых по поводу возможно-
сти предоставления кредита в безналичной форме вне счета заемщика суще-
ственно отличаются. Одни ученые считают, что кредит должен быть предо-
ставлен на счет заемщика, после чего средства из него могут быть использова-
ны для расчетов с его контрагентами7. Другие ученые считают, что предостав-
ление кредиту возможно и вне счета заемщика8. Как указывает Л.Г. Ефимова 
способ предоставления кредита вне текущего счета заемщика был разработан 
банковской практикой как ответ на попытку государства обеспечить сбор на-
логовых поступлений на счет налогоплательщика, не принимая во внимание 
их целевого характера. Такая схема имела следующий вид. После заключения 
кредитного договора, клиент предоставлял в банк письмо, в котором содержа-
лось его распоряжение на перевод денежных средств кредита на счет контра-
гента заемщика, например, поставщика по договору поставки. Если сумма кре-
дита перечислялась в адрес поставщика платежным поручением, то обязан-
ность банка перед заемщиком считалась выполненной с момента зачисления 
кредита на корреспондентский счет банка, который обслуживает счет постав-
щика. Одновременно с этим прекращалась и обязанность заемщика перед по-
ставщиком из оплаты поставленной продукции9.

На наш взгляд, хотя предоставление кредита путем его перечисления на 
счет третьего лица в настоящее время нормами главы 71 «Заем. Кредит. Банков-
ский вклад» Гражданского кодексу Украины прямо не предусмотрено, однако 
оно и не запрещено законом, а потому оно может быть предусмотрено сторона-
ми в кредитном договоре. В связи с этим стороны кредитного договора, опреде-
ляя порядок предоставления кредита заемщику могут предусмотреть его пре-
доставление третьему лицу, которое может происходить путем перечисления 
средств на указанный в кредитном договоре счет третьего лица. Отметим, что 
об указанном способе предоставления кредита писал, еще в 30–е годы 20 века 
Я.Рубинштейн10. Указанная практика предоставления кредита возникла в Укра-

7 См., Арефьева Н.Н. Договор банковского кредитования: Автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Москва, 2000. — С. 72; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Феде-
рации. Часть вторая (постатейный). — М.: 2003. — С. 547 (автор комментария к § 2 гл. 
42 «Кредит» — Н.Ю. Рассказова).

8 См., Вишневский А.А. Банковское право: Краткий курс лекций. — М.: 2002. — С. 77; Кари-
муллин Р.И. Предоставление кредита/Р.И. Каримуллин// Право и экономика. — 2000. — N 
8. — С. 33; Витрянський В.В. Кредитный договор: понятие, порядок заключения и исполне-
ния / Витрянский В.В. — М.: Статут, 2005. — С. 133–140; Брагинский М.И., Витрянский В.В. 
Договорное право. Книга 5: Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, 
направленные на создание коллективных образований. — М.: Статут, 2006. — Т.2. — [Елек-
тронний ресурс] — Режим доступу: http://uristinfo.net/dogovornoe–pravo/97–dogovornoe–
zaem–kredit–faktoring–kn5–t1/2414–2–objazatelstvo–na–storone–kreditora.html?start=1.

9 Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика: Монография. — М.: НИМП, 2001. — 
С. 525.

10 Рубинштейн Я. Организация и формы краткосрочного кредита. — М.: Госфинстат, 
1936. — С. 56.
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ине благодаря консенсуальности кредитного договора, и основывалась ранее на 
диспозитивных нормах пункта 24 Положения Национального банка Украины «О 
кредитовании», утвержденного постановлением Правления Национального бан-
ка Украины N 246 от 28 сентября в 1995 г. (утратило силу в феврале 2004 году)11.

Отметим, что в настоящее время такие условия предоставления кредита ха-
рактерны не только для кредитов, которые предоставляются субъектам хозяй-
ственной деятельности, но и для потребительских кредитов. Примером этого яв-
ляются Правила кредитования (публичные) ПАТ «ОТП БАНК», которые, в част-
ности, предусматривают предоставление кредита физическим лицам в безналич-
ной форме путем перечисления по поручению клиента средств на текущий счет 
предприятия на приобретение товара или услуги, на которые оформляется кре-
дит, на основании выданного предприятием счета–фактуры, если другое не пред-
усмотрено условиями кредитного договора12. О распространенности таких усло-
вий кредитных договоров свидетельствует и обобщение судебной практики13.

Отметим, что нормы предусматривающие возможность предоставления за-
емщику кредита минуя его счет, путем безналичного перечисления средств кре-
дита третьему лицу имеют место и в законодательстве других стран. Примером 
этого являются нормы статьи 138 Банковского кодекса Республики Беларусь, ко-
торые, в частности, устанавливают, что кредит может быть предоставлен кре-
дитополучателю не только в случае зачисления средств на счет заемщика, но 
и в случае оплаты предоставленных кредитополучателем расчетных докумен-
тов14. Допускает перечисление кредита на счета третьих лиц и российское за-
конодательство (п. 5 ч. 4 ст. 6 Федерального Закона «О потребительском креди-
те (займе)»)15. Аналогичные нормы имеет и законодательство ряда европейских 
стран (например, Швейцария)16. В ряде европейских стран подобный доктри-
нальный подход был сформирован судебной практикой (например, Германия17).

11 Официальный сайт Верховной Рады Украины. — [Електронныий ресурс] — Режим 
доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0246500–95.

12 См., п. 2.1.1.2 Правил кредитувания (публичные) ПАТ «ОТП БАНК», утвержденных 
приказом № 139-1 от 10.05.2017г. (действует с 10 июня 2017г..)// Официальный сайт 
ПАТ «ОТП БАНК». - [Електронный ресурс] - Режим доступа: https://www.otpbank.com.
ua/pdf/privateclients/rules-credit.pdf.

13 См., Обобщение судебной практики рассмотрения гражданских дел Апеляцион-
ного суда Ивано–Франковской области. — [Електронный ресурс] — Режим досту-
па: http://ifa.court.gov.ua/sud0990/prosud/analiz/uzagalnennjakredit/.

14 Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441–З. — [Електронний 
ресурс] — Режим доступу: http://kodeksy.by/bankovskiy–kodeks/statya–138.

15 Федеральный Закон «О потребительском кредите (займе)» от 21 декабря 2013 г. N 353. — 
[Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/.

16 Зарубежное банковское право (банковское право Европейского союза, Франции, 
Швейцарии, Германии, США, КНР, Великобритании): монография//Отв. ред. Л.Г. 
Ефимова. — М.: Проспект, 2016. — С.464.

17 Каримуллин Р.И. Права и обязанности сторон кредитного договора по российскому и гер-
манскому праву: Автореф. дис.кан. юр.наук:с 12.0.03 /Р.И. Каримуллин. — М.:2001. — С.7.
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Согласно гражданского законодательства Украины правовым основанием 
для такого порядка предоставления кредита являются нормы обязательствен-
ного права, согласно которым должник обязан исполнить свою обязанность, а 
кредитор принять исполнение лично, если иное не установлено договором или 
законом, не вытекает из существа обязательства или обычаев делового оборо-
та (ч. 1 ст. 527 ГК Украины).

Как указывает С.К. Соломин стороны кредитного договора при его заклю-
чении, в частности, определяют, что именно должно считаться предоставлени-
ем кредита заемщику и когда такой кредит можно считать предоставленным. 
Движение денежных средств по счетам может быть обусловлено не только пре-
доставленным поручением клиента банку на основании договора банковского 
счета, а и выполнением банком — кредитором его обязанности относительно 
предоставления кредиту по кредитному договору. Предоставить кредит означа-
ет не только передачу средства в руки заемщика или их зачисление на его счет, 
это может быть и передача (зачисление) другому уполномоченному лицу на его 
счет, что стороны кредитного договора определяют как предоставление кредита18.

На практике такой порядок предоставления кредиту устанавливается сто-
ронами в целях выполнением денежного обязательства заемщика (должник по 
другой сделке) в пользу третьего лица (кредитор заемщика). Это позволяет опе-
ративно исполнить обязательство заемщика, например, в договоре купли–про-
дажи товара потребительского назначения, который может заключаться одно-
временно с договором о потребительском кредите, или исполнить денежные 
обязательства заемщика перед третьим лицом, в случае наложения ареста на 
средства, которые находятся на открытых заемщику счетах или невозможно-
сти проведения по ним расходных операций.

Анализируя порядок предоставления кредита заемщику следует также об-
ратить внимание на вопрос, относительно возможности предоставления кре-
диту путем зачета требования заемщика к кредитодателю относительно предо-
ставления кредита с встречным денежным требованием кредитодателя к заем-
щику, которая основывается на другой сделке (ст. 601 ГК Украины) или путем 
новации долга по другой сделке в кредитное обязательство (ст. 1053 ГК Укра-
ины). По мнению ученых, которых мы поддерживаем, предоставление креди-
ту путем зачисления однородных встречных требований невозможно. По мне-
нию Р.В.Каримуллина «исполнение обязанностей из предоставления кредита 
путем зачета препятствует цель, основное хозяйственное назначение кредит-
ного договора — предоставление капитала для потребления заемщиком. Такая 
цель не может быть достигнута, если за счет предоставленного кредита пога-
шается другой его долг тому же кредитору»19.

18 Соломин С.К. Банковский кредит: проблемы теории и практики. — М.: Юстицинформ, 
2009. — С.88.

19 Каримуллин Р.И. Предоставление кредита/Р.И. Каримуллин// Право и экономика. — 
2000. — N 8. — С. 32.
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В свою очередь, по мнению В.В. Витрянского в силу своеобразия обя-
зательства банка по предоставлению кредита (денежные средства по такому 
обязательству передаются заемщику как имущество, а не как средству пла-
тежа или погашения денежного долга) право требования заемщика о предо-
ставлении кредита не может быть признано встречным, а главное — однород-
ным по отношению к любому денежному долговому требованию (в том чис-
ле, естественно, и требования к банку о возвращении ранее выданного креди-
та). Именно по этой причине требование заемщика о предоставлении креди-
та не может быть использовано для прекращения другого (денежного) обяза-
тельства заемщика путем зачета встречного однородного требования20. К ука-
занному следует добавить следующее. В отличие от реального договора займа, 
легальное определение кредитного договора (ст. 1054 ГК Украины) указывает 
на то, что кредит должен быть предоставлен кредитодателем (банк или дру-
гое финансовое учреждение) заемщику. При этом статья 1 Закона Украины «О 
финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых 
услуг»21 определяет финансовый кредит — как деньги, которые предоставля-
ются в заем юридическому или физическому лицу на определенный строк под 
процент, а финансовою услугу — как операцию с финансовыми активами, ко-
торые осуществляются в интересах третьих лиц за собственный счет или за 
счет этих лиц, а в случаях, предусмотренных законодательством, — и за счет 
привлеченных от других лиц финансовых активов, с целью получения прибы-
ли или сохранения реальной стоимости финансовых активов. При этом Закон 
не относит зачет встречных требований к финансовым услугам. Как следствие 
этого считаем, что в случае проведения зачета встречных денежных требова-
ний сторон, отсутствует сам факт предоставления финансовым учреждением 
соответствующей финансовой услуги.

Отметим, что с точки зрения законодательства о защите прав потреби-
телей предоставление кредита вышеуказанным способом потребителю также 
противоречит ряду норм Закона Украины «О потребительском кредитовании». 
В частности, статья 10 указанного Закона обязывает кредитодателя при заклю-
чении договора о потребительском кредите, используя свои профессиональные 
возможности, оценить кредитоспособность потребителя, учитывая, в частно-
сти, срок, на который предоставляется потребительский кредит, сумму кре-
дита, а при необходимости — доходы потребителя и цель получения кредита. 

20 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 5: Договоры о займе, 
банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных 
образований. — М.: Статут, 2006. — Т.2. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: 
http://uristinfo.net/dogovornoe–pravo/97–dogovornoe–zaem–kredit–faktoring–kn5–t1/2416–4–
pravovoj–rezhim–prav–trebovanij–storon–po–kreditnomu–dogovoru.html.

21 Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании ринков 
финансовых услуг» от 12.07.2001 г. № 2664–III//Ведомости Верховной Рады Украины 
(ВВР), 2002, № 1, ст. 1.
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Требования относительно предоставления кредита с учетом кредитоспособно-
сти заемщика также содержит статья 49 Закона Украины «О банках и банков-
ской деятельности»22. Понятно, что осуществлять проверку кредитоспособно-
сти потребителя, в случае новации бессмысленно, поскольку долг уже суще-
ствует и возник он не по кредитному договору, а по другой сделке, которая не 
требовала проведения такой процедуры.

Выводы. Согласно законодательства Украины кредит может быть пре-
доставлен: кредитодателем заемщику в национальной валюте Украины грив-
не: физическому лицу — путем предоставления денежных средств в наличной 
форме или путем осуществления безналичного перечисления средств на счет 
заемщика, или на счет третьего лица, которое указано в кредитном договоре, 
или путем осуществления платежа со счета заемщика в банке — кредитодателе 
при отсутствии на счете заемщика средств; кредитодателем заемщику — юри-
дическому лицу, физическому лицу — предпринимателю — путем осуществле-
ния безналичного перечисления средств на счет заемщика, или на счет третье-
го лица, которое указано в кредитном договоре, или путем осуществления пла-
тежа со счета заемщика в банке — кредитодателе при отсутствии на счете за-
емщика средств; кредитодателем заемщику в иностранной валюте: юридиче-
скому лицу и физическому лицу — предпринимателю путем осуществления 
безналичного перечисления средств на счет заемщика или счет третьего лица 
в иностранной валюте, который указан в кредитном договоре, или путем осу-
ществления платежа с счета заемщика в иностранной валюте в банке — кре-
дитодателе при отсутствии на счете средств в иностранной валюте. При этом 
предоставление кредита в иностранной валюте путем его перечисления тре-
тьему лицу, требует не только наличия у кредитодателя генеральной лицензии 
на осуществление валютных операций23, а и наличие у заемщика или третьего 
лица индивидуальной лицензии на использование безналичной иностранной 
валюты на территории Украины в качестве средства платежа24. 

22 Закон Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 г. № 2121–III// 
Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 2001, № 5–6, ст.30.

23 Положение о порядке предоставления банкам и филиалам иностранных банков генеральных 
лицензий на осуществление валютных операций, утвержденное постановлением Правления
Национального банка Украины от 15.08.2011р. № 281. — [Електронний ресурс] — Режим 
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1054–11; Положение о порядке предоставления 
небанковским финансовым учреждениям, национальному оператору почтовой 
связи генеральных лицензий на осуществление валютных операций, утвержденное 
Постановлением Правления Национального банка Украины 09.08.2002г. № 297. — 
[Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0712–02.

24  Положение о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных ли-
цензий на использование иностранной валюты на территории Укпаины в качестве 
средства платежа, утвержденное Постановлением Правления Национального банка 
Украины от   14.10.2004 г. N 483// Официальный весник Украины, 2004 г.., № 45, стр. 
52, ст. 2976, код акту 30636/2004.
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ASIGURAREA DREPTURILOR ȘI INTERESELOR LE-

GITIME A PERSOANEI REŢINUTE SAU ARESTATE ÎN 

CONTEXTUL HOTĂRÎRII CURŢII CONSTITUŢIONALE A 

REPUBLICII MOLDOVA DIN 23.02.2016 

Mihail SORBALA, doctor în drept

Ensuring the Rights and Legitimate Interests of a Person Detained or Ar-
rested in the Context of the Decision of the Constitutional Court of the 
Republic of Moldova from 23.02.2016
Th e purpose of the work is to assess the state penal policy during the implementation of the As-
sociation Agreement between the Republic of Moldova and the European Union on compliance 
with one of the most important rights — the freedom of person in the jurisprudence of RM in 
the process of detention and arrest of the person; developing of proposals to improve the legisla-
tion based on the jurisprudence of the Constitutional Court and ECHR standards. Th is aim 
was materialized as fi nal, by submitting specifi c recommendations for improving the criminal 
law in the fi eld of crime of illegal detention or arrest.
Keywords: detention, preventive measures, criminal-procedural coercive measure, arrest, house 
arrest, cause, criminal components, suspect, accused, defendant, investigated magistrate, criminal 
prosecutor body, prosecutor.

Scopul articolului constă în evaluarea politicii penale a statului în perioada implementării 
Acordului de Asociere între RM și UE privind respectarea unuia dintre cele mai importante 
drepturi — libertăţii persoanei în jurisprudenţa RM în procesul de reţinere și arestare a per-
soanei; elaborarea propunerilor de perfecţionare a legislaţiei în baza jurisprudenţei Curţii 
Constituţionale și a standardelor CtEDO. Acest scop a fost materializat, ca fi nalitate, prin 
înaintarea anumitor recomandări de perfecţionare a legii penale în domeniul infracţiunii de 
reţinere sau arestare ilegală.
Cuvinte-cheie: reţinere, măsură preventivă, măsură de constrîngere procesual-penală, arest, 
arest la domiciliu, cauză, componenţă de infracţiune, bănuit, învinuit, inculpat, judecător de 
instrucţie, organ de urmărire penală, procuror.

Introducere. Importanţa măsurilor preventive în ansamblu nu poate fi  înţeleasă 
fără a face trimitere la dispoziţiile constituţionale și la cele conţinute în instrumen-
tele regionale fundamentale în materia drepturilor omului, ţinînd cont de specifi cul 
acestora — de afectare a inviolabilităţii persoanei.

Reglementate drept instituţii cu caracter de constrîngere, rolul acestora este de a 
împiedica suspectul sau inculpatul să intreprindă ori să desfășoare anumite activităţi, 
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care ar avea efect negativ atît asupra desfășurării procesului penal, cît și în privinţa 
atingerii scopului acestuia. De asemenea, pentru a se asigura de respectarea strictă a 
dispoziţiilor legale, ce permit luarea acestor categorii de măsuri procesuale, legiuitorul 
a instituit anumite garanţii, concretizate în condiţiile generale și specifi ce ce trebuie 
îndeplinite, cumulativ, pentru a se putea dispune vreuna dintre măsurile preventive.1

Metode și materiale aplicate. Cercetările intreprinse cu ocazia elaborării acestui articol 
s-au bazat pe studierea doctrinei, practicii și legislaţiei existente în domeniul incriminării 
și sancţionării faptelor de reţinere sau arestare ilegală. Printre metodele de cercetare 
utilizate evidenţiem: metoda logică, metoda sistematică, metoda juridică, precum și cea 
comparativă. Metodologia de cercetare a inglobat și metode dialectică privind posibili-
tatea cunoașterii realităţii obiective, căile, mijloacele și metodele de percepere știinţifi că.

Rezultate obţinute și discuţii. Privarea de libertate creează un dezechilibru de 
puteri, unde persoana afl ată în detenţie provizorie este cea vulnerabilă, fi ind practic în 
întregime dependentă de administraţia locului de detenţie în ceea ce privește siguranţa 
sa, exercitarea drepturilor sale și asigurarea necesităţilor de bază. O persoană afl ată în 
custodia poliţiei este într-o situaţie deosebit de vulnerabilă. De regulă, mulţi dintre 
cei afl aţi în custodia poliţiei sunt la primul contact cu organele de drept/structurile 
de forţă, sunt confuzi și speriaţi, nu au cunoștinţele sau experienţa necesară pentru 
a înţelege ceea ce se întîmplă. Astfel, acest dezechilibru dintre persoană și autoritatea 
de detenţie provizorie poate cauza diferite forme de abuzuri (detenţie necomunicată, 
detenţie arbitrară, corupţie, tortură și alte forme de maltratare, încălcarea garanţiilor 
procesuale prevăzute de lege etc.).2

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în bogata jurisprudenţă privind materia 
art. 5 al Convenţiei, a trasat anumite linii directoare în ceea ce privește condiţiile și 
limitele aplicării arestării preventive, plasînd pe primul plan prezumţia libertăţii ca 
punct de reper la examinarea unei situaţii concrete. Curtea apreciază negativ utilizarea 
în exclusivitate a unor temeiuri formale sau citarea unor texte de lege la emiterea 
hotărîrilor judecătorești de aplicare a arestării. Necesitatea concretizării temeiurilor 
de arestare este în funcţie de durata aplicării măsurii date. Curtea a constatat mai 
multe defi cienţe în materie de aplicare a arestării în sistemul de drept al Republicii 
Moldova. Acestea se refereau atît la normele juridice aplicate în domeniu, cît și la 
practica instituită. Este un fapt constatat că sistemul naţional se confruntă cu mai multe 
probleme, cum ar fi : motivarea hotărîrilor judecătorești; interpretarea neuniformă 
a legii de către judecători la aplicarea arestării; încălcarea obligaţiei de a acţiona cu 
diligenţă în cazul persoanelor arestate; ezitarea de a examina totalitatea de probe în 
confi rmarea necesităţii arestării; lipsa comunicării clientului cu avocatul; problema 
accesului avocatului la mterialele dosarului; lipsa informării complete despre toate 
acuzaţiile aduse. Se constată situaţii cînd instanţele nu iau în calcul personalitatea și 

1 Bogea Marius Ciprian. Noile reglementări privind reţinerea și arestarea preventive. Acta 
Universitatis George Bacovia. Volume 3. Issue 1/2014 — http://juridica.ugb.ro/- 

2 Cocîrţă Alexandru, Munteaanu Victor, Foltea Radu. Ghid practic de monitorizare a respectării 
drepturilor persoanei reţinute. Ed. EPIGRAF. Chișinău, 2015, p. 7.
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comportamentul acuzatului; sau nu iau în consideraţie, în toate cazurile, posibilitatea 
aplicării măsurilor preventive alternative.3

În jurisprudenţa CtEDO, privarea de libertate include măsurile obișnuite — 
reţinerea, arestarea, executarea pedepsei cu închisoarea; dar mai intră în această 
categorie arestul la domiciliu ori internarea într-un spital a unei persoane arestate, 
reţinerea într-o mașină pentru mai multe ore ori ţinerea persoanei încătușate timp 
de mai multe ore fără a fi  reţinută sau arestată. Pentru a decide dacă a existat sau nu 
o privare de libertate, se apreciază asupra unui element obiectiv — deţinerea unei 
persoane într-un spaţiu restrîns și pentru o perioadă de timp neglijabilă, respectiv 
un element subiectiv — persoana nu a consimţit la aceasta.4

În conformitate cu art. 30, alin. 4 din Legea cu privire la avocatul poporului 
din 03 aprilie 2014, privarea de libertate se defi nește ca: orice formă de plasare a 
persoanei, la ordinul oricărui organ judiciar, administratriv sau al altui organ, într-
un loc de detenţie de stat sau privat, pe care acesta nu îl poate părăsi după voia sa, 
în calitate de pedeapsă, sancţiune, măsură procesuală de constrîngere, măsură de 
siguranţă, precum și ca rezultat al dependenţei faţă de o îngrijire acordată sau în 
baza oricărui alt motiv.

Exemple de privare de libertate existente în sistemul de justiţie al Republicii 
Moldova sunt: a) reţinerea; b) arestarea preventivă; c) detenţia în instituţiile peni-
tenciare pentru executarea pedepsei cu închisoarea; d) internarea într-o instituţie 
psihiatrică; e) arestul în calitate de sancţiune disciplinară aplicată militarilor; f) 
reţinerea și arestul contravenţional; g) detenţia cetăţenilor străini și apatrizi, care 
urmează a fi  expulzaţi, în centru de plasament temporar al străinilor.5

În conformitate cu art. 25 din Constrituţia RM, libertatea individuală și sigu-
ranţa persoanei sunt inviolabile. Reţinerea sau arestarea unei persoane sunt permise 
numai în cazurile și cu procedura prevăzută de lege.

Reţinerea nu poate depăși 72 de ore. Arestarea se face în temeiul unuii mandat, 
emis de judecător, pentru o durată de cel mult 30 de zile. Asupra legalităţii manda-
tului se poate depune recurs, în condiţiile legii, în instanţa judecătorească ierarhic 
superioară. Termenul arestării poate fi  prelungit numai de către judecător sau de 
către instanţa judecătorească, în condiţiile legii, cel mult pînă la 12 luni.

Celui reţinut sau arestat i se aduc de îndată la cunoștinţă motivele reţinerii sale 
sau ale arestării. Eliberarea celui reţinut sau arestat este obligatorie dacă motivele 
reţinerii sau arestării au dispărut.

Dreptul constituţional la libertate individuală și siguranţă presupune că persoa-
na nu poate fi  lipsită de libertate și supusă reţinerii sau arestului în mod arbitrar și 
samovolnic, după bunul plac al reprezentanţilor organelor statale. Reţinerea și deţi-

3 Dolea Igor, Ursu Sergiu, Larsen Bjorn, Arcușa Denis. Arestarea preventivă în Republica Modova 
și în ţările europene. Cercetare comparativă. Ed. Cartier Juridic. Chișinău, 2014, p. 7.

4 Danileţ Cristi. Arestarea. Îndrumar pentru practicieni. Ed. Cartier Juridic. Chișinău, 2016, 
p. 13.

5 Cocîrţă Alexandru, Munteanu Victor, Foltea Radu, op. cit., p. 9-10.
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nerea în stare de arest prejudiciază, de fi ecare dată, dreptul la libertatea individuală, 
din care considerent aceste măsuri de constrîngere procesual-penală urmează a fi  
aplicate doar în strictă conformitate cu prevederile legii.

Periculozitatea reţinerii și a arestului ilegal constă în faptul că aceste măsuri 
îngrădesc cel mai important drept constituţional al fi ecării persoane — dreptul la 
libertate individuală.6

Dreptul la libertate și siguranţa personală constituie unul dintre drepturile fun-
damentale ale omului. Totuși acest drept nu este unul absolut. Autorităţile statului au 
dreptul de a priva persoanele de libertate în modul și în cazurile prevăzute de lege, 
cu respectarea garanţiilor legale prevăzute pentru privarea de libertate.7

Descoperirea și cercetarea faptelor infracţionale este imposibilă fără o constrîn-
gere din partea organelor de stat, antrenate în sfera activităţii procesual-penale. Mai 
mult decît atît, necătînd la faptul că constrîngerea reprezintă doar un element în 
mecanismnul reglementării procesual penale, pentru această varietate a activităţii 
statale ea reprezintă cea mai specifi că și caracteristică formă.8

Măsurile de constrîngere procesual penale capătă o importanţă deosebită în 
contextul examinării lor în cadrul instituţiei reţinerii persoanei bănuite în comite-
rea infracţiunii. În acest fel, anume necesitatea aplicării măsurilor de constrîngere 
în privinţa unor anumite persoane a constituit premiza istorică a apariţiei fi gurei 
persoanei reţinute ca fi ind bănuite în comiterea faptei infracţionale. Destinaţia de 
bază a instituţiei persoanei reţinute în procesul penal ţine de înzestrarea unei astfel 
de persoane cu un complex corespunzător de drepturi procesuale. Drept urmare 
a faptului că în marea majoritate a cazurilor persoana bănuitului-reţinut apare în 
cadrul cauzei penale în legătură (sau de rănd) cu aplicarea în privinţa acesteia a mă-
surilor de constrîngere procesual penale, apoi respetiv, marea majoritate a încălcării 
drepturilor și intereselor ei legitime are loc anume în acest context. Activitatea de 
reţinere, aplicată activ în practica organelor de urmărire penală aduce atingere ne-
mijlocită drepturilor omului la libertate și inviolabilităţii personale, prezentînd prin 
sine nu altceva, decît o privare de libertate cu toate urmările survenite în acest sens.9

Practicii organelor de urmărire penală i-au fost și încă îi mai sunt cunoscute, 
din fericire la un nivel foarte redus, diferite contexte, împrejurări și combinaţii ale 
actului de reţinere, și anume:

—  pînă la începerea urmăririi penale;
— în lipsa temeiurilor și motivelor;
—  în vederea exercitării „presiunii“ asupra bănuitului pentru a obţine recunoaș-

terea acestuia în comiterea infracţiunii;

6 Горелик С.А., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. Юридический Центр 
Пресс. СПб, 2005, p. 342-343.

7 Cocîrţă Alexandru, Munteaanu Victor, Foltea Radu, op. cit., p. 9.
8 Зайцев О.А., Смирнов П.А. Подозреваемый в уголовном процессе. Изд. ЭКЗАМЕН. 

М., 2005, p. 137-138.
9 Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания. М., 1995, c. 99.
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—  cu ulterioara falsifi care a materialelor reţinerii;
—  cu neînștiinţarea corespunzătroare a procurorului despre actul de reţinere.10

Am încercat de a evidenţia faptul că reglementarea juridică a reţinerii nu se 
limitează doar la indicarea temeiurilor realizăii acesteia, aici fi ind inclusă ordinea 
reţinerii și a percheziţiei corporale, temeiurile pentru eliberarea persoanei reţinute, 
ordinea de deţinere a persoanei reţinute, înștiinţarea despre reţinere etc.

În particular, în procesul de elaborare a acestui studiu nu s-a trecut cu vederea 
respectarea termenelor procesuale caracteristice realizării actului de reţinere: întocmirea 
procesului verbal de reţinere în termen de 3 ore după reţinerea faptică și aducerea 
bănuitului la organul de urmărire penală; comunicarea procurorului, în termen de 
pînă la 3 ore de la reţinere despre actul de reţinere; înștiinţarea rudelor despre actul 
de reţinere; punerea în libertate a persoanei reţinute după expirarea termenului de 
reţinere sau iniţierea procedurii de aplicare a măsurilor preventive privative de libertate.

La moment este necesar de a institui o claritate în privinţa faptului ce urmează 
a se recunoaște în calitate de reţinere și din ce moment apare această stare. Conform 
opiniilor doctrinare din domeniu, momentul reţinerii se identifi că cu reţinerea 
faptică a persoanei, adică lipsirea faptică a persoanei bănuite de libertatea de a se 
deplasa, realizată în conformitate cu prevederile legii de procedură penală. Persoana 
se consideră reţinută din momentul reţinerii faptice, adică din momentul cînd este 
„imobilizată“ cu aplicarea forţei fi zice sau fără aceasta și este lipsită de liberratea de a 
se deplasa liber. Acest moment poate, într-o anumită măsură să premeargă timpului 
aducerii celui reţinut la organul de urmărire penală. În acest sens, este necesar ca 
cel reţinut să fi e adus într-un termen cît mai scurt la ofi ţerul de urmărire penală.11

Evidenţiind neuniformitatea noţiunii „reţinere faptică“, s-a reușit a constata că 
persoana este considerată ca fi ind reţinută anume din acel moment cînd a fost lipsită 
de posibilitatea de a se deplasa liber indiferent de cauzele care au determinat acest fapt 
și durata aducerii persoanei la locul de efectuare a cercetărilor. Un anumit interes în 
acest sens îl prezintă interpretarea noţiunii de „reţinere faptică și limitare a dreptului 
la libera deplasare din partea organului de poliţie“ în procesul penal al SUA. Astfel, 
conform hotărîrii Curţii Supreme a SUA în cauza Orozko, acesta din urmă a fost 
recunoscut ca fi ind reţinut faptic din momentul cînd a fost trezit în miez de noapte 
la el acasă de către colaboratorii de poliţie, adică cu mult timp înainte de aducerea la 
sediul organului de poliţie. Mai mult decît atît, conform pct. 1 din art. 159 al Codu-
lui-model de procedură penală al statelor CSI, reţinerea constă în „luarea persoanei 
sub strajă, aducerea acesteia la organul care efectuează procesul penal și deţinerea sub 
strajă pe o perioadă scurtă de timp în locurile și în condiţiile determinate de lege.12

10 Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. Изд. ЮрИнфор. М., 1999, c. 10.
11 Пивень А.В. Право подозреваемого на защиту. Диссертация кандидата юридических 

наук. Краснодар, 1999, c. 49.
12 Международно-правовые акты государств-участников СНГ в области борьбы с 

преступностью: Сборник документов. Общий редактор В.В. Черникова. М., 1999, c. 
243.
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În conţinutul noţiunii de „reţinere faptică și procesuală“ se includ componentele 
prinderii și aducerii persoanei la organul de urmărire penală. Aceasta la rîndul său 
presupune că cele 72 ore ale reţinerii, 3 ore ale informării procurorului, 3 ore stabilite 
în vederea întocmirii procesului verbal de reţinere și 6 ore în vederea înștiinţării 
rudelor urmează a fi  calculate nu din momentul aducerii persoanei la organul de 
urmărire penală, ci din momentul prinderii persoanei, reţinerii faptice a persoanei. 
Motivarea unei astfel de poziţii ţine de tendinţa de a reduce la minimum perioada 
de timp nereglementată plasată între reţinerea faptică a persoanei și perfectarea, 
documentarea procesuală a reţinerii acesteia.

Motivul tuturor neclarităţilor posibile în legătură cu instituţia reţinerii constau 
în interpretarea și tendinţa principial incorectă și sortită insuccesului de a ingloba 
în conţinutul noţiunii de „reţinere“ diferite acţiuni din punctul de vedere al impor-
tanţei, esenţei și scopului. La aceste acţiuni se referă, în primul rînd, reţinerea fi zică, 
faptică (prinderea, imobilizarea) și, în al doilea rînd, așa-numita reţinere procesuală, 
privarea de libertate a bănuitului pe o perioadă scurtă de timp. Este absolut logic 
că într-o astfel de situaţie este imposibil de a trata uniform multiplele laturi ale 
instituţiei reţinerii.

De frecvente ori, aducerii silite a bănuitului în vederea reţinerii îi sunt premer-
gătoare următoarele acţiuni:

—  verifi carea motivelor neprezentării la organul de urmărire penală;
—  transmiterea colaboratorului de poliţie care va executa aducerea silită, a ordo-

nanţei privind aducerea silită, explicarea temeiului și a condiţiilor de executare 
a acesteia, care ar exclude înjosirea persoanei sau survenirea cărorva anumite 
consecinţe nedorite;

—  prezentarea sub semnătură persoanei supuse aducerii silite a ordonanţei în 
acest sens și oferirea posibilităţii ca de unul singur, fără însoţire, să se prezinte 
la ofi ţerul de urmărire penală.

De asemenea, anume pe durata perioadei de reţinere au loc cele mai grosola-
ne încălcări a drepturilor persoanei reţinute în cadrul procesului penal. Astfel, de 
exemplu, cercetătorul V.A. Camîșanschi menţiona, drept urmare a unei intervievări 
realizate, că reprezentanţii organelor de forţă au purces de frecvente ori la aplicarea 
metodelor ilegale de infl uenţare în privinţa persoanelor reţinute anume în primele 
ore ale aplicării acestei măsuri de constrîngere procesual-penală.13

Conform reprezentărilor contemporane referitoare la nivelul asigurării drep-
turilor și intereselor legale ale persoanei în cadrul procesului penal, acesta trebuie 
să inglobeze prin sine totalitatea formelor de favorizare a oricărui participant la 
procesul penal, inclusiv și a bănuitului reţinut în realizarea drepturilor sale, inclusiv:

13 Камышанский В. А. Анализ следственной практики по Российской Федерации привле-
чения к уголовной ответственности работников правоохранительных органов // Осо-
бенности злоупотребления в деятельности правоохранительных органов. Материалы 
российско-американского семинара. СПб, 1999, c. 5-6.
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—  informarea persoanei privind benefi cierea de anumite drepturi și explicarea 
acestor drepturi;

—  crearea condiţiilor favorabile pentru realizarea deplină și efi cientă a drepturilor;
—  protecţia drepturilor de la anumite încălcări;
—  apărarea drepturilor;
—  restabilirea drepturilor încălcate.14

Toate aceste momente evidenţiază următoarele circumstanţe de care trebuie să 
se ţină cont, și anume:

1)  temelia unei garantări valoroase a drepturilor și intereselor legitime a persoanei 
reţinute o constituie obligaţiunea reglementată prin lege a organului de ur-
mărire penală de a realiza acţiunile necesare în vederea realizării prevederilor 
nominalizate mai sus;

2)  în situaţia constatării anumitor defi cienţe în activitatea unei anumite forme 
a acestei favorizări, putem vorbi despre prezenţa problemelor și a insufi cien-
ţei nivelului general de asigurare a anumitor drepturi și interese legitime a 
persoanei reţinute.

Ca urmare a încercărilor de a evidenţia condiţiile generale a legalităţii aplicării 
constrîngerii în cadrul procesului penal în privinţa persoanelor reţinute, am reușit 
a identifi ca un sistem de condiţii care include următoarele elemente:

—  aplicarea acestor îngrădiri este posibilă doar din partea persoanei cu funcţie 
de răspundere, abilitată cu împuterniciri procesuale corespunzătoare;

—  respectarea procedurii prescrise de lege, inclusiv plasarea obligaţiunilor și 
interdicţiilor asupra persoanelor reţinute doar în condiţiile prezenţei teme-
iurilor prevăzute în lege, în scopurile și limitele prevăzute de Constituţie și 
normele din legea procesual penală, necesare atît pentru atingerea scopurilor 
urmăririi penale, cît și a unor acţiuni de urmărire penală în parte;

—  aplicarea constrîngerii doar în cazurile de refuz din partea persoanei reţinute 
ca fi ind bănuite în comiterea infracţiunii de a urma indicaţiile legii sau a unei 
intenţii obiectiv materializate în vederea neîndeplinirii obligaţiunilor procesuale;

—  asigurarea posibilităţii de benefi ciere de drepturile care nu pot fi  îngrădite.15

Constatăm și faptul că atît în teoria dreptului procesual penal, cît și în sfera 
aplicării practice a normelor de drept procesual penal, regula generală o constituie 
posibilitatea aplicării arestului nu doar în dependenţă de prezenţa datelor care indică 
asupra neccesităţii aplicării acestei măsuri de constrîngere procesual-penală, ci și 
în baza dispunerii de materialul probator sufi cient în vederea demascării persoanei 
în comiterea infracţiunii. În acest cadru, este vorba despre atribuirea organului 
de urmărire penală a unui termen determinat, necesar pentru formularea logică a 

14 Шадрин В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. Диссер-
тация доктора юридических наук. Волгоград, 1997, c. 69.

15 Волженкина Н.Н. Обеспечение конституционного права на неприкосновенность част-
ной жизни при производстве предварительного следствия. Диссертация доктора юри-
дических наук. М., 2000, c. 64.
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concluziilor referitoare la impilicarea persoanei reţinute în comiterea faptei infrac-
ţionale, fi ind justifi cată, în modul respectiv, necesitarea unei măsuri de constrîngere 
procesual-penală mult mai aspră în coraport cu reţinerea.

La momentul de faţă la soluţionarea chestiunii referitoare la legalitatea ţinerii 
persoanei în stare de arest și prelungirea acestuia urmează a se proceda în strictă 
conformitate cu prevederile Hotărîrii Curţii Constituţionale a RM privind excepţia 
de neconstituţionalitate a alineatelor (3), (5), (8) și (9) ale articolului 186 din CPP 
(termenul arestului preventiv), din 23 februarie 2016.

La originea soluţiilor pronunţate de către Curtea Constituţională în textul Ho-
tărîrii menţionate se afl ă sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 17 februarie 
2016 de către dna Viorica Puica, judecător în cadrul Judecătoriei Botanica, mun. 
Chișinău, în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituţie, astfel cum 
a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016, 
precum și al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse 
la Curtea Constituţională, privind excepţia de neconstituţionalitate a alineatelor (3), 
(8), (9) și (11) ale articolului 186(„Termenul ţinerii persoanei în stare de arest și pre-
lungirea lui“) din Codul de procedură penală, ridicată în dosarul penal nr. 1-239/15, 
afl at pe rolul Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău.

Autorul sesizării a pretins, în special, că aplicarea cumulativă a prevederilor 
alineatelor (3), (8), (9) și (11) ale articolului 186 din Codul de procedură penală 
permite prelungirea arestului preventiv pe perioade ce excedează termenelor expres 
prevăzute de articolul 25 alin. (4) din Constituţie.

Prin decizia Curţii Constituţionale din 17 februarie 2016 sesizarea a fost declarată 
admisibilă, fără a prejudeca fondul cauzei.

Circumstanţele inviocate se axau pe faptul că pe rolul Judecătoriei Botanica din 
mun. Chișinău, în faza cercetării judecătorești, etapa audierii inculpaţilor, se afl a cauza 
penală în privinţa inculpaţilor Hîrcîiala Ruslan, Procop Viorel și Stegărescu Simion.

Inculpaţii au fost reţinuţi la 20 martie 2015, iar prin încheierea din 21 martie 
2015 judecătorul de instrucţie a dispus plasarea acestora în arest preventiv pentru 
un termen de 30 de zile. Ulterior, prin încheierea din 17 aprilie 2015, judecătorul de 
instrucţie a dispus prelungirea arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile. 
Prin încheierile din 18 mai 2015, 12 august 2015 și 12 noiembrie 2015, arestul pre-
ventiv în privinţa inculpaţilor a fost prelungit, de fi ecare dată cu câte 90 de zile. Prin 
încheierea din 5 februarie 2016, instanţa de judecată a prelungit măsura preventivă 
sub formă de arest până la 20 martie 2016, data expirării termenului de 12 luni. Prin 
decizia din 10 februarie 2016, Curtea de Apel Chișinău a admis recursul declarat de 
procuror și a dispus prelungirea arestului preventiv în privinţa inculpaţilor pentru 
un termen de 90 zile începând cu 11 februarie 2016. Recursurile depuse de avocaţi 
privind anularea încheierii din 5 februarie 2016, cu eliberarea inculpaţilor de sub 
arest și aplicarea altei măsuri preventive, au fost respinse. La 16 februarie 2016, dna 
Viorica Puica, judecător în cadrul Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău, a ridicat la 
Curtea Constituţională excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor alineatelor 



129

(3), (8), (9) și (11) ale articolului 186 din Codul de procedură penală.16

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate a susţinut că prevederile supuse con-
trolului constituţionalităţii nu corespund cerinţelor de calitate a legii, pretinzînd, 
în special, că aplicarea cumulativă a prevederilor alineatelor (3), (8), (9) și (11) ale 
articolului 186 din Codul de procedură penală permite prelungirea arestului pre-
ventiv pe o perioadă totală de peste 12 luni, contrar termenului expres prevăzut de 
articolul 25 alin. (4) din Constituţie. De asemenea, autorul sesizării a susţinut că, 
deoarece permite emiterea unor mandate de arest pentru o perioadă de până la 90 
de zile, articolul 186 alin. (9) din Codul de procedură penală încalcă termenul de 30 
de zile prevăzut expres de articolul 25 alin. (4) din Constituţie.17

Curtea a reiterat că într-o societate democratică atribuţia de bază a statului este 
protecţia persoanei. Prin instituirea normelor procesual-penale, statul urmărește scopul de 
a proteja persoana și societatea de infracţiuni, dar, în același timp, să protejeze persoana 
și societatea de abuzurile persoanelor învestite cu atribuţii de cercetare a infracţiunilor, 
astfel ca orice persoană care a săvârșit o infracţiune să fi e pedepsită potrivit vinovăţiei 
sale și nici o persoană nevinovată să nu fi e trasă la răspundere penală și condamnată 
[Hotărârea nr. 12 din 14 mai 2015 privind excepţia de neconstituţionalitate a artico-
lului 287 alin. (1) din Codul de procedură penală (reluarea urmăririi penale), §41].

În temeiul articolelor 135 alin. (1) lit. a) și g) și 140 din Constituţie, 26 din Legea 
cu privire la Curtea Constituţională, 6, 61, 62 lit. a) și e), și 68 din Codul jurisdicţiei 
constituţionale, Curtea Constituţională a hotărît:

a)  Arestul preventiv poate fi  aplicat pentru o perioadă totală de cel mult 12 
luni, care include atît etapa urmăririi penale, cît și etapa judiciară, pînă la 
emiterea încheierii judecătorești prin care persoana este eliberată din arest 
sau momentul pronunţării sentinţei de către instanţa de fond. Termenul ares-
tului preventiv include timpul în care persoana: 1) a fost reţinută și s-a afl at 
în arest preventiv; 2) a fost sub arest la domiciliu; 3) s-a afl at într-o instituţie 
medicală, la decizia instanţei de judecată, pentru expertiză în condiţii de 
staţionar, precum și la tratament, în urma aplicării în privinţa ei a măsurilor 
de constrângere cu caracter medical.

b)  Termenul arestului preventiv curge din momentul reţinerii, iar în cazul în 
care persoana nu a fost reţinută, din momentul punerii efective în aplicare a 
mandatului de arest preventiv.

c)  Termenul de 12 luni se referă la aceeași faptă(e) penală(e) pentru care persoana 
a fost plasată în arest preventiv, indiferent de eventuala recalifi care ulterioară 
a infracţiunii. Orice detenţie care depășește termenul total de 12 luni aplicat 
pentru comiterea aceleiași fapte, indiferent de eventualele recalifi cări ulterioare 
ale infracţiunii, este contrară Constituţiei și, prin urmare, este ilegală.

16 Hotărîrea Curţii Constituţionale a RM privind excepţia de neconstituţionalitate a alineatelor 
(3), (5), (8) și (9) ale articolului 186 din CPP (termenul arestului preventiv), din 23 februarie 
2016, pct. 6-12.

17 Idem, pct. 40-44.
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d)  Mandatul de arest se eliberează pentru un termen de până la 30 de zile. Fie-
care prelungire a duratei arestării preventive nu poate depăși 30 de zile, atât 
la etapa urmăririi penale, cât și la etapa judecării cauzei.

Se declară neconstituţionale: 1) alineatul (3); 2) sintagma „90 de zile“ de la ali-
neatul (5); 3) alineatele (8) și (9) ale articolului 186 din Codul de procedură penală 
al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, ca fi ind contrare articolului 
25 alineatul (4) din Constituţie.

La momentul actual, dispunerea detenţiei se fundamentează în aspect norma-
tiv pe Codul de procedură penală al Republicii Moldova. Potrivit art. 7 al Codului 
de procedură penală al RM, hotărîrile Curţii Europene a Drepturilor Omului sunt 
obligatorii pentru organele de urmărire penală, procurori și instanţele de judecată, 
iar hotărîrile Plenului Curţii Supreme de Justiţie poartă un caracter de recomandare. 
În mod fi resc, la adoptarea hotărîrii privind aplicarea detenţiei, instanţele naţionale 
trebuie să aplice standardele impuse de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului: 
legalitatea detenţiei; existenţa unei bănuieli rezonabile; prezenţa unui risc; proporţi-
onalitatea, rezonabilitatea și necesitatea aplicării detenţiei și, în sfîrșit, posibilitatea 
aplicării măsurilor alternative detenţiei.18

În contextul celor menţionate, nu ne rămîne decît să înaintăm și să susţinem 
concluzia conform căreia tendinţa de creștere a fenomenului infracţional, a riscurilor 
și ameninţărilor la adresa ordinii și siguranţei publice, este prezentă și va rămîne 
bine conturată și în viitor, deoarece aceste fenomene nu pot fi  niciodată eliminate, 
ci doar limitate. De aceea, elementele caracteristice măsurilor preventive vor fi , cu 
certitudine, analizate și dezvoltate în viitor de doctrină, urmînd ca practica judiciară 
să desăvîrșească opera de înţelegere și aplicabilitate a acestora.

Necesitatea folosirii Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului 
și a Libertăţilor Fundamentale în procesul interpretării și aplicării legislaţiei penale 
și procesual-penale cu referire la subiectul reţinerii și al arestării preventive este de-
terminată nu numai de prevederile Convenţiei, care formulează în mod direct cerinţe 
faţă de standardele sistemului justiţiei penale, ci și de multiple prevederi implicite, care 
impun respectarea și luarea în calcul a anumitor norme de conduită pe durata desfă-
șurării unui proces penal, în special în situaţiile de reţinere sau arestare a persoanelor.

La momentul de faţă la soluţionarea chestiunii referitoare la legalitatea ţinerii 
persoanei în stare de arest și prelungirea acestuia urmează a se proceda în strictă 
conformitate cu prevederile Hotărîrii Curţii Constituţionale a RM privind excepţia 
de neconstituţionalitate a alineatelor (3), (5), (8) și (9) ale articolului 186 din CPP 
(termenul arestului preventiv), din 23 februarie 2016. La adoptarea hotărîrii privind 
aplicarea detenţiei, instanţele naţionale trebuie să aplice standardele impuse de Con-
venţia Europeană a Drepturilor Omului: legalitatea detenţiei; existenţa unei bănu-
ieli rezonabile; prezenţa unui risc; proporţionalitatea, rezonabilitatea și necesitatea 
aplicării detenţiei și, în sfîrșit, posibilitatea aplicării măsurilor alternative detenţiei.

18 Dolea Igor, Ursu Sergiu, Larsen Bjorn, Arcușa Denis, op. cit., p. 9.
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The Prehistory of the Principles of the Electoral Law in the Republic of 
Moldova
Th e electoral law principles in the Republic of Moldova have a great prehistory and little his-
tory. Considering the current space of our republic and the application of the legislation on the 
respective territory, this article is devoted to the analysis of the electoral law principles during 
the prehistoric period. To follow the genesis of the electoral law principles in this territory, every 
prehistoric stage of the state’s becoming is investigated, and in the same time, in the consecutive 
course of these stages over the years until the adoption of the fi rst electoral law (1864) and the 
First Constitution (1866). At the same time, this study is conducted considering the historical 
context of the corresponding periods and, concomitant, of the perspective of the current electoral 
law principles, unanimously recognized by international organizations.
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Principiile dreptului electoral în Republicii Moldova au o mare preistorie și o mică istorie. 
Având în vedere spaţiul actual al republicii noastre și aplicarea legislaţiei pe teritoriul respec-
tiv, articolul dat este consacrat analizei principiilor dreptului electoral în perioada preistorică. 
Pentru a urmări geneza principiilor dreptului electoral în acest teritoriu, este cercetată fi ecare 
etapă preistorică în parte a devenirii statului și, în același timp, în consecutivitatea derulării 
acestor etape de-a lungul anilor până la adoptarea primei Legi electorale (1864) și a primei 
Constituţii (1866). Totodată, acest studiu este realizat ţinând cont de contextul istoric al pe-
rioadelor corespunzătoare și, concomitent, de perspectiva principiilor actuale ale dreptului 
electoral, unanim recunoscute de organizaţiile internaţionale.
Cuvinte-cheie: drept, drept electoral, principii, principiile dreptului electoral, perioadă preis-
torică, Republica Moldova. 

Problema de cercetare şi direcţiile de soluţionare a ei

La etapa actuală Republica Moldova traversează calea spre economia de piaţă, 
democraţie și libertate. În aceste condiţii, are loc construirea statului de drept, în care 
„Voinţa poporului constituie baza puterii de stat“. Conform art. 38 al Constituţiei 
Republicii Moldova, „Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc în mod 
periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret ºi liber exprimat“. Deocamdată 
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însă alegerile libere sunt însoţite de tot felul de fraude, inclusiv înºelătorii privind 
totalizarea rezultatelor votării. Care este geneza principiilor dreptului electoral în 
Republica Moldova și, corespunzător, a acestor mistifi cări ale alegerilor? Care au 
fost circumstanţele care au contribuit la devenirea lor? De unde vine, unde se afl ă 
și încotro urmează evoluţia principiilor dreptului electoral în ceea ce priveºte ani-
hilarea încălcărilor respective? Prezenţa acestor și a altor lacune în știinţa dreptului 
electoral constituie problema de cercetare a actualei lucrări.

Direcţiile de bază pe care le-am trasat în soluţionarea acestei probleme sunt 
următoarele: 1) analiza evoluţiei principiilor dreptului electoral în Republica Mol-
dova în perioada preistorică; 2) analiza devenirii principiilor dreptului electoral în 
Republica Moldova în perioada istorică.

În acest articol ne vom referi la analiza principiilor dreptului electoral în Re-
publica Moldova în perioada preistorică.

Principiile dreptului electoral în perioada antică 

a statului geto-dac

În perioada antică, pe timpul geto-dacilor (sec. VI-II î.e.n), când persistau anu-
mite uniuni de triburi („regate“) conduse de „rege“ (conducător militar), când exista 
și adunarea poporului (bărbaţii afl aţi sub arme), unica formă de guvernământ (for-
mă politică de organizare) era democraţia militară — „regele“ trebuia să convingă 
adunarea poporului de justeţea propunerilor sale1.

Astfel, adunarea poporului (a ostașilor) era un organ superior care lua hotărâri 
importante cu privire la soluţionarea problemelor militare. Acesta era, pare-se, un 
organ colectiv, care ţinea sfat privind rezolvarea unor astfel de probleme. El ar putea 
fi  numit Sfatul Uniunilor de Triburi (SUT), care poate fi  considerat prototipul Sfatului 
Ţării sau Parlamentului de azi.

Nu se cunoaște, însă, cum era ales la timpul respectiv conducătorul acestui Sfat 
(„regele“), conform căror principii electorale. Dat fi ind faptul că adunarea poporului 
(bărbaţii afl aţi sub arme) era un organ colectiv, putem presupune că el era ales în 
baza principiilor democraţiei militare dar nu și civile, adică a tuturor cetăţenilor 
apţi pentru așa ceva.

Treptat, pe parcursul istoriei, autoritatea regală a început să crească, încât „re-
gele“ putea să umilească poporul afl at sub arme2. Existenţa contradicţiilor sociale 
a dus la dispariţia vechii organizări politice tribale si apariţia formaţiunilor statale 
incipiente. Nobilimea (tarabostes, pileati) a pus capăt democraţiei militare. Adunarea 
poporului a continuat să existe formal (cu rol consultativ), apoi a fost desfi inţată3. 
Astfel, uniunile de triburi și obiceiurile ce dominau în acele timpuri (cutuma) au 

1 Aramă Elena. Istoria dreptului românesc. Chișinău: Reclama, 2003, p.3-4.
2 Ibidem, p.4.
3 http://www.scritube.com/istorie/FORMAREA-PRIMULUI-STAT-DAC-CEN53167.php (vizitat 

19.12.2016).
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stat (între anii 70-44 î.e.n) la baza formării statului dac independent și centralizat 
condus de Burebista — „cel dintâi și mai mare rege din Tracia“4. Nobilii (tarabostes, 
pileati) si oameni de rând (comati) formau clasele sociale din Dacia5.   Din rândul 
celor mai aleși geţi (tarabostes) erau aleși regii și preoţii6, organizaţi ierarhic în frunte 
cu un pontifex maximus7. Sfatul bătrânilor — organ aristocratic, deţinea puterea, 
el alegând regele8.

Așadar, în perioada formării statului dac independent și centralizat au început 
să fi e practicate pentru prima dată alegerile, și anume alegerile regilor și preoţilor. 
Aceștia erau aleși dintre „cei mai aleși“ geţi, numiţi tarabostes. Regii și preoţii erau 
aleși, totuși, în baza anumitor criterii, deși necunoscute, nescrise. Putem admite că 
acestea erau criterii de vârstă (întrucât un copil, un adolescent, de exemplu, nu putea 
fi  ales rege sau preot), de gen (deoarece erau aleși doar bărbaţii), de credinţă (pentru 
că trebuiau să aibă o anumită credinţă) etc.

După moartea lui Burebista statul geto-dac s-a fărâmiţat. Decebal a fost cel care 
între anii 87-106 a reușit să refacă unitatea politică a dacilor cu centrul la Sarmi-
zegetusa9. Puterea în stat s-a consolidat sub infl uenţa directă a religiei. Justiţia era 
practicată de preoţi, consideraţi și judecători. Astfel, putem deduce că puterea nu 
aparţinea întregului popor, ci doar unor reprezentanţi ai lui și că această putere nu 
era instituită prin alegeri democratice în baza unor principii democratice.

Statul dac a fost prima organizare politică superioară care a apărut pe teritoriul 
viitoarelor state Moldova, Valahia și Transilvania și una dintre cele mai puternice 
formaţiuni politice și militare din Europa antică10. Dacia a fost o monarhie cu un 
pronunţat caracter militar11. În urma unor confl icte armate, însă, din anii 101-102 
și 105-106 împăratul roman Traian cucerește statul dac și îl transformă în provincie 
romană, fărâmiţându-l până în anul 169 în trei Dacii12. În acest fel, a fost instalat 
un regim totalitar imperial, care se conducea de un singur principiu antidemocra-
tic: divide et impera (rus.разделяй и властвуй; rom. divide și cucerește/dezbină și 
stăpânește/dezbină și impune-ţi voinţa/dezbină și domină13) și de care (după 1844 de 
ani!) se mai conduc și astăzi unele state în raport cu Republica Moldova, stat suveran, 
independent, neutru și integru.

4 Istoria dreptului românesc. Coord. Ioan Ceterchi., Vol I. București, 1980, p. 71.
5 http://www.scritube.com/istorie/FORMAREA-PRIMULUI-STAT-DAC-CEN53167.php (vizitat 

19.12.2016).
6 Aramă Elena. Op. cit., p. 5.
7 http://www.scritube.com/istorie/FORMAREA-PRIMULUI-STAT-DAC-CEN53167.php (vizitat 

19.12.2016).
8 Ibidem.
9 Aramă Elena. Op. cit., p. 6.
10 Ibidem.
11 http://www.scritube.com/istorie/FORMAREA-PRIMULUI-STAT-DAC-CEN53167.php (vizitat 

19.12.2016).
12 Aramă Elena. Op. cit., p. 10.
13 http://ro.wikipedia.org/wiki/Divide_et_impera (vizitat 15.05.2013).
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Principiile dreptului electoral în Dacia romană

În perioada ocupaţiei romane guvernatorul celor trei Dacii era numit de împăratul 
roman și se considera următorul dregător după acesta, numit pretor14.Guvernatorul 
sau pretorul se îngrijea de administraţie și reprimarea tulburărilor. El avea dreptul de 
a elabora edicte provinciale și de a face amendamente la ele. Astfel, putem conchide 
că guvernatorul provinciei (pretorul) Dacia nu era ales în urma organizării, desfășu-
rării și participării locuitorilor ei la alegeri, ci era numit direct de împăratul roman.

În provincie, alături de pretor, activa și adunarea provincială (consiliul celor trei 
Dacii), formată din delegaţi ai orașelor și prezidată de pretorul provinciei. Adunarea 
provinciei avea atribuţii modeste, îngrijindu-se de cultul împăratului roman. Putem 
presupune, deci, că delegaţii orașelor din provincie pentru consiliul celor trei Dacii, 
de asemenea, nu erau aleși de popor, ci erau numiţi ierarhic de sus în jos — de la 
împărat la pretor și de la el la membrii consiliului provinciei.

În Dacia romană au existat două categorii de așezări: urbane și rurale. Orașele 
aveau o conducere proprie, executată numai de cetăţeni (foști ostași romani) și care 
se numeau magistraţi. Aceștia erau ajutaţi de edili (care îndeplineau funcţii poliţie-
nești) și cvestori (care supravegheau încasarea impozitelor și taxelor). Forul suprem 
de conducere în oraș era consiliul orășenesc, care emitea hotărâri obligatorii15. Satele 
erau administrate și ele de un consiliu și doi magistraţi.

Analizând felul de a fi  pe post de magistraţi, edili, cvestori, consilieri cât și 
membri ai consiliului orășenesc, putem trage concluzia că ei nu erau înaintaţi de 
popor în baza unor alegeri democratice, ci erau numiţi de instanţele împărătești 
romane, ierarhic superioare. Spre deosebire de latini și peregrini (locuitorii liberi ai 
Daciei — autohtonii și străinii care nu erau latini sau cetăţeni), doar cetăţenii (ostașii 
romani) aveau drepturi depline politice și civile.

Putem constata, de asemenea, că chiar în însăși dreptul roman (preclasic, clasic 
și postclasic — sec.VI î.e.n. — sec. VI e.n.) exista și funcţiona doar dreptul civil, drep-
tul penal, judecata și procesul, dreptul internaţional, iar dreptul de a alege (dreptul 
electoral) lipsea, mai precis, era interzis.

Principiile dreptului electoral în evul mediu
1. În perioada evului mediu (sec. III-XIII), după plecarea din Dacia a autorităţilor 

și legiunilor romane și până la instaurarea dominaţiei otomane, a avut loc 
formarea ţărilor românești și a legii ţării16. După cum scrie E. Aramă, pentru 
Imperiul Roman populaţia daco-romană prezenta o „romanie“, ce se deosebea 
de cei veniţi prin nivelul mai avansat de cultură materială și spirituală, prin 
prestigiul Romei, deci era considerată continuatoare a tradiţiilor romane. 
Populaţia daco-romană, după cum consideră savanţii, a rezistat și și-a păstrat 

14 Aramă Elena, op. cit., p. 11.
15 Ibidem, p.12.
16 Ibidem, p. 17-27.
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identitatea etnică în această perioadă îndelungată datorită religiei creștine 
și existenţei obștii teritoriale cu sistemul său de norme sociale, de conduită, 
juridice17. Împreună cu limba latină, religia creștină a devenit „o caracteristică 
distinctă a populaţiei daco-romane faţă de barbarii păgâni“. Obștea, la rândul 
ei, se administra „pe baze elective, se autoadministra și își alegea organele de 
conducere“ (subl. ne aparţine). Organele obștii erau: adunarea megieșilor, a 
tuturor șefi lor de gospodării;

2. oamenii buni și bătrâni, aleși dintre șefi i de gospodării și de familii, care aveau 
atribuţii judecătorești;

3. juzii-șefi  militari, aleși de adunarea megieșilor și judecători.
Așadar, putem admite faptul că în perioada evului mediu exista și funcţiona un 

anumit fel de alegeri — obștea se administra pe baze elective și își alegea organele 
de conducere. Putem presupune că la acea vreme în Dacia existau și se respectau în 
mod practic anumite principii nescrise ale dreptului electoral, cum ar fi : obligati-
vitatea alegerilor, oportunitatea fi xării alegerilor, caracterul teritorial al alegerilor. 
Totodată, oamenii buni și bătrâni erau aleși după principiul universalităţii, și anume 
a capacităţilor intelectuale, morale și de vârstă.

În perioada sec. IV-VIII are loc procesul de formare a ţărilor românești, consti-
tuite din mai multe uniuni sau confederaţii de obști18. Organizarea politică de tipul 
ţărilor s-a produs în mod fi resc, natural. Ea nu a fost impusă19. În fruntea aparatului 
ţărilor se afl au voievozii (conducători militari), care aveau și atribuţii juridice. Sfatul 
cel mare (adunarea ţării) era format din reprezentanţi ai obștilor. El alegea voievodul, 
rezolva probleme patrimoniale, litigiile între obști.

Din cele relatate desprindem faptul că ţările aveau un aparat de conducere în 
frunte cu un voievod, despre care se spune că era ales de Sfatul cel mare (sau Adu-
narea ţării), constituit din reprezentanţi ai obștilor. Putem admite, de asemenea, că 
se respecta obligativitatea, oportunitatea și caracterul teritorial al alegerilor, acestea 
având caracter cutumiar, dar nu de principii scrise.

Vom constata că exista și funcţiona adunarea juzilor ca șefi  ai obștilor, care 
„începe a uzurpa treptat dreptul Sfatului cel mare de a alege un voievod“ 20.

Cele afi rmate de noi, precum ca în perioada sec. IV-VIII în ţările românești se 
organizau alegeri în anumite organe de conducere ale ţării în baza unor principii 
electorale nescrise, se adeveresc și prin faptul că „odată cu formarea ţărilor au fost 
preluate și normele după care se conduceau obștile, fi ind întărite prin autoritatea 
aparatului politic al ţărilor… și totalitatea acestor norme forma legea ţării“, care „avea 
sensul de ansamblu de norme nescrise, legate prin convingere, credinţă și conștiinţă, 

17 Ibidem, p.18.
18 Maria Dvoracek. Istoria dreptului românesc. Iași: Editura fundaţiei „Chemarea“, 1992, p.102-

104.
19 Aramă Elena, op. cit., p. 20.
20 Ibidem.
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o legătură internă, ceea ce la romani era „mos“ — obicei“21 sau Obiceiul Pământului22. 
După cum se menţionează în Istoria dreptului românesc (vol.I, coord. I.Ceterchi, 
Buc. 1980, p. 138-146), „legea ţării la români era un sistem normativ elementar, 
care reglementa relaţiile dintre membrii obștii și dintre obști referitor la conducere, 
apărare, muncă, proprietate, familie, asigurarea liniștii publice prin apărarea vieţii, 
credinţei și demnităţii membrilor obștii“23, nu însă și referitor la alegeri în diferite 
organe de conducere a ţării, în particular, la principiile alegerilor în aceste organe.

Principiile dreptului electoral până la instaurarea dominaţiei otomane

(sec. al XIV-lea — sec. al XVI-lea)

În sec. al XIII-lea se făcea tot mai simţită necesitatea de organizare statală a 
ţărilor din spaţiul carpato-danubiano-pontic24. La 1387 întreg teritoriul de la Carpaţi 
până la Nistru și Marea Neagră (inclusiv Cetatea Albă) făcea parte din teritoriul Ţării 
Moldovei25. În anii 80-90 ai sec. al XIV-lea Ţara Moldovei își extinde infl uenţa și la 
sud-est de Carpaţi, hotarul ajungând până la râul Milcov. Statul feudal moldovenesc 
s-a întărit și și-a desăvârșit organizarea în a doua jumătate a sec. al XIV-lea26.

Pe la mijlocul sec.al XV-lea, pe baza vechii nobilimi, a cnejilor, juzilor, slugilor 
domnești, s-a format o clasă socială nouă — boierimea, iar toţi ceilalţi s-au contopit 
în a doua clasă socială mare — ţărănimea27. Forma de guvernământ în Ţara Moldovei 
era monarhia28. Monarhul (domnitorul) ocupa tronul în conformitate cu principiul 
„electiv-ereditar“ și alegerea se făcea pe viaţă. Candidatul la tron trebuia să fi e din 
dinastie domnească, să nu aibă mutilări în urma încercării de a uzurpa tronul. El 
era ales de boieri, duhovnicime, iar câteodată — de o adunare și mai largă.

Așadar, dacă e să ne referim la principiile după care candidatul ocupa tronul 
ţării, vom observa că, pe de o parte, el moștenea tronul, iar pe de alta, el era ales. 
Pe de o parte, după cum este arătat, el „trebuia să fi e din dinastie domnească („os 
de domnu“), iar pe de alta, „să nu aibă „însemnări“ — mutilări“. Pe de o parte, 
candidatul „ocupă“ tronul, fi ind „confi rmat“, iar pe de alta, „urma să fi e ales de 
boieri, duhovnicime…“. Astfel, ar părea că între aceste teze există o contradicţie și 
că ele se exclud reciproc, că ar trebui să fi e ori una, ori alta, dar nicidecum ambele 
concomitent.

Totuși, după cum ni se pare, autorii au dreptate când scriu că „Monarhul — 
domnitorul — ocupa tronul în conformitate cu principiul electiv-ereditar“. Vom 

21 Ibidem.
22 http://biblioteca.regielive.ro/referate/drept/legea-tarii-61371.html (vizitat 19.12.2016).
23 Apud Aramă Elena, op. cit., p. 20.
24 Aramă Elena, op. cit., p. 27.
25 Ibidem, p. 29.
26 Ibidem, p. 30.
27 Ibidem, p. 31.
28 Ibidem, p. 33.
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observa că principiul respectiv este formulat prin două cuvinte-noţiuni nu separat, 
ci unite prin cratimă. Probabil, această scriere nu este întâmplătoare29. Cratima, 
după cum se știe, este folosită „pentru a lega două sau mai multe cuvinte care se 
pronunţă împreună“30. Aceste cuvinte-noţiuni împreunate, incompatibile la pri-
ma vedere, constituie în cazul dat o simbioză, astfel încât această sintagmă din 
una nelogică devine logică, admisibilă. Tot în acest sens trebuie înţeleasă și ideea 
că pretendentul „urma să fi e ales (confi rmat)…“31. Ultimele două cuvinte-noţiuni 
„ales“ și „confi rmat“, de asemenea, după cum se poate observa, deși au o încărcă-
tură semantică diferită, redau o singură idee, acea că monarhul era concomitent și 
ales și confi rmat, deoarece „dreptul la tronul domnesc putea aparţine mai multor 
persoane“. De exemplu, pe timpul domniei lui Ștefan cel Mare acesta „a insistat 
asupra candidaturii lui Bogdan, fi ul său, pedepsind chiar pe boierii care susţineau 
altă candidatură — pe cea a lui Ștefăniţă…“32. Însuși Ștefan al III-lea „care va deveni 
cel Mare, alungând din ţară pe ucigașul tatălui său, convoacă o adunare (în afară 
de boieri, participă reprezentanţi ai mănăstirilor, ai slujitorilor și „toată ţara“) și îi 
întreabă dacă doresc să fi e el Domn“33. După cum scrie E. Aramă, făcând trimitere 
la „Letopiseţul Ţării Moldovei“ de Grigore Ureche, răspunsul a fost: „La mulţi ani 
după Dumnezeu să domnești!“34.

Emil Cernea și Emil Molcuţ, analizând legitimitatea domniei, conchid: „Prin-
cipiile care au stat la temelia domniei aveau o lungă tradiţie la români. Dintre ele, 
două erau fundamentale: alegerea și ereditatea“35. Pentru a deveni domn „cele două 
condiţii — ereditatea și alegerea… s-au îmbinat (sublinierea ne aparţine) în ceea ce 
a format sistemul electiv-ereditar“36. Acest sistem, scriu autorii, a fost considerat în 
Ţara Românească și Moldova ca fi ind „leguit“, care întrunea adeziunea domnilor, a 
boierilor și a maselor. Cei care „acaparau tronul cu încălcarea regulilor privitoare 
la alegere și ereditate erau consideraţi uzurpatori“37.

Putem susţine, deci, că în perioada sec. XIV-XVI, până la instaurarea domi-
naţiei otomane, în Ţara Moldovei se aplicau, în mod empiric, anumite principii ale 
organizării și desfășurării alegerilor domnului, cum ar fi  obligativitatea alegerii, 
alternativitatea, competitivitatea (rivalitatea pretendenţilor la tron), admisibilitatea 
diferitor sisteme electorale (sistemul electiv-ereditar), oportunitatea fi xării alegerilor, 
responsabilitatea pentru încălcările dreptului electoral. Aceste principii ale dreptului 

29 Ibidem.
30 http://www.dex.ro/cratim%C4%83 (vizitat 20.12.2016).
31 Aramă Elena, op. cit., p. 33.
32 Ibidem.
33 Ibidem, p. 34.
34 Ibidem.
35 Cernea Emil, Molcuţ Emil. Istoria statului și dreptului românesc. București: Press Mihaela 

S.R.L., 1999, p. 65.
36 Ibidem, p. 67.
37 Ibidem, p. 68.
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electoral, însă, nu erau scrise. Ele făceau parte din legile nescrise, din dreptul cutu-
miar, obișnuielnic, din „Obiceiul ţării“38.

La rândul său, domnul era consultat și asistat de boieri mari, proprietari funciari 
mari — în total de la 15 până la 33 membri39. Cum erau aleși membrii sfatului dom-
nesc, în baza căror principii nu se cunoaște. Ceea ce putem presupune e că treptat 
membrii sfatului domnesc erau aleși de însăși domnitorul. Cu timpul, în procesul 
centralizării puterii în mâinile sale începând cu prima jumătate a sec. XV încep să 
fi e menţionaţi și dregătorii (boieri de slujbe), subordonaţi nemijlocit domnului, pen-
tru ca la sfârșitul aceluiași secol sfatul domnesc să fi e format numai din dregători40.

Un organ important al statului era adunarea stărilor sociale sau „adunarea ţării“, 
care era convocată de sfatul domnesc pentru rezolvarea unor probleme majore: alegerea 
domnului, politica externă, nemulţumirea ţărănimii, administrarea bisericii etc41. Din 
adunarea obștească făceau parte reprezentanţi ai păturilor privilegiate, fi ind excluși 
ţăranii liberi și cei aserviţi. Întrucât se organizau și se desfășurau asemenea adunări, 
considerăm că se respectau așa principii nescrise ca obligativitatea, periodicitatea, 
oportunitatea acestor alegeri.

Cele mai vechi subdiviziuni teritoriale în Ţara Românească și în Ţara Moldovei 
au fost, corespunzător, judeţele și ţinuturile, avându-și originea în formaţiunile an-
terioare formării statelor feudale — corespunzător, jupele și confederaţiile de obști42. 
Atât judeţele, cât și ţinuturile erau conduse de dregătorii locali, reprezentanţi ai pu-
terii centrale. Ei exercitau atribuţii judecătorești, fi scale, militare și administrative, 
fi ind ajutaţi de slujitori locali, vătavi, birari, globnici și de cetele de curteni. În sec. 
XVI-XVII în Ţara Românească existau 16 judeţe, iar în Moldova 24 de ţinuturi43.

Nu se știe nimic, însă, despre principiile alegerii dregătorilor locali și a membri-
lor aparatului condus de ei. Se cunoaște doar că „începând cu sec. XVI conducerea 
unităţilor administrative se dublează, prin suprapunerea unui aparat format din 
slujitori domnești“ și că aceste două categorii de dregători cu timpul se vor contopi, 
„interesele locale fi ind subordonate tot mai mult celor centrale“44.

Orașele, după cum se știe, au apărut înaintea statului feudal. Ele aveau o orga-
nizare proprie, care le conferea o anumită autonomie. Orașele erau conduse de un 
sfat orășenesc compus din 12 pârgari și un dregător principal — soltuz45. Membrii 
sfatului orășenesc erau aleși de către adunarea tuturor orășenilor în fi ecare an46. 

38 Voicu Costică, Amuza Ioan T., Stanciu Bogdan. Istoria statului și dreptului românesc. Curs 
universitar. București: Silvy, 2001, p. 115.

39 Aramă Elena, op. cit., p. 34.
40 Cernea Emil, Molcuţ Emil, op. cit., p. 77.
41 Voicu Costică, Amuza Ioan T., Stanciu Bogdan, op. cit., p. 109.
42 Cernea Emil, Molcuţ Emil, op. cit., p. 82.
43 Voicu Costică, Amuza Ioan T., Stanciu Bogdan, op. cit., p. 114.
44 Cernea Emil, Molcuţ Emil, op. cit., p. 82.
45 Voicu Costică, Amuza Ioan T., Stanciu Bogdan, op. cit., p. 114.
46 Aramă Elena, op. cit., p. 36.
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Adunarea populară a membrilor comunităţii era convocată și pentru alegerea con-
ducerii orașului sau pentru soluţionarea unor probleme de importanţă deosebită47. 
Modul de conducere a orașelor, drepturile și obligaţiile acestora erau precizate fi e 
de acte speciale date de domn, fi e în vechile obiceiuri. Treptat, domnitorul numește 
în oraș pe reprezentantul său (ureadnic, sudeţ, vornic de târg) care începe a limita 
atribuţiile organului electiv al orășenilor48.

Dat fi ind faptul că în orașele Ţării erau convocate anual adunări ale orășenilor 
pentru alegerea membrilor sfatului orășenesc și a dregătorului principal, putem admite 
că în acest caz se respectau anumite principii nescrise ale organizării și desfășurării 
alegerilor, ale participării cetăţenilor la alegeri, cum ar fi  obligativitatea, periodicitatea, 
oportunitatea fi xării alegerilor, libertatea, caracterul universal (realizarea drepturilor 
electorale indiferent de genul, averea orășenilor etc.), votul direct, egal și caracterul 
teritorial al alegerilor.

Satele constituiau unitatea administrativ-teritorială de bază în Ţara Moldovei, 
având cea mai veche origine49. Ele erau administrate in baza vechilor tradiţii cu juzi, 
vătămani, care erau aleși de săteni, și tot ei fi ind reprezentanţii obștii faţă de domnie50.

Potrivit vechilor tradiţii, obștea sătească se bucura de dreptul de autoconducere 
pe plan economic, politic, juridic, administrativ51. În satele particulare proprietarii 
numeau un vornicel, care se îngrijea de obligaţiile ţăranilor faţă de proprietar. În 
perioada feudalismului dezvoltat în locul obștilor sătești apar dregătorii locali, nu-
miţi de către domnitor pentru soluţionarea problemelor administrative și locale52.

Așadar, în ceea ce privește conducătorii satelor (juzii, vătămanii), ei erau aleși 
conform obiceiului de către săteni și, probabil, se respectau, în mod empiric, anumite 
principii nescrise ale organizării și desfășurării alegerilor, ale participării sătenilor 
la ele: obligativitatea alegerilor, periodicitatea fi xării alegerilor, caracterul teritorial 
al alegerilor. Despre celelalte principii ale organizării și desfășurării alegerilor, ale 
participării cetăţenilor la alegeri e difi cil de pronunţat, deoarece nu există surse scrise 
referitor la ele și la care ar fi  făcute trimiterile corespunzătoare.

În general, e de menţionat faptul că în perioada de până la instaurarea domi-
naţiei otomane (sec. XIV-XVI), în Ţara Moldovei existau izvoare nescrise (obiceiul 
juridic sau „legea ţării“) și unele izvoare scrise (gramotele cancelariei domnești), 
care „n-au fost sistematizate, ele n-au alcătuit un cod de legi“53. În această perioadă 
în Ţara Moldovei dreptul civil, dreptul penal, dreptul internaţional, organizarea 
judiciară și procesul judiciar poate fi  atestat preponderent sau aproape exclusiv ca 

47 Cernea Emil, Molcuţ Emil, op. cit., p. 83.
48 Aramă Elena, op. cit., p. 36.
49 Voicu Costică, Amuza Ioan T., Stanciu Bogdan, op. cit., p. 113; Aramă Elena, op. cit., p. 36.
50 Aramă Elena, op. cit., p. 36.
51 Cernea Emil, Molcuţ Emil, op. cit., p. 83.
52 Voicu Costică, Amuza Ioan T., Stanciu Bogdan, op. cit., p. 113.
53 Aramă Elena, op. cit., p. 37.
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drept cutumiar sau drept obișnuielnic (obiceiul ţării sau legea ţării)54. Despre dreptul 
electoral, despre principiile lui încă nu se scria nicăieri.

Principiile dreptului electoral în timpul dominaţiei otomane 

(mij. sec. XVI — sec. XVII)

În timpul dominaţiei otomane forma de guvernământ a rămas monarhia, iar 
sistemul electiv-ereditar a fost deteriorat55. Principalul factor de desemnare a domnito-
rului devine Imperiul Otoman. Domnia viageră (de care se bucură cineva toată viaţa, 
dar care nu este transmisibilă urmașilor) a fost suprimată de sultan, care schimba 
foarte des domnitorii.. Domniile erau foarte scurte, deoarece numirea se făcea în 
schimbul unor foarte mari sume de bani56. Drepturile externe ale domnitorilor au 
fost limitate mult, iar cele interne s-au păstrat.

Astfel, având în vedere că nu mai existau nici un fel de alegeri a domnitorilor 
în cadrul Ţării, că aceștia erau numiţi dinafara ei de către sultan, putem afi rma că 
în perioada dominaţiei otomane nu mai putea fi  vorba de nici un fel de respectare a 
unor principii elective. Atât alegerea domnilor, cât principiile respective erau dictate 
din exterior de Poarta Otomană.

Sfatul domnesc în perioada corespunzătoare începe a fi  numit cu termenul turc 
„divan“, fi ind micșorat până la 12 membri — 8 dregători și 4 slujitori ai bisericii 
(mitropolitul și 3 episcopi)57. Rolul acestui organ a crescut considerabil, în special 
în ceea ce privește achitarea datoriilor domnești faţă de Poartă.

Întrucât „divanul a luat locul vechiului sfat domnesc“58, alegerea membrilor lui 
era în dependenţă mare de dictatura otomană, de voinţa sultanului. În special domnii 
fanarioţi bogaţi, numiţi de sultan „au promovat în divan o serie de dregători greci 
care făceau parte din clientela lor politică“59.

Mai mult ca atât, boierii din sfatul domnesc au obţinut dreptul de a înainta 
plângeri sultanului asupra activităţii domnitorului60. Astfel, relaţiile dintre boieri și 
domnitor erau infl uenţate de sultan, care, în fond, se conducea, după cum rezultă, 
de principiul Divide et impera. Sultanul avea dreptul să numească sau să destituie 
domnitorul.

Marele adunări ale Ţării au existat și după instaurarea dominaţiei otomane, fi ind 
convocate, ca și mai înainte, nesistematic, pe măsura necesităţilor. Componenţa stărilor 
la aceste adunări era reprezentată mai echilibrat (boieri, curteni, slujitori ai bisericii, 
orășeni, ţărani — cei care plăteau dări și prestaţii), în dependenţă de chestiunile ce 

54 Cernea Emil, Molcuţ Emil, op. cit., p. 115; Aramă Elena, op. cit., p. 36-42.
55 Aramă Elena, op. cit., p. 51.
56 Cernea Emil, Molcuţ Emil, op. cit., p. 141.
57 Aramă Elena, op. cit., p. 52.
58 Cernea Emil, Molcuţ Emil, op. cit., p. 141.
59 Ibidem.
60 Aramă Elena, op. cit., p. 52.
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urmau a fi  rezolvate. Dar, adunările pe stări și-au schimbat competenţa. Hotărârile 
lor în privinţa alegerii domnitorului nu mai aveau valoare fără consimţământul 
sultanului61. Adunările de stări și-au reorientat tematica mai mult spre rezolvarea 
problemelor fi scale și sociale — introducerea unor dări noi, impunerea unor categorii 
anterior neimpozabile etc., în organizarea și desfășurarea acestor adunări, probabil, 
respectându-se principiile obligativităţii acestor alegeri, periodicităţii desfășurării lor, 
oportunităţii fi xării lor. În ceea ce privește participarea cetăţenilor la alegeri, după 
cum reiese din cele descrise, se făcea prin reprezentanţii stărilor conform principiului 
universalităţii dreptului de a alege.

Organele centrale de conducere erau reprezentate, ca și mai înainte, de mari 
dregători, marele logofăt, vornici, postelnic, visternic, paharnic, stolnic, comis ș.a. — 
fi ecare cu atribuţiile sale, care cu timpul s-au specializat și separat.

Conducerea ţinutului (judeţului) era în mâinile pârcălabului (banului) sau sta-
rostelui, care avea atribuţii fi scale, administrative și juridice, dar nu și militare, ca mai 
înainte, deoarece cetăţile fuseseră distruse, iar oastea cea mare nu mai era convocată62.

Consiliul orășenesc își păstrează funcţiile , fi ind ales de orășeni în fi ecare an. 
Cu timpul, însă, atribuţiile lui au fost limitate de vornicul de târg, reprezentantul 
domnitorului în oraș, care avea în special atribuţii judiciare și poliţienești și care 
supraveghea încasarea deplină a dărilor și a taxelor de la orășeni.

Satele alcătuiau așa-numitele ocoale, lăsate pe seama administraţiei orășenești, 
în special a vornicului de târg. În sate funcţiile administrative și judiciare erau 
exercitate de vătăman și de vornicel, care mai exercitau și funcţii foarte importante 
de repartizare a dărilor între săteni și supravegherea perceperii lor63.

Astfel, după cum menţionează E. Aramă, „ca formă de guvernământ a rămas 
monarhia, dar aparatul de conducere (atât cel central, cât și local) a fost modifi cat 
sub infl uenţa diferitor factori, inclusiv cei legaţi de dominaţia turcă, impuși de ne-
cesităţile interne de perfecţionare“64.

Cât privește izvoarele dreptului și evoluţia principalelor ramuri ale dreptului, 
putem constata că cel mai vechi izvor al dreptului, a fost legea ţării (dreptul cutu-
miar), iar de rând cu acesta au apărut două izvoare scrise: „Cartea românească de 
învăţătură“ (1646)65 și „Îndreptarea legii“ (1652) de Călugărul Daniil Panoneanul, 
ajuns mai târziu mitropolit al Ardealului66. Principalele ramuri ale dreptului în 
perioada dominaţiei otomane au fost dreptul civil, penal și de procedură. Dreptul 
electoral lipsea cu desăvârșire.

61 Ibidem, p. 53.
62 Ibidem, p. 54.
63 Ibidem, p. 54, 55.
64 Ibidem, p. 55.
65 Carte românească de învăţătură. București, 1961, p. 16-17.
66 Aramă Elena, op. cit., p. 57.
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Principiile dreptului electoral în timpul regimului fanariot 

(sec XVIII — înc. sec. XIX)

În timpul regimului fanariot domnitorii erau numiţi de Poarta otomană. De 
regulă, la tronul Ţării erau numiţi domnitori dintre greci67. Ei erau numiţi pe un 
termen scurt în schimbul unor sume mari de bani.

Sfatul domnesc (divanul) era compus exclusiv din dregători, boieri de clasa I — 
„divaniţi“. Divanul lua parte la crearea normelor de drept prin alcătuirea și prezentarea 
anaforalelor spre confi rmare domnitorului68. Activitatea domnului era supravegheată 
de un reprezentant al Porţii (divan — efendi), care asista la ședinţele divanului, da 
citire fi rmanelor sultanului, înfăptuia justiţia când una din părţi era musulman.

Marea adunare a Ţării a fost înlocuită cu un sfat de obște — o adunare restrânsă 
din boieri și înaltul cler, fără nici o alegere și o reală reprezentativitate.

În cadrul dregătoriilor centrale s-au făcut unele schimbări. În fi ecare an domnul 
numea dregătorii dintre boieri. Prin reforma lui Constantin Mavrocordat în ţinut la 
1741 a fost introdus, alături de pârcălab, un ispravnic. Astfel, reforma administrativă 
a lui C. Mavrocordat era îndreptată spre lichidarea abuzurilor de putere din partea 
reprezentanţilor administraţiei69. Ispravnicii erau numiţi — nu aleși — la înscăunarea 
domnului din foștii mari dregători odată cu numirea marilor dregători. Ispravnicii 
aveau câte o unitate militară de călărași pentru constrângerea oamenilor.

În sec. al XVIII-lea multe orașe au trecut în proprietate privată a boierilor sau 
mănăstirilor. În felul acesta, se limita și mai mult autoadministrarea orășenească de 
către ispravnici și de reprezentantul proprietarului de oraș70. În orașele particulare 
proprietarii numeau un capitan, marginalizând astfel atribuţiile șoltuzului și pârgarilor.

Obștea sătească se menţinea în frunte cu vornicelul ca reprezentant al proprie-
tarului satului. Vornicelul ajuta autorităţilor ţinutale și proprietarului în exercitarea 
funcţiilor administrative și fi scale în sat.

Generalizând particularităţile alegerilor în organele centrale și locale ale statului 
în timpul regimului fanariot, putem conchide că, de facto, nu putem vorbi de alegeri 
propriu-zise, ci de numiri în acele sau alte posturi sau de calitate de membru al acelui 
sau altui organ de conducere. Toate aceste numiri porneau de la Poarta otomană, 
de la sultan, având drept scop fi nal stoarcerea bogăţiilor din Ţara Moldovei prin 
exploatarea și subjugarea poporului ei.

Cât privește evoluţia dreptului, e de menţionat faptul că în prima fază a regimu-
lui turco-fanariot, ca urmare a îngrădirii autonomiei ţărilor românești, nu s-au mai 
elaborat codifi cări cu caracter ofi cial71. Normele juridice adoptate în această perioadă 
au îmbrăcat forma hrisoavelor domnești și a anaforalelor adoptate de către divanul 

67 Ibidem, p. 69.
68 Ibidem, p. 70.
69 Ibidem, p. 71.
70 Ibidem, p. 72.
71 Cernea Emil, Molcuţ Emil, op. cit., p. 142.
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domnesc. În cea de-a doua fază a regimului turco-fanariot au fost realizate unele 
coduri care privesc în mod special organizarea instanţelor, procedura de judecată 
și dreptul civil72. Despre dreptul electoral — nici pomină.

Principiile dreptului electoral în timpul tranziţiei 

de la evul mediu la perioada modernă

În anul 1815 la Viena „suveranii învingători ai Franţei (Austria, Prusia și Rusia) 
se pun de acord asupra reinstaurării ordinii europene, întemeiată pe legitimitate, echi-
librul puterilor și autoritatea monarhiilor conservatoare“73. Imperiul Austriac și Rusia 
garantează înfăptuirea acestor obiective, atenţia lor fi ind îndreptată spre cele două state 
românești — Moldova și Ţara Românească. Potrivit Tratatului de la Adrianopol (1829), 
Moldova și Ţara Românească urmau să adopte Regulamente Organice, pe baza cărora să 
fi e modernizate instituţiile politice74. Regulamentele Organice au fost elaborate în timpul 
și din iniţiativa administraţiei ruse, confi rmate ulterior (în 1834) de Poarta Otomană75.

Regulamentul Organic al Moldovei consacra domnia electivă și viageră76. Domnii 
trebuiau aleși dintre marii boieri de către Adunarea Obștească Extraordinară, confi r-
maţi de către Poartă și comunicaţi Rusiei77. Domnitorul trebuia să exercite conducerea 
statului în conformitate cu legile, având atribuţii legislative, executive și judecătorești78.

Adunarea Obștească Extraordinară din Moldova era compusă din 132 membri, 
toţi boieri, afară de 21 reprezentanţi ai breslelor de negustori și meseriași. Ţăranii 
nu aveau nici un reprezentant în aceste adunări79.

Adunarea Obștească Ordinară în Moldova era formată din 35 de membri, aleși 
pe 5 ani și cuprindea numai reprezentanţi ai boierilor și clerului80. Rolul ei era ase-
mănător întru totul celui al Parlamentului.

Sistemul de dregători se păstrează, aceștea fi ind numiţi și revocaţi de către domn. 
Regulamentele Organice au înfi inţat ministerele — justiţiei, fi nanţelor, vorniciei ș.a.81.

Orașele libere erau administrate de un sfat orășenesc, ales de locuitorii orașu-
lui82. Alegerea urma să fi e întărită de domn, care numea dintre cei aleși un primar.

Satele și-au păstrat, în linii mari, străvechea organizare, afl ându-se în Moldova 
sub conducerea vorniceilor83. Aceștea erau aleși pe un termen de un an sau numiţi 

72 Ibidem, p. 152.
73 Voicu Costică, Amuza Ioan T., Stanciu Bogdan, op. cit., p. 249.
74 Ibidem, 253.
75 Cernea Emil, Molcuţ Emil, op. cit., p. 166.
76 Aramă Elena, op. cit., p. 80.
77 Voicu Costică, Amuza Ioan T., Stanciu Bogdan, op. cit., p. 254.
78 Cernea Emil, Molcuţ Emil, op. cit., p. 166.
79 Voicu Costică, Amuza Ioan T., Stanciu Bogdan, op. cit., p. 255.
80 Cernea Emil, Molcuţ Emil, op. cit., p. 168.
81 Aramă Elena, op. cit., p. 81.
82 Ibidem, p. 82.
83 Cernea Emil, Molcuţ Emil, op. cit., p. 171.



146

de proprietari, dar trebuiau să ţină seama de dorinţele sătenilor84.
Regulamentele organice, deși „au valoare de lege fundamentală, nu pot fi  socotite 

totuși o constituţie întrucât au fost adoptate cu încuviinţarea unor puteri străine (Rusia și 
Turcia), fără consultarea și acordul poporului și nu conţin dispoziţii privitoare la drepturi 
și libertăţi“85. Cu toate acestea, Regulamentele organice conţin dispoziţii prin care au fost 
introduse „primele principii de drept constituţional în istoria legislaţiei noastre, cum 
ar fi  „principiul separaţiei puterilor în stat“86. Astfel, Regulamentele organice „au pus 
bazele instituţiilor moderne în cele două ţări (Moldova și Ţara Românească — n. n.)“87.

În Regulamentele organice sunt dispoziţii cu privire la dreptul civil, dreptul 
comercial, dreptul penal, dreptul procesual ș. a. În ele, însă, lipsesc dispoziţiile referi-
toare la principiile dreptului electoral, deși sunt unele dispoziţii cu privire la alegeri, 
ca de exemplu, alegerea domnului. Nu sunt indicate nici principiile, conform cărora 
erau organizate și desfășurate alegerile membrilor Adunării obștești extraordinare, 
a Adunării obștești ordinare, a membrilor sfatului orășenesc etc., cu toate că ele pot 
fi  intuite de către noi ca fi ind obligatorii, periodice, oportune.

Așadar, analizând organizarea socială și cea statală în perioada tranziţiei de la 
evul mediu la epoca modernă cât și evoluţia dreptului în Moldova și Ţara Româ-
nească, putem trage concluzia că realizările obţinute au servit drept bază pentru 
reformele ulterioare. În acest sens, au fost mai multe reușite. În primul rând, s-a 
procedat la adoptarea unor coduri noi, ceea ce a dus la accentuarea rolului legii scrise, 
în raport cu obiceiul tradiţional88. În al doilea rând, a început consacrarea princi-
piului legalităţii, prin impunerea obligaţiei de a respecta normele de drept pentru 
toate persoanele, indiferent de poziţia lor socială sau politică. În al treilea rând, în 
scopul reglementării noilor relaţii s-a folosit experienţa legislativă a altor state. În al 
patrulea rând, pentru formarea cadrelor necesare aplicării dreptului, s-a organizat 
la un nivel superior pregătirea juridică prin studierea cursurilor de drept, trimiterea 
la studii juridice în străinătate. În al cincilea rând, a început modernizarea formei 
de drept prin elaborarea de noi coduri, care să vină în completarea celor anterioare 
și să contureze începuturile unui sistem de drept. În al șaselea rând, din punct de 
vedere al conţinutului, dreptul acestei perioade se caracterizează prin identitatea sa 
în ambele ţări române (Moldova și Ţara Românească)89.

Astfel, normele juridice, instituţiile juridice adoptate și reglementate au dat contur 
și confi guraţie ramurilor dreptului modern — dreptului constituţional, dreptului 
civil, dreptului penal, dreptului comercial90.

84 Aramă Elena, op. cit., p. 82.
85 Cernea Emil, Molcuţ Emil, op. cit., p. 172.
86 Regulamentul organic al Moldovei, art. 1279 și Regulamentul organic al Ţării Românești, art. 

212.
87 Voicu Costică, Amuza Ioan T., Stanciu Bogdan, op. cit., p. 254.
88 Cernea Emil, Molcuţ Emil, op. cit., p.. 171.
89 Ibidem, p. 172.
90 Voicu Costică, Amuza Ioan T., Stanciu Bogdan, op. cit., p. 259.
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MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

Dumitru Marinel HORTOPAN, doctorand, ULIM

Recenzent: Vitalie BUDECI, doctor în drept, conferenţiar universitar

The Evolution of the Normative Framework of National and International Gov-
erning Requirements Established for the Operation of the Means of Transport
Th e provision of the off ense of violating the rules of road traffi  c and exploitation motor vehicle 
by the driver of the vehicle refers to a complex of regulations on vehicle exploitation, but regula-
tory framework are relative determined, so it could be an impediment to incriminate the off ense 
to the driver of the vehicle. Th e analyses and determining of the legal framework of regulations 
on vehicle exploitation, highlights the existing defi ciencies of the national legal framework in 
accordance with the international as well as issues that require rigorous adjustments.
Keywords: operating rules of the vehicles, UN Agreements, UN Regulations, Working Party 29, 
road traffi  c safety, road accidents, in-car retention system. .

Dispoziţia infracţiunii de încălcare a regulilor de securitate a trafi cului rutier și de exploatare 
a mijloacelor de transport de către conducătorul mijlocului de transport face trimitere la un 
spectru de reguli de exploatare a mijlocului de transport, dar cadrul normativ în acest domeniu 
nu este bine determinat. Or, în lipsa unui cadru normativ de reglementare determinat pentru 
domeniului de exploatare a mijloacelor de transport nu poate fi  imputată vinovăţia faţă de 
persоana care cоnduce mijlоcul de transpоrt pentru nerespectarea acestor norme.
Studierea și determinarea cadrul normativ în domeniul exploatării mijloacelor de transport 
reliefează și carenţele existente în cadrul normativ naţional în raport cu cel internaţional, 
precum și aspectele ce necesită ajustările de rigoare.
Cuvinte cheie: regulile de exploatare a mijlocului de transport, Acorduri ONU, Regulamente 
ONU, WP29, securitatea trafi cului rutier, accidente rutiere, sistem de reţinere

Scopul articolului este de a realiza analiza cadrului normativ existent la nivel 
internaţional și naţional referitor la exploatarea mijloacelor de transport, ţinând 
cont de faptul că infracţiunea de încălcare a regulilor de securitate a circulaţiei sau 
de exploatare a mijloacelor de transport de către persоana care cоnduce mijlоcul de 
transpоrt este una de blanchetă și de a propune unele soluţii pentru ajustarea acestuia.

Funcţionarea normală a vastului și complexului mecanism al economiei naţiona-
le — asigurarea bunei aprovizionări tehnico-materiale a fi ecarei ramuri, subramuri, 
întreprinderi sau unităţi administrativ-teritoriale, realizarea ritmică și integrală a 
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sarcinilor de comerţ exterior, desfacerea produselor către benefi ciari, satisfacerea 
necesităţilor de bunuri de consum ale populaţiei — depinde de buna funcţionare 
a cadrului normativ ce reglementează domeniul transporturilor atât în raport cu 
conducătorii mijloacelor de transport și ceilalţi participanţi la trafi c, cât și sub aspect 
tehnic de exploatare a mijloacelor de transport.

În Republica Moldova trei tipuri de transport au cunoscut o dezvoltare mai 
importantă: transportul auto, transportul feroviar și transportul aerian. Transportul 
fl uvial în ultimii ani, practic, a încetat să activeze. Ponderea tipurilor de transport 
este disproporţionată: circa 88% din totalul transportărilor efectuate în ţară îi revin 
transportului auto, 11%, transportului feroviar și doar 1%, celorlalte tipuri de trans-
port (în special, celui aerian).1

Transportul rutier deţine de departe cea mai importantă pondere dintre toate 
modurile de transport, atât în ceea ce privește transportul de marfă, cât și cel de 
pasageri, evoluţia sa în ultimele decenii fi ind absolut impresionantă. Distanţele aco-
perite prin intermediul transportului rutier s-au triplat în ultimii 30 de ani.

Începând de la data de 1 ianuarie 1993, orice transportator dintr-un stat membru 
al Uniunii Europene poate transporta fără restricţii bunuri către un alt stat mem-
bru, aceste operaţiuni anterior acestei date necesitau autorizaţii speciale în aplicarea 
acordurilor bilaterale sau cote comunitare.

Infracţiunile contra siguranţei circulaţiei rutiere reprezintă ansamblul faptelor 
penale prin incriminarea și sancţionarea cărora este volorifi cată securitatea circulaţiei 
pe drumurile publice.

Această categorie de infracţiuni s-a constituit ca un grup aparte în sistemul 
infracţiunilor, drept urmare a amplifi cării și diversifi cării încălcărilor comise în 
trafi cul rutier, a creșterii gradului de periculozitate a acestora precum și a necesităţii 
unei intervenţii mai efi ciente a legiuitorului în acest domeniu spre ocrotirea în mod 
corespunzător a valorii sociale puse în pericol.2

Respectarea regulelor de circulaţie rutieră pe drumurile publice, previne haosul 
în trafi c diminuând pericolul pe care îl poate produce un vehicul afl at în circulaţie 
pe drumurile publice, precum și evitarea diferitor conjuncturi situaţionale ce pot 
genera și alte încălcări de lege.

Totodată creșterea alarmantă a accidentelor, datorită circulaţiei pe drumurile 
publice, îmbracă aspecte caracteristice care tind să imprime amprenta patologiei 
specifi ce vieţii moderne a acestui început de secol și de mileniu a tehnicii și vitezei. 
Accidentele de trafi c rutier, datorate factorului uman, deţin o pondere covârșitoare, 
reprezentând circa 90% din totalul accidentelor de circulaţie, ceea ce a făcut să se 
confi rme că „nu există accidente de automobile, ci de Automobiliști.3

1 Armaşu S. Colaborare internaţională în domeniul securităţii trafi cului rutier. În: Legea şi 
viaţa. 2009, nr. 5 (209), p. 15.

2 Budeci V. Răspunderea penală pentru infracţiunile în domeniul transportului. Teza de doctor. 
Chișinău: ICDPDO ULIM, 2014, p. 39.

3 Alămoreanu S. Problema expertizelor criminalistice. Bucureşti: Editura Hamanagiu, 2013, p. 115.
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Numeroase studii arată că astăzi victimele accidentelor de trafi c sunt aidoma 
unui război de proporţii medii (pentru SUA cât toate războaiele la un loc), că la 10 
milioane km parcurși se produc 10 decese, că zilnic mor aproximativ 400 persoane, 
că la un deces se produc 30 de vătămări neletale mai ușoare sau mai grave și că dintre 
victime 40% sunt pietoni și 60% ocupanţi ai vehiculului. Aceleaș date arată că pe 
glob, la circa 2 minute se produce o coleziune și, conform Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii, la circa 3 minute un deces. S-a calculat că pentru ţările „motorizate“ riscul 
de accidente crește cu 5-8% anual, la un miliard km parcurși producându-se 42 de 
decese prin automobile. Rezultă că siguranţa prin utilizarea drumului public devine 
fragilă datorită unor cauze ce se vor analiza mai jos. Dacă în lume din 1945 până 
astăzi populaţia globului a crescut de 1,3 ori, accidentele de trafi c au crescut de 8 ori.4

De remarcat că majoritatea deceselor se produc la locul accidentului. Această 
realitate, departe de a fi  o normalitate, atestă rolul stării tehnice a mijlocului de trans-
port în raport cu acele cerinţe instituite la nivel mondial de care trebuie să ţină cont 
conducătorul mijlocului de transport, pentru a asigura siguranţa sa, a pasagerilor 
pe care îi transportă, dar și a celorlalţi participanţi la trafi cul rutier.

Problema trafi cului rutier în general și a mijloacelor de transport în particular, 
privite sub multiple unghiuri a dictat necesitatea de a reglementa domeniul dat, iarăși 
menţionăm despre aspectul multidimensional, în vederea amplifi cării benefi ciilor și 
diminuării impactului negativ al transportului rutier.

Această analiză a cadrului normativ al domeniului de exploatare a mijlocului 
de transport se impune din perspectiva analizei infracţiunii de încălcare a regulilor 
de circulaţie rutieră și exploatare a mijloacelor de transport de către conducătorul 
mijlocului de transport, autorul considerând necesară cercetarea complexă a in-
fracţiunii, pentru a identifi ca acele probleme și impedimente ce persistă în acest 
domeniu, aspectul exploatării infracţionale a mijloacelor de transport fi ind extrem 
de puţin studiat și cercetat.

După părerea autorului, necesitatea studiului cadrului normativ ce reglementea-
ză aspectul exploatării mijlocului de transport este important pentru a stabili acele 
aspecte ale laturii obiective a infracţiunii studiate care pot fi  imputabile subiectului 
drept faptă prejudiciabilă ce prezintă pericol pentru relaţiile sociale și valorile ocrotite 
prin lege, de stat.

Reglementarea normativă a modului de exploatare a vehicolelor a fost impusă 
de evoluţia tehnicii și a mecanizării intense a ţărilor ce doreau o restabilire cât mai 
rapidă după cel de al doilea Război Mondial.

În acest sens, Organizaţia Naţiunilor Unite, în anul 1947 a creat Comisia Econo-
mică a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Europa (egl.UNECE), pentru a încuraja 
cooperarea între statele membre în diferite domenii, inclusiv cel al transporturilor. 
Este una din cele cinci comisii regionale care sunt gestionate administrativ de către 

4 Epidemiology of motor vehicle collisions https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemiology_
of_motor_vehicle_collisions 
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ofi ciul central al Organizaţiei Naţiunilor Unite și raportează către Consiliul Economic 
și Social al Naţiunilor Unite (ECOSOC). În afară de ţările din Europa, Comisia Eco-
nomică a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Europa include și Canada, republicile 
Asiei Centrale, Israelul și Statele Unite ale Americii (SUA).5

Pentru a consolida activitatea în domeniul transporturilor, în cadrul UNECE a 
fost creată Comitetul pentru Transporturi Interioare, care furnizează servicii de secre-
tariat pentru Forumul mondial pentru armonizarea reglementărilor pentru vehicule. 
Suplimentar activităţii de secretariat pentru Forumul mondial, secţia Reglementărilor 
pentru vehicule și inovaţii în transport se ocupă de secretariatul Comitetului admi-
nistrativ pentru coordonarea activităţii și a Comitetului Administrativ/Executiv a 
trei Acorduri cu privire la vehicule administrate de către Forumul mondial.6

Forumul mondial pentru armonizarea regulamentelor pentru vehicule (WP29) 
este un grup de lucru a cu caracter permanent în cadrul UNECE, care se ocupă 
cu armonizarea cadrului normativ privind vehiculele în cadrul ţărilor ce fac parte 
din UNECE. Forumul se desfășoară de trei ori în fi ecare an calendaristic, în lunile 
martie, iunie și noiembrie, iar la fi ecare reuniune, se adoptă noi amendamente la 
regulamentele ONU sau la regulamentele tehnice mondiale, pentru a se ţine seama 
de progresele tehnice. Înainte de fi ecare reuniune, amendamentele respective sunt 
adoptate de unul dintre cele șase grupuri de lucru care activează în cadrul WP29. 
Votul fi nal pentru adoptarea amendamentelor, adăugirilor și rectifi cărilor are loc 
ulterior, în cadrul unei reuniuni WP29, cu condiţia întrunirii cvorumului și a exis-
tenţei unei majorităţi califi cate în rândul părţilor contractante.7

Este un forum de reglementare unic de nivel mondial în cadrul structurii in-
stituţionale a Comitetul pentru Transporturi Interioare al UNECE.

Cele trei Acorduri ONU, adoptate în 1958, 1997 și 1998, reglementează cadrul 
legal ce permite Părţilor Contractante (statelor membre) participarea la sesiunile 
WP.29 pentru a crea instrumentele de reglementare a vehiculelor cu motor și a 
echipamentului vehiculelor cu motor:

1. Regulamentul ONU, anexat la Acordul din 1958;
2.  Regulile ONU, anexat la Acordul din 1997; și
3.  Regulamentul ONU Tehnic Global, asociat cu Acordul din 1998.
Lucrările Forumului sunt concentrate asupra „Acordului revizuit din 1958“, 

formal întitulat „Acordul cu privire la adoptarea specifi caţiilor tehnice uniforme 
pentru vehicule cu roţi, echipament și componente care pot fi  montate și/sau utili-
zate la vehiculele cu roţi și condiţiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor 
acordate pe baza acestor specifi caţii“. Acest acord formează un cadru legal asupra 

5 Transport for sustainable development in the ECE region, UNECE Transport Division Report, 
2011.

6 Inland Transport Committee and Subsidiary Bodies http://www.unece.org/trans/main/
itc/about.e.html 

7 World Forum for Harmonization of Vehicles Regulations. UNECE Secretariat and ECOSOC 
transport bodies report, 2015.
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căruia Părţile contractante au convenit, omologând recomandările și protocoalele 
cu privire la starea tehnică a vehicolelor și componentelor lor.

Acordul a fost formal numit „Regulamentul UNECE“, sau mai puţin formal 
„Regulamentul ECE“, cu referire la Comisia Economică a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite pentru Europa. Luând în consideraţie faptul că multe ţări non-Europene 
sunt Părţi contractante ale Acordului revizuit din 1958, Regulamentul a fost ofi cial 
întitulat „Regulamentul ONU“. Fiecare Parte contractantă recunoaște omologarea 
tip în mod reciproc.8

Majoritatea ţărilor, chiar dacă formal nu sunt părţi contractante ale Acordului 
revizuit din 1958, recunosc Regulamentul ONU și refl ectă conţinutul acestuia în 
cadrul normativ naţional sau permit importul, registrarea și utilizarea vehicolelor 
omologate de ONU, sau ambele.

SUA și Canada sunt două excepţii semnifi cative, Regulamentul ONU este gene-
ral ne acceptat și nu este recunoscut, iar vehicolele și echipamentul conform tipului 
omologat nu sunt permise spre import, vânzare sau utilizare în aceste regiuni, până 
când nu sunt testate pentru a fi  conforme normelor legale prevăzute pentru siguran-
ţa auto a regiunii sau pentru echipamentul ce nu participă la șofat (ex.: adaptarea 
display-ul vehicolului — mile/km).

Acordul revizuit din 1958 operează cu principiile omologării și recunoașterii 
reciproce.

Analizând situaţia pentru anul 2017, sunt 143 Regulamente ONU anexate la 
Acordul revizuit din 1958, cele mai multe regulamente ţin de un singur component 
al vehicolului sau o tehnologie, unele regulamente sunt la etapa de aprobare și ur-
mează a fi  ratifi cate de către Părţile Contractante.9

Republica Moldova a aderat la Comisia Economică a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite pentru Europa la data de 2 martie 1992, însă data de adeziune a Republicii 
Moldova ca Parte contractantă la Acordul revizuit din 1958 a fost 20 noiembrie 2016.

Tot la 20 noiembrie 2016, Republica Moldova a ratifi cat acele Regulamente 
ONU anexate la Acordul revizuit din 1958, urmând ca în viitorul cel mai apropiat 
să ajusteze legislaţia naţională la acele prevederi normative faţă de cerinţele tehnice 
internaţionale impuse faţă de vehiculele participante la trafi cul rutier.10

Acordul revizuit din 1958, apreciat în ansamblul cu revizuirile și amendamentele 
la regulamentele ONU, actualmente rămâne a fi  actul normativ de bază ce reglemen-
tează la nivel internaţional standardele tehnice în domeniul transporturilor, elaborează 

8 Inland Transport Security discussion forum 2012, OSCE/UNECE Project team and editors, 
ISBN 978-92-9234-184-8, www.unece.org. 

9 Annexed UN Regulations and amendments to revision 25th of the Agreement concerning 
the adoption of uniform conditions of approval and reciprocal recognition of approval for 
motor vehicle equipment and parts, done at Geneva on 20 March 1958, World Forum for 
Harmonization of Vehicle Regulations. 171st session, Geneva, 14-17 March 2017, United 
Nations publications.

10 Idem.
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cerinţe armonizate, menite să înlăture barierele tehnice din calea comerţului cu 
autovehicule între părţile contractante la Acordul revizuit din 1958 și să garanteze 
că astfel de vehicule oferă un nivel ridicat de siguranţă și de protecţie a mediului.

Cea mai notabilă Parte ce nu a semnat Acordul revizuit din 1958 este SUA, care 
utilizează Standardele federale pentru siguranţa vehiculelor cu motor și nu recunosc 
omologările tip ale ONU. Totuși, atât SUA, cât și Canada sunt părţi contractante ale 
Acordul revizuit din 1998. Vehiculele omologate în cadrul ONU, precum și piesele 
acestora care nu corespund reglementărilor SUA, nu pot fi  importate în SUA fără 
modifi cări extensive la standardele federale existente la moment.11

Canada are Standardele sale cu privire la siguranţa vehiculelor cu motor, pre-
ponderent similare celor din SUA, însă Canada de asemenea acceptă reglementările 
ONU cu privire la faruri și barele de protecţie. Trebuie de menţionat faptul că Canada 
deja aplică 14 din 17 principale standarte ale UNECE, ca alternative admisibile, cu 
excepţia momentelor ce ţin de sisteme de control și afi șare pentru motociclete, oglin-
zile pentru motociclete și controlul electronic al stabilităţii pasagerilor vehiculelor. 
Aceste trei grupuri de reglementări rămase vor fi  permise în Canada după ce va fi  
ratifi cat acordul cu privire la comerţ.12

Istoric privind, cea mai controversată diferenţă dintre reglementările SUA și 
ONU a fost axată pe proiectarea și performanţa farurilor, anume tipul fascicolului 
de lumină. Actualmente nu există vehicuole ce ar corespunde ambelor standarte 
stabilite de reglementările SUA și ONU, de

aceea producătorii se orientează spre producerea vehiculelor în 3 versiuni: America 
de Nord, restul lumii cu volanul pe dreapta și restul lumii cu volanul pe stânga.13

Acele restricţii stabilite pentru importul, vânzarea și utilizarea vehiculelor este 
absolut justifi cat, deoarece, automobilele ce au o dotare tehnică diferită de ceilalţi 
participanţi la trafi c, adaptată altor condiţii și mediu, poate crea anumite difi cultăţi, 
mai cu seamă dacă vorbim de lumina farurilor ce ar putea crea discomfort și chiar 
impedimente majore altor șoferi, cu posibile urmări prejudiciabile pentru aceștia.

Urmărind misiunea de a armoniza la nivel internaţional reglementările pentru 
vehicule, UNECE a rezolvat principala problemă ce persista, reușind să atragă ţările 
ne-semnatare a Acordul revizuit din 1958, de a fi  pe deplin implicaţi în implementarea 
Acordului revizuit din 1998. Acest fi ind un acord derivat de la cel din 1958, ţine de 
„stabilirea reglementărilor tehnice la nivel global pentru vehicule cu roţi, echipament 
și componente care pot fi  montate și/sau utilizate la vehiculele cu roţi“, dar are prin-
tre obiective sporirea siguranţei în trafi c la nivel global, scăderea poluării mediului 
și a consumului de energie, sporirea efi cienţei sistemelor anti‐furt pentru vehicule, 

11 Inland Transport Security discussion forum 2012, OSCE/UNECE Project team and editors, 
ISBN 978-92-9234-184-8, www.unece.org.

12 World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations. North America https://
en.wikipedia.org/wiki/World_Forum_for_Harmonization_of_Vehicle_Regulations 

13 WP.29. Regulatory diff erences. https://en.wikipedia.org/wiki/World_Forum_for_Har-
monization_of_Vehicle_Regulations 
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echipamente și componente ale acestora, prin adoptarea reglementărilor tehnice la 
nivel global, concentrate în Registrul tehnic global, ce s-ar baza pe Regulamentul 
UNECE sau regulamentele naţionale concentrate în Registrul candidaţilor, Regis-
trul tehnic global, armonizându-le la nivelul cel mai înalt, incluzând procedurile de 
testare, excluzând principiul recunoașterii reciproce a omologărilor tip.14

În aceeași orine de idei, ţinem să menţionăm faptul că eforturile ONU depuse 
de-a lungul anilor în vederea armonizării cadrului legal la nivel internaţional cu 
privire la parametrii tehnici ai vehiculelor au fost condiţionate și de raţionamentele 
de securitate a trafi cului rutier, având în vedere numărul crescând al accidentelor 
cu urmări grave, inclusiv letale, la nivel global.

Ulterior adoptării Acordului revizuit din 1958, până în anul 2017, au fost adop-
tate 143 Regulamente cu diferite tematici ce au avut menirea de a spori siguranţa pe 
drumuri, pentru toţi participanţii circulaţiei rutiere. Menirea acestor acte normative 
este de a introduce reguli universale, care disciplinează conducătorii mijloacelor de 
transport prin introducerea unor restricţii, totodată, respectarea acestora sporesc 
șansele la supravieţuire în cazul accidentelor rutiere sau tind să minimizeze efectele 
negative ale încălcării regulilor de circulaţie rutieră.

În viziunea autorului este necesar de a cerceta evoluţia cronologică a acestor 
Regulamente, ţinând cont de faptul că anumite cerinţe impuse pentru exploatarea 
mijlocului de transport datează cu mai bine de 40-50 ani, pentru Republica Moldova 
acestea se implementează de curând, mulţi dintre conducătorii mijloacelor de trans-
port neglijându-le în continuare, unele din ele fi ind respectate doar după majorarea 
considerabilă a amenzilor pentru nerespectare.

În cele ce urmează vom face o mică incursiune în istoria reglementărilor ce-
rinţelor de exploatare a mijlocului de transport și vom menţiona că primele două 
regulamente se referă la cerinţele tehnice faţă de lămpile farurilor din faţa vehiculelor, 
adoptate la data de 8 august 1960, ceea ce denotă importanţa exploatării mijlocului 
de transport în mod corespunzător cerinţelor tehnice stabilite.

Luând în consideraţie faptul că în perioada anilor ‘60 numărul mijloacelor 
de transport era cu mult mai mic decât în perioada actuală, atenţia sporită faţă de 
aspectul iluminării itinerarului în cursul deplasării denotă importanţa acestui ele-
ment al vehiculului, deoarece oricare din defecţiunile posibile ce ar apărea, implică 
urmări negative pentru toţi cei vizaţi în circulaţia rutieră pe acea porţiune de drum.

Regulamente ce vizează parametrii tehnici pentru lămpile farurilor din faţa 
vehiculelor au mai fost adoptate, de fi ecare dată acest fapt fi ind impus de inovaţiile 
din domeniu. Totodată, datorită lipsei unui cadru normativ naţional cert și bine 
determinat, unii conducători ai mijloacelor de transport modifi că parametrii tehnici 
iniţiali ai vehiculelor cu unele improprii, iar prin ajustările făcute crează impedimente 
celorlalţi participanţi la trafi c, fapt pentru care nu pot fi  atrași la răspundere penală 

14 Global Technical Regulations. Registry of Global Technical Regulations. http://www.
unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29glob_registry.html 
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în baza art. 264, deoarece apare necesitatea de a face trimitere la cadrul normativ 
încălcat.

Astfel, în cazul în care persoana care și-a dotat farurilor din faţa vehiculelor cu 
lămpi improprii ce au orbit conducătorul mijlocului de transport din faţă și a provocat 
comiterea unei fapte prejudiciabile, în lipsa unui cadru legal bine determinat, ce ar 
conţine parametrii tehnici cărora trebuie să le corespundă vehiculele este imposibil 
de atras la răspundere penală pentru încălcarea regulilor de exploatare a mijlocului 
de transport, încadrarea juridică a faptei date ar fi  foarte difi cilă.

Regulamentul circulaţiei rutiere conţine anumite prevederi cu referire la starea 
tehnică al vehiculului, dar aceste prevederi au un caracter general informativ. Codul 
transporturilor rutiere nr.150 din 17.07.2014 este un act ce reglementează în mod 
teoretic sau procedural domeniul transportului rutier, aspectele tehnice ale vehicu-
lelor și parametrii elementelor și componentelor lor fi ind în continuare prevăzute 
de un cadru normativ învechit ce nu este capabil de a aprecia și constata parametrii 
tehnici actuali.15

De menţionat faptul că după adoptarea Acordului revizuit din 1958 si a regula-
mentelor ONU, începând cu anul 1960 până în prezent au fost adoptate aproximativ 
30 de regulamente ce au vizat sistemul de iluminare și semnalizare a vehiculelor de 
diferite capacităţi, inclusiv a motocicletelor, care ţineau pasul progresului tehnic în 
domeniu, pentru a asigura siguranţa trafi cului rutier. Pentru două regulamente, la 
data de 22 iunie 2017 urmează a fi  aprobată varianta fi nală a modifi cărilor de rigoare.

Completarea Acordului revizuit din 1958 cu Regulamentele ONU ce erau ul-
terior omologate de Părţile contractante avea scopul bine determinat de a asigura 
transportul rutier cu mijloace tehnice sigure și uniform dotate.

Astfel, necesitatea protecţiei conducătorului mijlocului de transport în timpul 
accidentului de la lovitura de volan a fost introdusă prin Regulamentul nr.12 din 1 
iunie 1969, cu ulterioare completări prin intermediul noilor regulamente.

Este o cerinţă obligatorie pentru exploatarea mijlocului de transport, prin ur-
mare lipsa unei asemenea protecţii atât pentru conducătorul mijlocului de transport, 
cât și pentru pasagerii săi în prezenţa cadrului normativ omologat și de Republica 
Moldova ar putea fi  pasibilă de răspundere penală în prezenţa componenţei de in-
fracţiune respective.

Protecţia conducătorului și a pasagerilor mijlocului de transport prin obligativitatea 
instalaţiilor centurilor de siguranţă și a respectării cerinţelor faţă de aceste instalaţii a 
fost introdusă la 1 aprilie 1970 prin Regulamentul nr.14, fi ind conștientizat rolul pe 
care acestea le au în cazul unui accident rutier. De menţionat faptul că, în Republica 
Moldova, centurile de siguranţă au început a fi  folosite mai frecvent odată cu majo-
rarea amenzii în anul 2009 pentru centura de siguranţă ne cuplată, de către cetăţeni 
ne fi ind conștientizat consecinţele cuplării centurilor de siguranţă pentru ei înșiși.

15 Codul transporturilor rutiere al Republicii Moldova. Nr. 150 din 17.07.2014. În: Monitorul 
Ofi cial al Republicii Moldova, 15.08.2014, Nr. 247-248 (568).
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În ceea ce privește siguranţa copiilor în mijloacele de transport, prin Regula-
mentul nr.16 din 1 decembrie 1970 a fost introdusă cerinţa pentru sistemului de re-
ţinere pentru copii. În Republica Moldova, la data de 15 iulie 2009 a intrat în vigoare 
noul Regulament al circulaţiei rutiere, care la pct. 82, pct. 1) prevedea posibilitatea 
transportării copiilor în vârstă de până la 7 ani fi ind supravegheaţi de maturi sau 
ţinuţi în braţe, iar în cazul în care în salonul mijlocului de transport nu sunt alte 
persoane, copilul poate fi  transportat dacă acesta este utilat cu un dispozitiv special 
de susţinere ce corespunde masei și taliei copilului.16

Cerinţa faţă de conducătorii mijloacelor de transport de a utila vehiculul cu 
sistem de reţinere (sau cu alte mijloace de adaptare: pernă specială, scaun de înălţa-
re, care acordă posibilităţi de aplicare a centurilor de siguranţă standard) a copiilor 
cu vârsta de până la 12 ani a fost introdusă în Regulamentul circulaţiei rutiere prin 
Hotărârea Guvernului nr.494 din 8 iulie 2013.

Obligativitatea acestui sistem prin sancţionarea lipsei acestuia a fost introdus 
expres prin prisma modifi cărilor la art. 235 Cod contravenţional, abia la 17 no-
iembrie 2016, obţinând putere juridică din 16 martie 2017, în versiunea originală a 
Codului contravenţional nu este prezentă contravenţia cu privire la lipsa sistemului 
de reţinere pentru copii.

La nivel internaţional aceste cerinţe au fost introduse după cum am menţionat 
supra la 1 decembrie 1970 prin adoptarea Regulamentului nr. 16 al Comisiei Econo-
mice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, ce cuprinde dispoziţii uniforme 
privind omologarea: centurilor de siguranţă, a sistemelor de reţinere, a sistemelor 
de reţinere pentru copii și a sistemelor ISOFIX de reţinere pentru copii pentru ocu-
panţii vehiculelor, vehiculelor echipate cu centuri de siguranţă, a dispozitivelor de 
avertizare privind portul centurii de siguranţă, a sistemelor de reţinere, a sistemelor 
de reţinere pentru copii, a sistemelor ISOFIX de reţinere pentru copii și a sistemelor 
de reţinere pentru copii i-Size și include toate textele valabile până la data ultimelor 
modifi cări introduce pentru domeniul dat, adică 10 iunie 2014.

Or, acea serie de reglementări la nivel internaţional cu referire la sistemului de 
reţinere pentru copii adoptate de-a lungul timpului, denotă preocuparea absolut 
întemeiată de viaţa și integritatea corporală a unei categorii speciale a participanţilor 
la trafi cul rutier cum sunt copii, ei fi ind mai vulnerabili în aceste condiţii, datorită 
vârstei fragede și dependenţei directe de acţiunile celor maturi în contextul siguranţei 
circulaţiei rutiere.

Pentru precizare, ţinem să menţionăm că „ISOFIX“ este un sistem destinat fi xării 
pe vehicule a sistemelor de reţinere pentru copii, format din două ancoraje rigide în 
vehicul, două dispozitive de prindere rigide corespunzătoare pe sistemul de reţinere 
și un mijloc de limitare a rotaţiei sistemului de reţinere în jurul axei transversal, 
iar „Sistem ISOFIX de reţinere pentru copii“ înseamnă un sistem de reţinere pen-

16 Regulamentul nr. 16 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
În: Jurnalul ofi cial al Uniunii Europene. L 304/1 din 20.11.2015.
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tru copii care îndeplinește condiţiile Regulamentului nr. 44 și ale Regulamentului 
nr. 129 și care trebuie prins de un sistem de ancorare ISOFIX, conform cerinţelor 
Regulamentului nr.14.

În opinia autorului, odată cu ratifi carea de către Republica Moldova a Regula-
mentelor ONU, inclusiv Regulamentul nr.16 precitat, legislaţia penală ar trebui să 
introducă noţiunea de responsabilitate penală pentru neglijenţa cerinţelor tehnice 
faţă de asigurarea siguranţei în timpul trafi cului rutier, în contextul încălcării regu-
lilor de exploatare a mijloacelor de transport, prin ignorarea instalării sau utilizării 
sistemului de reţinere pentru copii în situaţia survenirii urmărilor prejudiciabile 
pentru pasagerii minori, manifestate prin vătămarea gravă a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii, sau decesul acestuia, conducătorul mijlocului de transport fi ind 
responsabil nu doar de acţiunile sale în raport cu cei din afara vehiculului, dar și 
din interiorul acestuia.

Legătura de cauzalitate dintre acţiunile/inacţiunile conducătorului mijlocului 
de transport, care încalcă regulile de securitate a circulaţiei rutiere sau de exploatare 
a mijloacelor de transport și urmările prejudiciabile survenite prin vătămarea gravă 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii, sau decesul pasagerului minor este o condiţie 
subiectivă, manifestată prin imprudenţă faţă de urmările ce pot surveni, deoarece 
acesta trebuie și poate să le prevadă, dar consider în mod ușuratic că le va putea evita.

Acest subiect sensibil, îl vom precăuta prin prisma Regulamentului nr.16, care 
stabilește cerinţe certe și bine defi nite pentru întreg complexul de echipament des-
tinat reţinerii corpului, proiectate să diminueze riscul de vătămare a pasagerului în 
caz de coliziune sau de frânare bruscă a vehiculului, limitând mobilitatea corpului 
pasagerului.

În acest context, în calitate de echipament destinat reţinerii corpului, au fost 
stabilite centurile de siguranţă, inclusive centurile scaunului pentru copii, în varietatea 
de modalităţi, fi ind diferenţiate după componentele rigide (cataramă, dispozitive de 
prindere, retractor etc.); după materialul, ţesătura, dimensiunile și culoarea curelelor, 
precum și după geometria centurii (diagonală, abdominală, în trei puncte, de tip S, 
de tip ham etc.).

De asemenea, acest echipament constă și din „ansamblul airbagului“ și „airbag 
pentru pasager“, care constau din un ansamblu de dispozitive instalate pentru a 
suplimenta centurile de siguranţă și sistemele de reţinere din autovehicule, adică 
un sistem care, în cazul unui impact sever care afectează vehiculul, declanșează 
automat o structură fl exibilă destinată să limiteze, prin comprimarea gazului din 
interior, severitatea contactului dintre una sau mai multe părţi ale corpului uman 
și interiorul habitaclului.

Suplimentar, atunci când conducătorul conduce vehiculul fără a-și fi  atașat 
centura de siguranţă se activează un semnal de avertizare vizuală și sonoră.

Potrivit aprecierii unor specialiști de înaltă autoritate știinţifi că în domeniul 
medicinii, în primele secunde după frânarea bruscă la viteza de 80 km/h greutatea 
inimii șoferului și a oricărui dintre ocupanţii mașinii crește de la 300 de g la 5 kg, 
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greutatea sângelui crește de la 5 kg la 85 de kg, iar greutatea creerului se mărește de la 
1,5 kg la 25 kg, la viteze mai mari coefi cienţii cresc și mai mult. Modifi cările pe care 
le suferă organismul uman în condiţiile arătate pot declanșa persoanei provocarea 
unui infarct miocardic, a unei hemoragii cerebrale, rupturi de organe etc. În caz de 
tamponare, unii din pasagerii autovehiculelor sunt proiectaţi cu o forţă de 10-20 de 
ori mai mare decât greutatea lor normală. Șansele de supraveţuire în asemenea cazuri 
sunt minime. De aici provine necesitatea cuplării centurii de siguranţă.17

În raport cu siguranţa pasagerilor minori, producătorii includ în manualul vehi-
culului indicaţii privind adaptarea fi ecărui scaun pentru pasageri pentru transportul 
copiilor de până la 12 ani (sau până la 1,5 m înălţime) sau privind montarea siste-
melor de reţinere pentru copii. Aceste informaţii sunt furnizate în limba naţională 
sau în cel puţin o limbă naţională a ţării în care vehiculul este oferit spre vânzare.

Acest fapt denotă marea discrepanţă între cadrul normativ internaţional și cel 
naţional în materia regulilor de exploatare a mijloacelor de transport, securitatea 
circulaţiei rutiere ne fi ind privită per ansamblu, măsurile introduse anterior fi ind 
regulatoare pe un spectru îngust și după cum arată datele statistice s-au dovedit a 
fi  insufi ciente.

Siguranţa rutieră este o problemă a contemporanietăţii.18 Referitor la cauzele 
accidentelor de circulaţie există o bogată literatură de specialitate, în întrega lume 
manifestându-se o serioasă preocupare în direcţia prevenirii și combaterii acestor 
evenimente.

Practica judiciară și literatura de specialitate manifestă preocupare sporită pentru 
stabilirea cauzelor care generează ori favorizează producerea accidentelor de circulaţie, 
fi ind recunoscută, în genere, existenţa a trei categorii importante de factori afl aţi 
frecvent intr-o anumită interdependenţă: factorul uman, tehnic și rutier.19

În același timp, dorim să menţionăm că înăsprirea pedepselor pentru încălca-
rea regulilor de circulaţie nu va duce la o diminuare considerabilă a încălcărilor, 
deoarece, cum deja am menţionat, securitatea circulaţiei rutiere se compune din 
mai multe elemente, cum ar fi : existenţa cadrului normativ relevant și bine deter-
minat cu privire la cerinţele faţă de starea tehnică a mijloacelor de transport și a 
elementelor componente ale acestora, califi carea și disciplina conducătorilor auto la 
trafi c, calitatea pregătirii conducătorilor auto, precum și reglementările legislaţiei în 
vigoare din acest domeniu.

Din aceste considerente, pentru a obţine rezultate vizibile în organizarea se-
curităţii circulaţiei rutiere, este necesar a efectua un complex întreg de măsuri cu 
caracter organizatoric, educativ, tehnic, legislativ pentru ameliorarea situaţiei în toate 
componentele circulaţiei rutiere.

17 Costin M. Răspunderea penală și civilă pentru încălcarea regulilor de circulaţie pe drumurile 
publice. Cluj-Napoca: Dacia, 1978, p. 23.

18 Ungureanu S. Medicina legală. Chişinău: Ştiinţa, 1993, p. 19.
19 Odagiu I. ș.a. Metodica investigării unor genuri de infracţiuni. Chișinău: Academia „Ștefan 

cel Mare“ a MAI, 2012, p. 207.



158

ASPECTE EVOLUTIVE ALE CĂILOR DE ATAC 

ÎN BASARABIA ŢARISTĂ 

Iulian RUSANOVSCHI, doctorand ULIM

Recenzent: Dumitru GRAMA, doctor în drept, conferenţiar universitar

Evolving Aspects of Remedies in Bessarabia during the Tsarist Period
Along with the annexation of the territory between Prut and Nistru rivers on 05/12/1812, es-
sential changes have gradually occurred in the justice of Bessarabia. In 1823 the Supreme Council 
of Bessarabia was deprived of the prerogative of examining applications for call/appeal, being 
invested with this right the second Department of the Senate in St. Petersburg. Moreover, since 
April 8, 1869 the province Bessarabia was incorporated into the district Court of Appeal Odessa, 
where they were examined requests for appeal. Th e evolution for appeals in the nineteenth century 
Bessarabia, has an enhanced interest also because the Russian legislature has never repealed the 
provincial civil law or the local custom.
Keywords: appeal, recourse, law, instance, Bessarabia, Senate.

Odată cu alipirea teritoriului dintre Prut și Nistru la 12.05.1812, în justiţia din Basarabia 
s-au produs treptat schimbări esenţiale. În 1823 Consiliul Suprem al Basarabiei a fost lipsit de 
prerogativa examinării cererilor de apel/recurs, cu acest drept fi ind investit Departamentului 
al doilea al Senatului din Sankt Petersburg. Mai mult ca atât, începând cu 08 aprilie 1869 
provincia Basarabia a fost încorporată în circumscripţia Curţii de Apel Odessa, unde erau 
examinate cererile de apel. Evoluţia căilor de atac în Basarabia secolului XIX, prezintă un 
interes sporit și datorită faptului că legiuitorul rus nu a abrogat niciodată legislaţia civilă din 
provincie și nici obiceiul locului.
Cuvinte-cheie: apel, recurs, lege, instanţă, Basarabia, Senat.

Atunci când Basarabia a devenit parte componentă a Imperiului Rus, instituţiile 
juridice autohtone au fost păstrate pentru o anumită perioadă. Ţarul Alexandru I 
aplicase Basarabiei aceleași principii ca și în momentul cuceririi Poloniei și Finlan-
dei. Astfel, după Pacea de la București, în Regulamentul organizării administraţiei 
provizorii în Basarabia din 23 iulie 1812 se menţiona că  locuitorii Basarabiei își 
păstrează legile lor. Provincia Basarabia avea în componenţa sa următoarele judeţe: 
Hotin, Soroca, Bălţi, Bender, Orhei, Chișinău, Cahul, Ismail și Cetatea Albă.

În acea perioadă Imperiul Ţarist nu avea o constituţie scrisă, ea fi ind adoptată 
abia în anul 1906. În acest răstimp a existat o Culegere de Legi Fundamentale a 
Statului, unde exista și secţiunea Legile fundamentale ale statului, care într-un oa-
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recare mod, avea rolul unei Constituţii. Cele mai principale legi ale Imperiului au 
fost codifi cate pentru prima dată în 1832 de către M.M. Speransckogo. Instanţele de 
judecată erau organizate în judecătorii, curţi de apel și Curtea Supremă a Imperiului 
Rus, chiar dacă pe parcurs organizarea judecătorească a suferit unele modifi cări. Din 
aceste motive, în rândurile de mai jos vom face trimitere la o serie de acte normative 
adoptate în special pentru gubernia Basarabia, care încercau să armonizeze legislaţia 
locală cu actele normative ale Imperiului.

Prin intermediul actului legislativ proiect pentru cele mai întâi temelii la obra-
zovania ocârmuirii politicești din lăuntru a Oblastii Basarabiei din 29 aprilie 1818, 
aprobat de guvernul rus pentru provincia Basarabia, s-a menţinut aproape în între-
gime modul de organizare judecătorească din Moldova. Astfel, în Basarabia existau:

— Isprăvnicii de ocoale (cu atribuţii administrativ-judiciare). 
— Judecătorii ţinutale, ca primă instanţă de fond. Asemenea instanţe au existat 

în toate centrele de judeţ (ţinut) din Basarabia: Hotin, Soroca, Tighina, Chi-
șinău, Orhei etc. Aceste judecătorii erau compuse dintr-un judecător și doi 
membri aleși de nobilime.

— Tribunalul criminalicesc și politicesc din Chișinău, ca instanţă de apel, exa-
minează cererile de apel depuse împotriva hotărârilor judecătoriilor ţinutale. 
Tribunalul penal se compunea din președinte, trei consilieri și un asesor iar 
tribunalul civil era compus din președinte și patru consilieri. Hotărârile tri-
bunalului puteau fi  contestate cu apel la Consiliul Suprem. Tribunalul penal 
se conducea după legile rusești, iar Tribunalul civil se făcea uz de drepturile 
și obiceiurile moldovenești.

— Curtea de Apel din Odessa. Odată cu trecerea timpului, reformele în justiţie 
au început să fi e extinse și pe teritoriul Basarabiei. Astfel, în temeiul Ucazului 
din 08 aprilie 1869 pe teritoriul Basarabiei a fost extinsă reforma instituţiilor 
judecătorești și în consecinţă provincia Basarabia a fost încorporată în cir-
cumscripţia Curţii de Apel Odessa1.

— Verhovnii Sovet – Consiliul Suprem, ca o instanţă supremă (ce a activat din 
1818 până în 1823). Consiliul Suprem a fost înfi inţat în temeiul legii Așeză-
mântul organizării oblastei Basarabiei, în temeiul căreia Basarabia a primit 
un mod de administrare special faţă de celelalte provincii alipite la Imperiul 
Rus. Consiliul avea două Departamente, primul avea trei secţii: civilă, penală 
și poliţienească, iar al doilea avea alte trei secţii: statistică, fi nanţe, comerţ și 
industrie. Hotărârile Consiliului Suprem se adoptau cu majoritate de voturi. 
Consiliul nu avea drept de legiferare și iniţiativă parlamentară, el având dreptul 
doar de a discuta pe marginea proiectelor de legi propuse de guvernatorul 
plenipotenţiar al provinciei. Raportul întocmit de Consiliul Suprem era remis 
Consiliului de Stat și confi rmat ulterior de împărat. Consiliul Suprem avea 
atribuţii largi în domeniul administraţiei și judecăţii. El examina în ultimă 

1 Șimanovschi M. Despre legile locale basarabene. Odessa. 1887, p. 21.
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instanţă toate pricinile venite în ordine de apel: penale, civile, de instrucţie 
și de hotărnicii. Hotărârile Consiliului Suprem nu erau supuse apelului, de-
venind executorii din momentul pronunţării. Persoanele nemulţumite de 
hotărârile Consiliului, puteau să recurgă la Consiliul de Stat al Rusiei prin 
intermediul Ministerului Justiţiei sau a Procurorului General2. Consiliul Su-
prem al Basarabiei era alcătuit din 5 membri numiţi de guvernul central și 6 
reprezentanţi aleși dintre nobilii basarabeni. Președintele acestui Consiliu era 
șeful superior al provinciei – guvernatorul general al Podoliei – iar membri: 
guvernatorul civil, viceguvernatorul, cei doi președinţi ai tribunalului civil 
și penal și 6 deputaţi aleși dintre nobili, printre care și mareșalul regional al 
nobilimii3. Majoritatea membrilor în Consiliu o constituiau moldovenii și 
acest Consiliu examina procesele civile și administrative în ultimă instanţă, 
deciziile sale fi ind defi nitive și irevocabile, adică fără drept de atac la Senat. 
În materie penală pentru prima dată se introduc legile rusești, iar în materie 
civilă se va utiliza limba moldovenească și legile locului. Prin Legea din 29 
februarie 1829 Consiliul Suprem a fost desfi inţat și creat Consiliul oblastei, 
care nu mai avea competenţele prevăzute pentru o instanţă de judecată, fi ind 
înzestrat doar cu atribuţii administrative.

— Senatul din Sankt Petersburg. În anul 1822, guvernul rus a creat un comitet 
provizoriu care urma să examineze reclamaţiile formulate împotriva hotărârilor 
Consiliului Suprem de la Chișinău. Începând cu 03 august 1825, Senatul devine 
instanţă de apel împotriva hotărârilor Senatului și începând cu 29.02.1829 
împotriva hotărârilor adoptate de Curtea de Apel Odessa, deoarece Consiliul 
Suprem de la Chișinău fusese desfi inţat. 

În virtutea nivelului ridicat al conștiinţei juridice, domnitorul Moldovei Alexandru 
Moruzi l-a însărcinat în 1806 pe paharnicul Toma Carra cu obligaţia de a compune 
un manual juridic pentru judecători. Această lucrare nu a fost dusă la bun sfârșit de 
Toma Carra, fi ind realizată de logofătul Andronache Donici în anul 1814, carte ce 
constituie primul manual de legi editat în limba română cu scopul de a reda normele 
de drept roman aplicabile și înrădăcinate în Basarabia. În general, este foarte difi cil 
să ne putem face o închipuire clară despre modul în care se judecau procesele civile 
din Basarabia după anul 1812, din cauza faptului că nu se păstrează materiale de 
arhivă sufi ciente, inclusiv pentru perioada în care fusese introdusă procedura civilă 
rusă, ce obliga judecătoriile să emită hotărâri scrise.

Pentru a ordona viaţa juridică din Basarabia, guvernul rus a emis un ucaz la 03 
august 1825 cu privire la desfi inţarea Consiliului Suprem basarabean și strămutarea 
dosarelor de apel în competenţa Departamentului al doilea al Senatului din Sankt-
Petersburg. Acest ucaz menţiona și despre intenţia guvernului rus de a culege legislaţia 

2 Boldur A.V. Contributii la studiul istoriei românilor sub dominaţia rusească. Chisinau,1940, 
p. 95.

3 Casso L. Dreptul bizantin în Basarabia. Chișinău: Glasul Ţării, 1907, p. 15.
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basarabeană într-un singur cod de legi, dar a avut și rolul de a suprima independenţa 
instanţelor naţioanale de drept, deoarece legalitatea hotărârilor adoptate de instanţele 
din Basarabia urma a fi  verifi cată nu la Chișinău, ci la Sankt Petersburg. Atragem 
atenţia că iniţial au fost retrase funcţiile judecătorești ale Consiliului Suprem, iar 
ulterior, în 1873, această instituţie a dispărut defi nitiv. 

În urma reformei, s-a stabilit faptul că, hotărârile pronunţate în Basarabia, vor 
putea fi  atacate cu apel la Departamentul 2 al Senatului din Sankt Petersburg. Con-
comitent, Senatul era obligat să ţină cont de obiceiurile locale, iar pentru introduce-
rea cererii de apel se oferea un termen de prescripţie de un an calendaristic. Toate 
pricinile ce se afl au în curs de examinare pe rolul Consiliului Suprem al Basarabiei, 
urmau să fi e strămutate la Departamentul 2 al Senatului iar materialele din dosar să 
fi e traduse în limba rusă.

În această ordine de idei, am putea menţiona că în perioada ţaristă existau 
următoarele căi de atac:

Opoziţia – despre existenţa opoziţiei, afl ăm din codul rus de procedură 
civilă4. Această cale de atac este instituită prin articolele 144-149, 727 a Codului 
rus de procedură civilă și de ea putea face uz partea ce nu se prezentase în proces 
în momentul pronunţării hotărârii, timp de 14 zile din momentul primirii reale a 
extrasului din hotărâre. După adoptarea hotărârii în contumacie, judecătorul era 
obligat să trimită o copie a hotărârii tuturor participanţilor la proces în termen de 
două săptămâni. Odată cu depunerea opoziţiei, instanţa putea suspenda executarea 
hotărârii în termen de trei zile din momentul înregistrării acesteia. Opoziţia trebuia 
să cuprindă cerinţa de recunoaștere drept nevalidă a hotărârii instanţei de judecată. 
În cazul în care era admisă opoziţia, Tribunalul emitea o hotărâre nouă prin care 
desfi inţa hotărârea atacată cu opoziţie.

Contestaţia – această cale de atac era prevăzută împotriva acţiunilor/inacţi-
unilor portăreilor, fi ind întemeiată pe dispoziţiile articolelor 1091, 1092, 1093 ș.a. din 
Codul rus de procedură civilă. Contestaţia era suspensivă de executare în cazurile 
prevăzute de lege și se aplica deseori în procedura licitaţiei bunurilor imobile.

Apelul – cererile de apel erau examinate de către Tribunalul civil din Chi-
șinău, care era prima instanţă unde părţile ce se considerau păgubite în urma unui 
proces de judecată, puteau contesta hotărârea instanţei de fond. Toate hotărârile 
judecătorilor de pace puteau fi  atacate cu apel în termen de o lună din ziua pronun-
ţării hotărârii. De asemenea, cu apel se contestau hotărârile tribunalelor regionale. 
Apelul nu era supus cercetării, dacă se depunea în termen de 10 ani din momentul 
pronunţării hotărârii. Apelul era depus prin intermediul primei instanţe care în 
decurs de trei zile expedia materialele dosarului instanţei ierarhic superioare.

Curtea de apel Odessa. În perioada ţaristă, Curtea de Apel Odessa a constituit 
cea de-a doua instanţă de fond pentru examinarea cererilor de apel în materie civilă. 
Jurisprudenţa Curţii de Apel din Odessa a fost adunată mai complet în indexul lui 

4 Brânză L. Cordul rus de procedură civilă. Iași: Institutul de Arte Grafi ce „Răsăritul”, 1919, p. 44.
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Șimanovski din 1897. Curtea de Apel de la Odessa examina cererile de apel depuse 
împotriva hotărârilor emise de Tribunal. În acest caz, apelul era prescris în termen 
de 4 luni, în cazul în care apelul era motivat de survenirea unor împrejurări noi, care 
nu au fost cunoscute instanţei în momentul pronunţării hotărârii, sau în situaţia în 
care actul/actele ce au stat la baza pronunţării hotărârii, au fost declarate false prin 
intermediul unei sentinţe irevocabile.

Plângerea – prin intermediul acestei căi de atac se contestau încheierile pri-
mei instanţe prin care judecătorul refuza primirea cererii de chemare în judecată, a 
opoziţiei sau a cererii de apel. Partea cointeresată putea depune plângere și împotriva 
încheierilor prin care s-a respins demersul de recuzare a judecătorului, s-a soluţionat 
confl ictul de competenţă sau prin care s-a scos pricina de pe rol. Plângerea urma 
a fi  depusă în termen de 7 zile din data pronunţării încheierii respective, în cadrul 
proceselor civile. În celelalte cazuri, plângerea împotriva dispoziţiilor judecătorului 
se depunea odată cu cererea de apel. În concluzie, menţionăm că această cale de atac 
este similară recursului împotriva încheierilor instanţei de fond.

Recursul – numit și apelul la senat, această cale de atac a fost instituită la 
29 aprilie 1818 și a fost o inovaţie procesuală pentru Basarabia, deoarece anterior 
hotărârea unui Tribunal nu putea fi  contestată la o instanţă supremă. În perioada 
cuprinsă între 29.04.1818 și 03.08.1825 cererile de recurs împotriva hotărârilor adop-
tate de Tribunalul Chișinău, se depuneau în adresa Consiliului Suprem basarabean, 
cu sediul la Chișinău, însă ulterior acest apel era depus la Tribunalul civil, care la 
rândul său, era obligat să traducă dosarul în limba rusă și să-l transmită la Depar-
tamentul al doilea al Senatului din Sankt-Petersburg. Prin deciziile sale, Senatul 
Ocârmuitor de la Sankt Petersburg oferea soluţii litigiilor existente în Basarabia 
îndeosebi atunci când instanţele de fond sau cele de apel aplicau când legile locale și 
obiceiul pământului, când legislaţia imperiului rus. Astfel, în urma examinării unei 
cereri de recurs înaintate de moștenitorii defunctului Dimitrie Caravasile din Ismail, 
împotriva Deciziei Curţii de Apel de la Odessa, care soluţionase cazul în temeiul 
legislaţiei rusești, Secţiile Unite ale Departamentului Civil al Senatului Ocârmuitor, 
prin Decizia nr. 78 din 05.12.1895 a stabilit faptul că: legile civile ale statului anexant, 
nu se aplică ipso facto în puterea anexiunei, în provincia alipită, căci aceasta ar da 
loc la o ruptură juridică care ar provoca o mare perturbare și sguduire în mecanis-
mul vieţii civile a locuitorilor5. Cererea pentru casarea hotărârii, cum se mai numea 
recursul în perioada ţaristă, putea fi  depusă în dosarele valoarea cărora depășea 100 
de ruble. Recursul putea fi  admis în situaţiile în care, la adoptarea hotărârii, instanţa 
de judecată nu respectase normele cu privire la competenţă, legea a fost interpretată 
inexact și/sau violate formalităţile ori formele de procedură în momentul adoptării 
sentinţei. Termenul de declarare a recursului era de două luni din ziua pronunţării. 
În sistemul procedurii ruse, se considera nemotivat recursul atunci când prin însăși 
cererea de recurs nu se indicau și nu se dezvoltau motivele sau temeiurile de recurs.

5 Erbiceanu V. Legiuiri locale basarabene. Chișinău: Imprimeria Statului, 1921, p. XXVI.
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Revizuirea – instanţa judecătorească supremă în Basarabia era Consiliul 
Suprem, instituţie similară Divanului Domnesc de la Iași. Hotărârea judecătorească 
a Consiliului Suprem, putea fi  contestată de părţi și urma a fi  examinată de adunarea 
comună a celor două departamente al Consiliului Suprem, care constituia ultima 
instanţă, iar acesta o înainta Guvernatorului pentru rezolvare6. Articolul 794 Cod 
de procedură civilă rusă instituia această cale extraordinară de atac pentru cazurile 
în care se descoperea existenţa unui act fals care a stat la baza emiterii hotărârii in-
stanţei de judecată. Cererile de revizuire puteau fi  admise în cazul în care apăruseră 
noi circumstanţe ori fusese descoperit un fals în actele ce au stat la baza adoptării 
hotărârii judecătorești. Cererea de revizuire era examinată de Senat și se depunea 
cu o garanţie de 10 ruble. În cazul în care cererea era admisă, taxa de 10 ruble urma 
să fi e restituită petentului, în caz contrar ea trecea în contul administraţiei fi scale. 
Termenul de prescripţie pentru această cale extraordinară de atac era de patru luni 
din ziua când revizuentului îi devenise cunoscute faptele noi sau din ziua când hotă-
rârea instanţei de judecată, prin care se constată falsul în acte, devenise irevocabilă.

Prin adoptarea Așezământului Cîrmuirei Oblastei Basarabiei din 29 februarie 
1828, instanţele de judecată din Basarabia au fost rusifi cate complet, iar organiza-
rea judecătorească a fost asimilată celorlalte gubernii. În temeiul art. 62 și 63 din 
acest Așezământ, s-a stabilit faptul că: „afacerile procesuale din judeţele Ismail și 
Akerman, deoarece în ele nu sunt moldoveni, trebuie să fi e pertratate și rezolvate pe 
baza legiuirilor rusești.7 Trebuie să amintim că în perioada anilor 1857-1878 cele trei 
judeţe s-au afl at în componenţa României, și în virtutea acestui fapt aici s-a aplicat 
legislaţia procesuală românească și prevederile Regulamentului Organic apoi a Con-
stituţiei de la 1866. Concomitent, Tribunalul Ismail intra în circumscripţia Curţii de 
Apel Galaţi, iar Tribunalul Cahul intra în circumscripţia Curţii de Apel Iași8. După 
semnarea Tratatului de la Berlin, cele trei judeţe au revenit componenţa Imperiului 
Rus, care prin ucazul nr. 58863 din 21 septembrie 1878 a desfi inţat tribunalele Cahul 
și Ismail și a inclus ambele judeţe sub jurisdicţia Tribunalului din Chișinău. Apoi 
prin ucazul nr. 59254 din 24 ianuarie 1879 s-a decis aplicarea legilor penale ruse în 
toate dosarele penale. Remarcăm faptul că aplicarea legislaţiei civile românești nu a 
fost abrogată expres niciodată.

În practica judiciară adesea apărea problema dacă în pricinile dintre ţăranii 
din Basarabia se aplicau legile vechi basarabene sau legile generale ale imperiului? 
Răspunsul a fost oferit de instanţele naţionale cu ocazia pronunţării mai multor 
hotărâri ce ţin de rezolvarea acestei probleme. Prin Decizia nr. 67 din 07 martie 
1924 și prin Decizia nr. 184 din 03 decembrie 19289 a Curţii de Apel Chișinău s-a 
stabilit că potrivit art. 63 din Regulamentul pentru administrarea Basarabiei din 

6 Rădulescu A. Dreptul românesc în Basarabia. București: Imprimeriile Statului, 1943, p. 8.
7 Erbiceanu V., op. cit., p. LXXIX.
8 Scarlat P. Codul Judiciar al Moldovei. Iași, 1852, p. 1131.
9 Dongoroz V. Jurisprudenţa Generală. București: Casei Școalelor, 1935, p. 742.
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29 februarie 1828 și articolul 2 din Legea pentru organizarea justiţiei în Basarabia, 
a avizului Consiliului de Stat întărit de împărat la 15 decembrie 1847 și conform 
jurisprudenţelor Senatului nr. 72 din 1900 și nr. 35 din 1909 se aplică în Basarabia 
numai legile locale și numai în caz de insufi cienţă a acestora se aplică legile generale 
ale imperiului. Aceste soluţii au fost aprobate de Înalta Curte de Casaţie din România 
prin decizia nr. 2463 din 7 mai 1926.

Constituţia Imperiului Rus adoptată la 23 aprilie 1906 avea un capitol întreg 
dedicat sistemului judecătoresc. Astfel, articolul 1 (capitolul XI) din Constituţie 
prevedea faptul că, în Imperiul Rus, justiţia se realizează doar de către instanţele 
judecătorești. Articolul 9, capitolul XI din Constituţie stipula: „Curtea Supremă a 
Imperiului Rus este organul ierarhic suprem în examinarea pricinilor civile, penale, 
administrative și a celorlalte pricini”10. 

Instanţa supremă era în drept să exercite controlul judecătoresc al hotărârilor 
judecătorești prin intermediul normelor procesuale existente în Imperiul Rus. În 
acest fel, prin Constituţie se asigura existenţa căilor de atac și posibilitatea exerci-
tării acestora de către persoanele cointeresate. Legiuitorul a considerat de cuviinţă 
să indice expres în capitolul V art. 34 alin. 3) din Constituţie faptul că persoana 
condamnată are dreptul să atace sentinţa penală într-o instanţă superioară în grad, 
instituită prin lege imperială și de asemenea, poate cere graţiere sau aplicarea unei 
pedepse mai blânde. Totuși, schimbări esenţiale în existenţa căilor de atac, după 
adoptarea Constituţiei ruse din 23.04.1906, nu au survenit.

 În concluzie putem menţiona faptul că perioada ţaristă a constituit un regres 
pentru justiţia noastră. Acest lucru s-a întâmplat în primul rând datorită faptului că 
Imperiul Rus nu a avut o Constituţie până în anul 1906 iar căile de atac nu aveau 
caracter constituţional. Un alt regres în exercitarea căilor de atac l-a constituit în-
globarea provinciei Basarabia în circumscripţia Curţii de Apel Odessa, care adopta 
hotărâri contradictorii deoarece magistraţii acestei instituţii nu cunoșteau legislaţia 
locală și obiceiul pământului. Aceeași problemă o prezenta și împuternicirea Con-
siliului Suprem de la Sankt Petersburg cu dreptul de a judeca recursurile formulate 
împotriva hotărârilor sau deciziilor emise de instanţele de judecată din Basarabia 
sau de Curtea de Apel din Odessa. Instanţele naţionale erau impuse să traducă toate 
materialele din dosar în limba rusă, iar mai apoi foarte puţini participanţi își per-
miteau luxul de a se deplasa în capitala Imperiului Rus pentru a-și apăra interesele. 
Totuși, prin intermediul căilor de atac unele persoane au fost repuse în drepturile 
lor civile sau penale, iar practica judiciară a acelor timpuri a confi rmat în mare parte 
aplicarea legislaţiei locale și a obiceiului pământului, excepţie făcând doar judeţele 
Akkerman și Ismail.

10 Constituţia Imperiului Rus din 1906. http://cultoboz.ru/np17/90-konstimp (vizitat la 28.03.2017).
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EU Initiatives to Fight Corruption
Th e European Council has a comprehensive anti-corruption policy focused on prevention mea-
sures and taking into account the eff orts made by other international fora. Th e European Union’s 
policy against corruption aims to establish a common approach at European level covering 
various issues such as international trade and competition, EU external spending, EU resources 
and development cooperation.
Keywords: European Union, European Council, fi ght against corruption, action program, strat-
egy, external spending

Consiliul European, dispune de o politică cuprinzătoare de combatere a corupţiei, axată pe 
măsurile de prevenire și luând în considerare eforturile realizate de alte foruri internaţionale. 
Obiectivul politicii Uniunii Europene împotriva corupţiei este acela de a stabili o abordare 
comună, la nivel european, care să cuprindă diferite aspecte precum comerţul internaţional și 
concurenţa, cheltuielile externe ale UE, resursele UE și dezvoltarea cooperării.
Cuvinte-cheie: Uniunea Europeană, Consiliul European, combaterea corupţiei, program de 
acţiune, strategie, cheltuieli externe

Introducere. Amploarea, dimensiunea şi formele fenomenului de corupţie 
cunosc ritmuri şi tendinţe diferite de la o societate la alta, iar evaluarea intensităţii şi 
gravităţii sale depinde, în mare măsură, de forţa şi persistenţa unor tradiţii şi practici 
sociale şi culturale, de modelul etic şi normativ existent, de moravurile şi mentalităţile 
dominante, de gradul de receptare, acceptare şi respectare a normelor de bază ale 
societăţii respective.

Obiectivul politicii Uniunii Europene împotriva corupţiei este acela de a stabili 
o abordare comună, la nivel european, care să cuprindă diferite aspecte precum 
comerţul internaţional şi concurenţa, cheltuielile externe ale UE, resursele UE şi 
dezvoltarea cooperării.

Scopul studiului. A supune unei analize iniţiativele UE privind combaterea 
corupţiei şi a protecţionismului, recomandările efectuate de UE care contribuie la 
eliminarea neclarităţilor şi lacunelor legislative, la amplifi carea efortului de combat-
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ere a corupţiei şi protecţionismului, precum şi a corelării legislaţiei anticorupţie cu 
restul actelor normative care fac parte din sistemului de drept al statului având la 
bază actele normative ale UE.

Rezultatele obţinute. Consiliul European, în Programul de Acţiune pentru Com-
baterea Crimei Organizate din 19971, solicitase deja o politică cuprinzătoare de com-
batere a corupţiei, axată pe măsurile de prevenire şi luând în considerare eforturile 
realizate de alte foruri internaţionale. Punând un nou accent pe cooperarea judiciară 
în materie penală, Planul de Acţiune al Consiliului de la Viena din 1998 a identifi cat 
corupţia ca un comportament infracţional legat de crima organizată care necesită 
acţiuni prioritare. Documentul intitulat Strategia Mileniului privind Prevenirea şi 
Controlul Criminalităţii Organizate din martie 20002 a reiterat nevoia de instrumente 
de armonizare a legislaţiilor naţionale şi de a dezvolta o politică comunitară mai 
generală (adică multidisciplinară) în ceea ce priveşte corupţia, luând în considerare, 
proiectele dezvoltate în acest domeniu în cadrul organizaţiilor internaţionale.

La data de 10 decembrie 2009, Consiliul European a adoptat Programul Stockholm 
— O Europă mai deschisă şi mai sigură, în serviciul şi pentru protecţia cetăţeanului.3 
În cuprinsul acestuia, Consiliul European invită Comisia să stabilească indicatori, 
pe baza sistemelor existente şi criteriilor comune, cu scopul de a măsura eforturile 
anticorupţie (în special în aria acquis-ului — achiziţiilor publice, controlul fi nan-
ciar etc.) şi să elaboreze o politică anticorupţie cuprinzătoare, în cooperare cu GRECO. 
Deasemenea, Comisia trebuie să elaboreze un raport privind modalitatea în care 
Uniunea Europeană poate deveni membru al GRECO.

Convenţia Uniunii Europene privind lupta împotriva corupţiei în care sunt impli-
cate ofi ciali ai Comunităţilor Europene sau ofi ciali ai statelor membre4. Convenţia a 
fost elaborată pentru a ajuta la asigurarea incriminării conduitei corupte a ofi cialilor 
Comunităţii şi ai statelor membre. Înainte de Convenţie, legea penala din majori-
tatea statelor membre nu se aplica ofi cialilor din alte state membre, chiar atunci 
când săvârşeau infracţiuni care se desfăşurau în propriul teritoriu sau ca urmare a 
instigării unui cetăţean propriu.Pentru ca situaţia a devenit în mod crescut intolerabila, 
Consiliul a decis să-şi dezvolte un instrument general de nivel internaţional care să 
se refere la conduita coruptă a ofi cialilor comunitari şi ai statelor membre. Pentru 
a lărgi şi întări scopul masurilor anticorupţie introduse de Convenţie, se solicită ca 
legislaţia penală a fi ecărui stat membru să fi e ajustată pentru a armoniza anumite 
infracţiuni comise de indivizi care ocupa posturi specifi ce în instituţiile comunitare.

1 Consiliul European al Uniunii Europene. Programul de Acţiune pentru Combaterea 
Crimei Organizate, 1997.

2 Consiliul European al Uniunii Europene. Strategia Mileniului privind Prevenirea și 
Controlul Criminalităţii Organizate. Martie 2000.

3 Consiliul European al Uniunii Europene. Programul Stockholm — O Europă mai deschisă 
și mai sigură, în serviciul și pentru protecţia cetăţeanului, 10 decembrie 2009.

4 Convenţia Uniunii Europene privind lupta împotriva corupţiei în care sunt implicate ofi ciali 
ai Comunităţilor Europene sau ofi ciali ai statelor membre.
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Convenţia pentru protejarea intereselor fi nanciare ale Comunităţilor Europene5 
constituie primul acord care practic pune în aplicare prevederile Tratatului Uniunii Eu-
ropene referitoare la cooperarea poliţienească şi judiciară în domeniul penal. Convenţia 
prevede urmărirea penală a conduitei frauduloase ce aduce atingere acestor interese.

Protocolul la Convenţia privind protecţia intereselor fi nanciare ale Comunităţilor 
Europene a fost adoptat în 1996, ca un instrument suplimentar pentru completarea 
Convenţiei şi pentru sporirea protecţiei intereselor fi nanciare ale Comunităţii. Proto-
colul are ca scop prevenirea şi combaterea actelor de corupţie care implică funcţionarii 
naţionali sau ai comunităţii şi prejudiciile susceptibile a atinge interesele fi nanciare 
ale Comunităţilor Europene.

Al doilea Protocol la Convenţia pentru Protecţia intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene adoptat în 19976, este direcţionat în special pe respon-
sabilizarea persoanelor juridice, spălarea banilor, confi scarea bunurilor provenite 
din fapte de corupţie şi cooperarea între Statele Membre şi Comisia Comunităţilor 
Europene cu scopul de a proteja interesele fi nanciare ale Comunităţilor Europene 
şi pentru protecţia informaţiilor cu caracter personal aferente.

Raport privind punerea în aplicare de către statele membre a Convenţiei referitoare 
la protecţia intereselor fi nanciare ale Comunităţilor Europene şi protocoalele acesteia. 
La 25 octombrie 2004, Comisia UE a adoptat acest raport evaluând modul în care 
cele 15 state membre UE au îndeplinit obligaţiile pe care le prevede Convenţia şi 
cele două protocoale. Raportul a considerat că au fost înregistrate progrese în ceea 
ce priveşte protecţia penală, datorită legislaţiei naţionale adoptate în statele membre 
privind protecţia intereselor fi nanciare a Comunităţilor Europene, dar în acelaşi timp 
sesizează faptul că nici unul dintre Statele membre nu a luat toate măsurile necesare 
pentru a se conforma pe deplin cu Convenţia. Principala recomandare a Comisiei 
către Consiliul a vizat solicitarea ca statele membre să îşi intensifi ce eforturile de 
consolidare a legislaţiei naţionale penale şi să ratifi ce fără întârziere al doilea proto-
col. În ceea ce priveşte defi nirea infracţiunilor, sistemele naţionale s-au armonizat 
şi sancţiunile sunt de obicei stabilite la un nivel sufi cient de ridicat, astfel încât să 
nu împiedice asistenţa reciprocă.

Se poate considera că instrumentele privind protecţia intereselor fi nanciare 
întemeiate pe Tratatul de la Maastricht nu reprezintă totuşi un răspuns adecvat la 
nevoile specifi ce de protecţie penală a intereselor fi nanciare ale Comunităţilor Eu-
ropene, iar nevoia de o directivă în acest sens persistă.

Convenţia cu privire la lupta împotriva corupţiei în care sunt implicaţi ofi ciali ai 
Comunităţilor Europene sau ofi ciali ai statelor membre UE.7 Prin Decizia din 26 mai 

5 Consiliul UE. ttp://europa.eu/legislation_summaries/fi ght_against_fraud/protecting_euro-
pean_communitys_fi nancial_interests/l33019_ro.htm

6 Protocolulul I și II la Convenţia privind protecţia intereselor fi nanciare ale Comunităţilor 
Europene ahttp://www.transparency.org.ro/proiecte/proiecte_incheiate/2010/proiect_3/Pro-
tejarea%20intereselor%20fi nanciare%20UE.pdf

7 http://www.legistm.ro/coruptia.html 
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1997, Consiliul European instituie o Convenţie concepută pentru a lupta împotriva 
corupţiei care implică funcţionari europeni sau funcţionari naţionali ale statelor 
membre ai Uniunii Europene (UE), care a intrat în vigoare la 28 septembrie 2005. 
Convenţia a fost creată pentru a asigura incriminarea conduitei corupte a ofi cialilor 
comunitari din ţările membre. Convenţia are în mare parte la bază acordurile deja 
încheiate legate de actele de corupţie în care sunt implicaţi ofi ciali naţionali sau 
comunitari sau care sunt predispuşi să aducă prejudicii intereselor fi nanciare ale 
Comunităţilor Europene. Convenţia sancţionează corupţia activă şi pasivă a ofi cialilor 
comunitari şi naţionali, precum şi participaţia şi instigarea la astfel de acte.

Decizia cadru nr. 2003/568/JAI a Consiliul Uniunii Europene referitoare la com-
baterea corupţiei în sectorul privat.8 Consiliul a adoptat Decizia-cadru nr. 2003/568/
JAI din 22 iulie 2003 privind combaterea corupţiei în sectorul privat pentru a se 
asigura că atât corupţia activă, cât şi cea pasivă din sectorul privat sunt infracţiuni 
penale în toate statele membre, că persoanele juridice pot fi , deasemenea, responsabile 
pentru astfel de infracţiuni, şi că aceste infracţiuni determină sancţiuni efi ciente, 
proporţionale şi disuasive. Decizia Cadru a solicitat statelor membre să ia masurile 
necesare care să respecte prevederile acesteia înainte de 22.07.2005. Conform unui 
Raport de evaluare a implementării prezentat de către Comisia Europeană în 2007, la 
acel moment 2 state membre (Olanda şi Finlanda) au răspuns şi au înaintat Comis-
iei legislaţia lor înainte de termen, iar alte 21 de state au răspuns ulterior. Deşi, pe 
baza informaţiilor cuprinse în Raportul din 2007, se poate spune că Statele Membre 
au unele prevederi penale referitoare la corupţia activă şi pasivă în sectorul privat, 
există probleme pe care nu le-au abordat corespunzător cum ar fi  cele legate de 
promiterea, oferirea sau darea de mită, corupţia care implică organizaţiile non-profi t, 
sau răspunderea persoanelor juridice.

Având în vedere cele de mai sus putem opina că transpunerea acestei Decizii 
Cadru este încă în stadiu incipient şi că sunt necesare demersuri politice serioase, 
atât la nivelul Comisiei dar şi a Consiliului, pentru a impulsiona statele membre să 
accelereze măsurile de implementare.

În virtutea materialelor expuse supra putem concluziona următoarele:
1. Deoarece în majoritatea ţărilor, indiferent de organizarea socială şi dezvoltarea 

economică, fenomenul corupţiei este prezent, sub o formă sau alta, având o dimen-
siune mai mare sau mai mică, proliferarea îngrijorătoare a fenomenului corupţiei 
a determinat statele şi principalele organizaţii internaţionale să acorde acestui fapt, 
în ultimii ani, o atenţie deosebită;

2. Deşi scopurile pentru care au fost înfi inţate organismele intertnaţionale privesc 
mai mult protejarea drepturilor omului; promovarea progresului economic şi social; 
menţinerea păcii şi securităţii internaţionale însă, importanţa corupţiei, mai ales a 
efectelor pe care aceasta le poate produce la nivelul unui stat, regional sau global, lupta 
împotriva acestui fenomen s-a concretizat în mai multe instrumente internaţionale, 

8 Ibidem.
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elaborate sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite sau a unor organizaţii internaţionale 
şi regionale, care să constituie un cadru larg de cooperare internaţională;

3) Conform obiectivelor conţinute în documentele programatice a organismelor 
internaţionale tebuie să reţinem următoarele:

a) eforturile în prevenirea și combatrerea corupţiei și protecţionismuluii trebuiesc 
axate pe prevenirea efectivă a fenomenului corupţiei ;

b) coordonarea la nivel naţional și internaţional a incriminării faptelor de co-
rupţie ;

c) independenţa și autonomia autorităţilor anticorupţie;
d) modalităţi adecvate de confi scare și de impiedicare a spălării produselor 

infracţiunilor de corupţie,
e) limitarea imunităţii în ceea ce priveste infracţiunile de corupţie ;
f) specializarea persoanelor și instituţiilor care pot adduce un aport considerabil 

în lupta împotriva corupţiei;
g) transparenţa proceselor decizionale și funcţionale din administraţia publică ;
h) adoptarea de coduri de conduită ;
i) liberul acces al presei la informaţiile referitoare la corupţie;
j) cercetarea fenomenului corupţiei și dezvoltarea cooperării internaţionale în 

acest domeniu ;
4) Diferite acte internaţionale conţin defi niţii privind corupţia şi proitecţionismul 

şi preved obligaţia Statelor părţi de a prevedea în dreptul lor intern mijloace efi ciente 
în favoarea persoanelor care au suferit o pagubă rezultând dintr-un act de corupţie, 
pentru a obţine reparaţia integrală a prejudiciului, indiferent de natura acestuia, 
patrimonială sau nepatrimonială, inclusiv reparaţii pentru câştigul nerealizat;

5) Documentele prevăd, de asemenea, obligaţia statelor părţi de a prevedea în 
dreptul lor intern responsabilitatea statului pentru actele de corupţie săvârşite de 
funcţionarii săi, precum şi măsuri de protecţie a salariaţilor care denunţă actele de 
corupţie;

6) Instrumentele internaţionale conţin şi prevederi referitoare la cooperarea 
internaţionala a statelor părţi în procedurile civile în cauzele de corupţie, mai ales 
în ce priveşte notifi carea actelor, obţinerea de probe în străinatate, recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor judecătoreşti emise în străinătate 

7) Statele membre trebuie să stabilească propriile modele de Cod de Conduită 
care trebuie să ofere sugestii asupra modului cum să se trateze situaţiile reale cu care 
se confruntă frecvent ofi cialii publici, accentuând importanţa integrităţii ofi cialilor 
publici şi responsabilitatea superiorilor ierarhici. Codurile trebuie să conţină o serie 
de principii generale care se referă la confl ictele de interese, activităţi incompatibile 
cu serviciul, reacţii adecvate atunci când se confruntă cu probleme cum ar fi : oferirea 
unor avantaje necuvenite, utilizarea informaţiilor ofi ciale şi resurselor publice pentru 
scopuri private, precum şi reguli de urmat atunci când părăsesc serviciul public, 
în special în ceea ce priveşte foştii ofi ciali publici. Codurile trebuie să includă trei 
obiective principale, cum ar fi :
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• specifi carea standardelor de integritate și conduită pentru ofi cialii publici ;
• metode de a-i ajuta să atingă aceste standarde ;
• informarea publicului asupra conduitei așteptate din partea ofi cialilor publici;
1) Se recomandă să se realizeze mai multe studii necesare în scopul de a obţine 

informaţia mai precisă despre nivelul extinderii corupţiei şi caracteristicile sale 
în perspectiva de a direcţiona mai bine initiativele şi planurile de combatere 
a acestui fenomen.

2) Pentru optimizarea activităţii anticorupţie sînt necesare atragerea de fonduri şi 
implementarea practicilor avansate în domeniu, utilizate de ţările dezvoltate. 
Manifestarea corupţiei prin formele sale multiple şi complexe a determinat 
implicarea României şi a Republicii Moldova în mai multe iniţiative şi grupuri 
de lucru la nivel regional şi internaţional, condiţionînd astfel aplicarea stan-
dardelor democratice performante în crearea barajelor în calea fenomenului 
corupţiei,

3) Statele membre au convenit că vor coopera, inclusiv prin schimb de informaţii, 
în ceea ce priveşte colectarea, prelucrarea şi analizarea acestora, privind 
operaţiunile cu mijloace băneşti sau alte bunuri, în privinţa cărora există 
suspiciuni că sunt obţinute ca urmare a legalizării („spălării“) veniturilor 
provenite din activităţi ilicite şi schimb de informaţii despre activitatea per-
soanelor fi zice şi juridice, implicate în astfel de operaţiuni. 
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ОБЩЕСОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЖЕНСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Наталья КАРАМАН, докторант, ULIM

Рецензент: Оксана РОТАРЬ, доктор права, конференциар

Some Considerations Concerning the Study of General Social Determinants 
of Female Delinquency in the Republic of Moldova
Th e general social determinants of female delinquency are linked to the social phenomena and 
processes that are occurring in the whole society, and which are refl ected on the life of macro–groups 
(related to age, nation, or social groups). Th e reducing of the level of production, the increase of 
prices, increase of infl ation, the lack of jobs, the labour migration — all of these phenomena lead 
to a substantial worsening of the standard of living, the aggravation of the existing controversies, 
social tension and, implicitly, the increase of delinquency, especially the female delinquency, which 
is actual, in the context of current stage of social development.
Keywords: determinants of female delinquency, general social determinants, unemployment, 
emancipation, social inequality, infl ation

Общесоциальные детерминанты женской преступности связаны с социальными явле-
ниями и процессами, происходящими в обществе в целом, и отражающимися на жиз-
ни макрогрупп (возрастных, национальных, социальных). Сокращение уровня произ-
водства, повышение цен, рост инфляции, отсутствие рабочих мест, трудовая ми-
грация населения — все эти явления ведут к существенному ухудшению уровня жиз-
ни населения, обострению имеющихся противоречий, социальной напряженности и, 
в том числе, к росту преступности, и в особенности женской, что является акту-
альным на данном этапе развития общества.
Ключевые слова: детерминанаты, детерминанты женской преступности, общесоци-
альные детерминанты, безработица, эмансипация, социальное неравенство, инфляция.

Общесоциальные детерминанты женской преступности связаны с социаль-
ными явлениями и процессами, происходящими в обществе в целом, и отра-
жающимися на жизни макрогрупп (возрастных, национальных, социальных)1.

Среди детерминант данной категории особое внимание следует уделить 
тем, которые относятся к социально–экономической группе.

Кризисное состояние современной экономики является одним из перво-
степенных источников криминальной напряженности в обществе.

1 Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология. Общая часть: Учебное пособие. 
Красноярск: Горница, 1997. с. 145–148. 
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Сокращение уровня производства, повышение цен, рост инфляции, от-
сутствие рабочих мест, трудовая миграция населения — все эти явления ве-
дут к существенному ухудшению уровня жизни населения, обострению име-
ющихся противоречий, социальной напряженности и, в том числе, к росту 
преступности. Социально–экономическое положение в Республике Молдо-
ва в своем нынешнем состоянии способствуют росту преступности как сре-
ди мужского, так и среди женского населения.

Безработица является одним из основных социально–экономических, 
оказывающих влияние на состояние современного общества, на уровень пре-
ступности.

Отсутствие работы или ее потеря является своеобразным потрясением 
для человека, которое оказывает влияние на его зону привычного комфорта, 
лишает стабильного источника средств к существованию, не позволяет удо-
влетворять естественные потребности, но особенно опасны те случае, когда 
потребности достаточно сильно превышали обычный средний уровень. От-
сутствие привычной материальной стабильности не является единственной 
из тех проблем, что встает перед безработным. Увольнение — это, прежде все-
го, стресс, а поиск работы, в большинстве случаев неудачный, оказывает гне-
тущее воздействие на эмоциональное состояние человека, порождает чувства 
незащищенности, тревожности, которые усиливаются в том случае, чем доль-
ше длиться это период.

В случае длительного поиска работе, нахождения в статусе «безработный», 
ведет к так называемой профессиональной деградации. Работодатель очень 
скептически относится к анкете, где указан длительный интервал в качестве 
безработного. Таким образом, факт отсутствия работы, с одной стороны, не 
позволяет поддерживать и повышать квалификацию, с другой — потеря ква-
лификации становится препятствием для получения работы.

В данном контексте становится явным тот факт, что безработицу следу-
ет рассматривать в качестве общесоциальной детерминанты женской пре-
ступности.

Таблица 1.1. Статистические данные — безработное население 

женского пола, старше 15 лет, градация по семейному положению

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

Не замужем 199,3 217,3 225,1 259,1 271,0 279,6 274,9 270,8 266,6 262,8 259,7 247,9 244,7 232,9 225,4 215,2 3952,3

Замужем 258,4 267,2 269,8 304,4 317,9 313,2 393,0 393,5 398,2 431,1 444,0 451,6 463,8 469,8 471,6 468,0 6115,5

Вдова 153,0 160,0 156,4 175,3 173,1 176,4 176,9 187,2 191,3 190,4 201,0 197,2 197,1 204,6 203,0 199,7 2942,6

Разведена 31,4 28,1 26,4 30,8 32,1 35,1 39,9 41,6 50,3 53,3 56,3 54,4 60,0 57,7 64,6 61,4 723,4

Всего 642,1 672,6 677,7 769,6 794,1 804,3 884,7 893,1 906,4 937,6 961 951,1 965,6 965 964,6 944,3 13733,8
Источник: разработано автором по2

2 Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova [Он–лайн]. http://www.statistica.md/



173

Таблица 1.2. Статистические данные — безработное население 

мужского и женского пола, 2010/2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Мужч. Женщ. Мужч. Женщ. Мужч. Женщ. Мужч. Женщ. Мужч. Женщ. Мужч. Женщ.
772,2 961,0 766,6 951,0 802,5 965,6 786,1 965,1 791,4 964,7 777,4 944,3

Источник: разработано автором по3

Как можно отметить из результатов, указанных в Таблицах 1.1., 1.2., уро-
вень безработицы среди женского населения в среднем на 20% выше, чем сре-
ди мужского населения. Наибольший процент безработных среди женщин, 
состоящих в браке.

Согласно статистическим данным Министерства внутренних дел Респу-
блики Молдова, самый большой процент преступлений, совершенных нетру-
доустроенными лицами с января по сентябрь 2016 г., составили преступле-
ния: связанные с наркотиками — 28%, хулиганизм — 25%, телесные повреж-
дения — 22%, грабежи — 16%, изнасилования — 4%, убийства — 3% , разбой-
ные нападения — 2%4.

Шеслер А.В., отмечает, что мужчины и женщины, оказавшись безработ-
ными, демонстрируют различное поведение5.

Гимпельсон В.Е., Магун В.С отмечают, что представительницы «слабого 
пола» в такой ситуации часто оказываются вынужденными не просто менять 
свой социальный и профессиональный статус, а значительно снижать его6.

Рис. 1.1. Преступления совершенные нетрудоустроенными лицами 

за 9 месяцев 2016 г.7

3 Ibidem 
4 Ministerul Afacerilor Interne. Date statistice [Он–лайн]. http://www.mai.gov.md/
5 Шеслер А.В., Смолина Т.А. Криминологическая характеристика и профилактика женской 

преступности: Учебное пособие. Тюмень: Тюменский юрид. ин–т МВД России, 2008. 
95 с. 

6 Гимпельсон В.Е., Магун В.С. Уволенные на рынке труда: новая работа и социальная 
мобильность. В: Социологический журнал, 1994, № 4. с. 28–29.

7 Ministerul Afacerilor Interne. Date statistice [Он–лайн]. http://www.mai.gov.md/
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Между тем данные официальной статистики подтверждают, что женщи-
ны ищут работу намного активнее мужчин. В последнее десятилетие для жен-
ского населения Республики Молдова характерна трудовая миграция женско-
го населения.

Таблица 1.3. Статистические данные — трудовая миграция 

трудоспособного населения Республики Молдова, 2010/2015

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 
Мужчины 198,0 204,4 218,6 216,9 219,0 210,8 1267,7
Женщины 113,0 112,5 109,7 115,6 122,8 114,6 688,2

Источник: разработано автором по8

Как видно из данных Таблицы 1.3., процент трудовых мигрантов среди 
лиц женского пола на 46% меньше, чем среди лиц мужского пола.

Несмотря на большее стремление женщин найти работу, «успеха» в этом 
они достигают медленнее и сложнее, чем мужчины.

Негативным явлением социально–экономической сферы следует признать 
невостребованность на рынке труда лиц молодого поколения.

Таблица 1.4. Статистические данные — безработное население 

женского пола в возрасте от 15 до 34 лет, 2010/2015 гг.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

15–24 лет Мужч. 51,6 51,8 53,8 50,1 54,4 44,8 306,5
Женщ. 18,1 19,5 18,2 19,0 17,9 15,8 108,5

25–34 лет Мужч. 70,3 77,0 82,6 82,2 86,6 90,6 489,3
Женщ. 31,9 28,9 28,7 29,5 34,6 35,2 188,8

Источник: разработано автором по9

Среди безработных лиц женского пола, женщины в возрасте от 15 до 34 
лет составляют 5,3% от общего числа женского населения, находящегося без 
места работы (2010/2015).

По мнению Деминой К.А., данный феномен объясняется как количествен-
ным и качественным несоответствием подготовки кадров реальным потреб-
ностям современного рынка труда, чрезмерной амбициозностью «соискате-
лей», их нежеланием и(или) неспособностью признать свою действительную 
«стоимость» и «повысить» ее, отсутствием желания у работодателей вклады-
вать силы и средства в развитие молодых специалистов и т.п. Автор полно-
стью согласен с данным мнением. Однако чем бы ни была обусловлена безра-
ботица среди молодого поколения, криминальную опасность этого явления 
для страны переоценить сложно. Не следует забывать, что отсутствие вложе-

8 Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova [Он–лайн]. http://www.statistica.md/
9 Ibidem.
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ний в свое будущее сегодня, может привести к тому, что завтра оно не насту-
пит. Ведь именно в возрасте до 30 лет закладывается «фундамент» всей по-
следующей жизни человека — и личной, и профессиональной. Невостребо-
ванность молодежи на рынке труда детерминирует женскую преступность10.

Эмансипированность женского пола, стремление к получению высшего 
образования, целеустремленность, высокий профессиональный уровень, по-
зволяют женщинам конкурировать с мужчинами и занимать должности, ко-
торые раньше занимали, в основном, только мужчины: женщины депутаты, 
политики, управляющие банковскими и другими финансовыми учреждения-
ми, женщины писательницы, достигающие большей популярностью чем муж-
чины, женщины прокуроры, адвокаты и др.

Несмотря на вышеперечисленные факты, говорить о полном и реальном 
равенстве полов не представляется возможным. Неравенство, все–таки, про-
является и в сфере занятости, и в профессиональной деятельности, в уровне 
его оплаты труда (см. Таблицу 1.5.).

Таблица 1.5. Средний валовой ежемесячный доход трудового 

населения Республики Молдова, женщины/мужчины, 2013/2015

2013 2014 2015
Бюджетный 

сектор
Реальный 

сектор
Бюджетный 

сектор
Реальный 

сектор
Бюджетный 

сектор
Реальный 

сектор
Средний валовой ежемесячный доход

Женщ. Мужч. Женщ. Мужч. Женщ. Мужч. Женщ. Мужч. Женщ. Мужч. Женщ. Мужч.
3 090,2 3 800,9 3 653,8 3 941,2 3 414,0 4 248,3 4 053,1 4 406,4 3 876,4 4 657,9 4 426,6 4 938,7
Источник: разработано автором по11

Многие руководители организаций и предприятий категорически не вос-
принимают женщину–руководителя, и принципиально назначают на эти долж-
ности лиц мужского пола, не принимая во внимание профессиональные ка-
чества работника.

По мнению Деминой К.А., неравенство — явление неизбежное и генети-
чески присущее любому обществу. Искоренить его невозможно и даже не це-
лесообразно. Следовательно, значение имеет не наличие неравенства как та-
кового, а степень разрыва в положении отдельных групп, индивидов, отсут-
ствие реальных равных возможностей у каждого члена общества реализовать 
себя и факт осознания человеком своего «ущемленного» положения12.

10 Демина К.А. Некоторые социально–экономические детерминанты женской преступности 
(криминологический анализ на материалах федерального и регионального уровней). 
В: Вестник Томского гос. ун–та, 2010. № 337. с. 108.

11 Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova [Он–лайн]. http://www.statistica.md/
12 Демина К.А. Некоторые социально–экономические детерминанты женской преступности 

(криминологический анализ на материалах федерального и регионального уровней). 
В: Вестник Томского гос. ун–та, 2010. № 337. с. 109.
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Социальное неравенство, в частности неравенство в распределении до-
ходов, резкое расслоение населения по имущественному признаку, существен-
но влияет на основные показатели женской преступности и является детер-
минантом данного явления.

Детерминантом женской преступности являются инфляционные про-
цессы в стране.

Таблица 1.6. Инфляция в Республике Молдова, %13

Год Значение
2005 11.9
2006 12.7
2007 12.4
2008 12.7
2009 0.0
2010 7.4
2011 7.6
2012 4.5
2013 4.6
2014 5.1
2015 9.1

Инфляционные процессы оказывают большее влияние на население с 
невысокими доходами, заставляя сокращать потребление предметов первой 
необходимости и продуктов питания. У населения с низким уровнем дохо-
да, этот уровень становится еще ниже, что соответственно и неизбежно ока-
зывает влияние на их действия и поступки. Женщина–мать пойдет на любые 
действия, чтобы обеспечить достойную жизнь своим детям.

Женское население преимущественно занято в тех отраслях, которые тра-
диционно считаются «женскими»: торговля, общественное питание, здраво-
охранение, экономика, образование, культура и т.п.

Таблица 1.7. Статистические данные — разграничение 

трудоустроенных лиц женского и мужского пола по видам 

деятельности, Республика Молдова, 2010/2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

М
уж

ч.

Ж
ен

щ
.

М
уж

ч.

Ж
ен

щ
.

М
уж

ч.

Ж
ен

щ
.

М
уж

ч.

Ж
ен

щ
.

М
уж

ч.

Ж
ен

щ
.

М
уж

ч.

Ж
ен

щ
.

Законодатели, члены ис-
полнительной власти 52,7 30,2 52,7 34,2 50,7 40,0 56,1 36,1 50,1 37,6 44,7 41,7

Специалисты в различных 
областях деятельности 53,4 104,0 55,6 106,9 58,6 109,9 59,6 105,4 55,4 95,1 52,9 118,6

13 Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova [Он–лайн]. http://www.statistica.md/
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

М
уж

ч.

Ж
ен

щ
.

М
уж

ч.

Ж
ен

щ
.

М
уж

ч.

Ж
ен

щ
.

М
уж

ч.

Ж
ен

щ
.

М
уж

ч.

Ж
ен

щ
.

М
уж

ч.

Ж
ен

щ
.

Техники и другие специа-
листы, имеющие квалифи-
кацию среднего звена

27,2 70,2 34,4 71,0 33,0 67,2 30,7 63,4 31,9 68,0 31,4 49,5

Административные работ-
ники 4,1 19,6 4,7 19,0 5,6 19,1 3,9 20,3 3,2 21,2 6,7 22,6

Работники услуг и тор-
говли 44,7 126,9 47,7 126,1 47,5 121,0 49,3 125,8 42,3 123,6 46,9 119,3

Квалифицированные ра-
ботники в сельском хозяй-
стве, лесном хозяйстве, ры-
боводство 

42,3 45,6 36,1 32,5 13,7 8,9 24,2 14 ,9 97,5 76,5 153,8 134,8

Квалифицированные рабо-
чие и ассимилированные 87,9 31,6 88,6 33,4 87,4 32,7 82,1 31,5 92,5 37,2 99,0 39,1

Другие профессии 261,3 142,1 272,8 157,6 279,8171,7286,1 183,2 223,7129,1164,2 78,3
Источник: разработано автором по14

Как видно из данных, представленных в Таблице 1.7., основным видом 
деятельности лиц женского пола в Республике Молдова является: торговля 
и услуги, сельское хозяйство, лесное хозяйство, другие области деятельности 
(образование, культура).

Часть женского населения занята тяжелым физическим трудом, в услови-
ях, которые не отвечают санитарно–гигиеническим нормам, правилам охра-
ны труда.

По мнению Деминой К.А., тяжелый, напряженный, неквалифицирован-
ный труд не только не приносит морального удовлетворения, не способствует 
духовному развитию личности, но и значительно ее огрубляет, изматывает и 
физически, и эмоционально. Работа, не предоставляющая возможностей для 
развития и раскрытия внутреннего потенциала, не может оказывать должно-
го воспитательного воздействия15.

Голоднюк М.Н. отмечает, что у женщин, занятых низко квалифициро-
ванным трудом, нередко вырабатывается к нему исключительно утилитарное, 
потребительское отношение лишь как к средству заработка, возникает чув-
ство безразличия, равнодушия к исполняемым обязанностям, а также прак-
тически полностью отсутствует заинтересованность в конечном результате16.

14 Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova [Он–лайн]. http://www.statistica.md/
15 Демина К.А. Некоторые социально–экономические детерминанты женской преступности 

(криминологический анализ на материалах федерального и регионального уровней). 
В: Вестник Томского гос. ун–та, 2010. № 337. с. 109.

16 Голоднюк М.Н. Некоторые вопросы женской преступности. В: Вестник Московского 
университета: право, 1978, № 1. с. 29. 
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Подобное негативное настроение оказывают воздействие на психическое, 
физическое состояние женщин, формируют у них поведение, имеющее антиоб-
щественную направленность. Детерминирующее влияние на женские престу-
пления тяжелого и малоквалифицированного труда подтверждено тем, что сре-
ди опрошенных автором женщин, осужденных пени тен ци ар ного учре жде ния 
№7  доля рабочих достигает 69%.

Говоря о социально–экономических детерминантах женской преступно-
сти нельзя не отметить миграционные процессы. В данном контексте автор 
хочет уделить внимание миграции женского населения из сельской местно-
сти в городскую.

Свобода, многообразие развлечений и соблазны городской жизни часто 
способствует вовлечению в «плохие компании», становлению на «неправиль-
ный путь», что, в конце концов, приводит к антиобщественному или даже 
преступному образу жизни.

В определенной степени урбанизация является детерминантом женской 
преступности. В 2015 году доля преступлений среди лиц женского пола в го-
родской местности на 40% превышает преступления, совершенные лицами 
женского пола в сельской местности — 455 и 239 соответственно.

Таким образом, среди основных социально–экономических детерминант 
женской преступности, можно выделить: безработицу, инфляционные процес-
сы, социальное и экономическое неравенство разных групп населения, гендер-
ное неравенство, трудовую миграцию, урбанизацию населения.
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STUDIU PRIVIND SERVICIILE PRESTATE 

DE CĂTRE OFICIILE CADASTRALE TERITORIALE

Pavel TAMACIUC, doctorand, ULIM1

Prezentul studiu refl ectă serviciile prestate de către ofi ciile cadastrale teritoriale, 
fi rmelor private, populaţiei Republicii Moldova, identifi carea conform actelor nor-
mative, principiilor de bază și elementelor principale ale organizării și funcţionării 
acestui serviciu în plan naţional.

Primul cadastru ca model în Europa a fost întocmit în principatul Milano, sub 
denumirea de ,,Censimento Milanese“, în perioada cînd Milano se găsea sub ocu-
paţie austriacă. Primele măsurări au început în anul 1720, într-un cadru festiv la 
Melegnano, la 25 km sud-est de Milano, sub conducerea matematicianului inginer 
,,Johan Jacobus Marionioni“, avînd la bază instrucţiuni tehnice precise. Lucrările 
au fost fi nisate și au întrat în vigoare la 1 ianuarie 1760.

Afost format Registru model, a parcelelor (terenurilor): ,,Grundbuch“ 1 klasse“; 
Registrul caselor ,,Grundbuch“ 2 klass; Dosarele manuale pe suport de hîrtie la 
scara 1:2.000 și 1:8.000, pentru ansamblu; Foaia de proprietate pentru fi ecare dintre 
contribuabili; Harta topografi că a principatului Milano la scara 1:72.000.

Economistul englez ,,Adam Smith“, anii (1723—1790), considerat intemeietorul 
economiei politice moderne: ,,cadastrul principatului Milano început sub Karl VI, 
este considerat ca lucrare, cea mai exactă și cu cea mai mare atenţie în acest domeniu, 
care a fost dfăcută vreodată“.

Cadastrul mailanez a fost preluat în Franţa sub Napoleon Bonaparte, în princi-
patele Veneţia, Piacenza, Parma, Toscana, Carrara, Vatican etc., apoi în alte ţări ca: 
Belgia, Olanda, Luxemburg, Westfalia, Rheinland, Bavaria, cantoanele elveţiene Vaud 
și Geneva și în tot imperiul Astro-Ungar, care l-a dezvoltat în continuare devenind 
cel mai mai bun sistem cadastral la acea vreme.

Strategia de creștere durabilă, în Republica Moldova prevede dezvoltarea eco-
nomică, dar și dezvoltarea cadastrului, care joacă un rol important în realizarea 
acestei strategii. În domeniul cadastrului la moment sau efectuat puţine cercetări 
știinţifi ce. Sunt analizate și dezvoltate insufi cient bazele conceptual-metodologice ale 
cadastrului, în condiţiile de piaţă. Lipsa informaţiei veridice pentru bunurile imobile 
neînregistrate, construcţiile neautorizate, erorile în localităţi pe terenurile agricole, 
produse în urma lucrărilor masive de înregistrare, se refl ectă masiv în momentul 
tranzacţiilor bunurilor imobile.

1 Dl Tamaciuc Pavel activează în calitate de șef OCT Strășeni din cadrul Î.S. „Cadastru„
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Aceste probleme nu permit dezvoltarea economiei Republicii Moldova, în an-
samblu pe piaţa imobiliară, în particular. Soluţionarea acestei probleme evidenţiate 
necesită fundamentarea, sub toate aspectele, a principalelor priorităţi ale dezvoltării 
sistemului cadastral și elaborarea noilor mecanisme de implimentare a acestora, ceea 
ce va asigura crearea unui sistem naţional efi cient a economiei de piaţă.

Importanţa tranzacţiilor a bunurilor imobile pentru dezvoltarea social-econo-
mică a statului, procesele de extindere de integrare internaţională și standardizare a 
activităţii serviciilor cadastrale confi rmă actualitatea lucrării de cercetare și determină 
scopul, obiectivele, structura și conţinutul acestei lucrări.

În procesul de cercetare activităţii ofi ciilor cadastrale teritoriale, în perioada 
2006—2014, exemple și soluţii.

Situaţia în domeniul cadastrului din anii 2006 și în prezent s-a îmbunătăţit 
esenţial în legătură cu implimentarea programelor performante în executarea lu-
crărilor cadastrale.

În procesul de cercetare și identifi care a problemelor în activitatea ofi ciilor cadas-
trale teritoriale, sunt depistate încă multe erori, care le putem caracteriza ca factori:

Exemplu:
a) tehnici și umani, care se corectează și azi, deoarece orice eroare, mai de-

vreme sau mai tîrziu apare ca un obstacol, care nu permite executarea altor lucrări 
cadastrale în teren;

b) în procesul de executare a lucrărilor cadastrale, actualizare a terenului aferent 
a construcţiei se depistează cazuri de erori, bine instrumentate și puse în practică, 
(factor uman) de către specialiștii pentru reglementarea chestiunilor funciare din 
primării, care urmau să fi e puse în practică cu acordul ofi ciului cadastral teritorial, 
prin modifi carea confi guraţiei și suprafeţelor de teren a vecinilor, drumurilor publice;

c) consiliul primăriei comunei Pănășești, raionul Strășeni, a primit o decizie 
prin care modifi că suprafaţa terenului de pe aferent casei de locuit, la care a mărit 
suprafaţa ilegal. Citat din Decizia nr. 1/10 din 21 februarie 2014, consiliul comunei 
Pănășești, raionul Strășeni, ,,Cu privire la regimul juridic al terenului public“, exa-
minînd cererea cet. Panuș Andrei a.n. 1942, privind corectarea erorilor admise în 
planul geometric al terenului aferent casei de locuit, transmis în proprietate prin 
decizia consiliului comunal nr. 1/3 din 02.03.2012, documentele respective, (actul de 
constatare pe teren, la modifi carea planului cadastral/ geometric cu nr. Cadastral, 
8028202467. „Se aprobă unele modifi cări în anexa nr. 2 la decizia consiliului comuna 
Pănășești nr. 1/3 din 02.03.2012, ,,Cu privire la implimentarea proiectului de efectuare 
a lucrărilor cadastrale masive în teritoriul comunei Pănășești, după cum urmează“;

d) la pagina nr. 42, rîndul nr. 322 referitor la cet. Panuș Andrei, cifra ,,0228“ se 
substituie cu cifra ,,02350“ — cu schimbarea confi guraţiei a planului geometric cu 
numărul cadastral 8028202467, întocmit de societatea comercială,,Geomar Grup“ 
SRL la 10.02.2014;
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e) Decizia și materialele au fost prezentate la ofi ciul cadastral teritorial, pentru 
operarea modifi cărilor în grafi ca bazei de date;

f) reprezentantul ofi ciului cadastral teritorial, (inginer cadastral certifi cat), res-
ponsabil pentru verifi carea corectitudinii îndeplinirii lucrărilor cadastrale, operarea 
modifi cărilor în baza de date, confi guraţiei și suprafeţei substituite, de la cifrele ,,0228 
la 02350“, conform procedurii de operare — 10 (PO), ediţia 02 întreprinderii de stat 
,,CADASTRU“ a depistat abateri de la procedura de operare sus menţionată și a refuzat 
de a modifi ca confi guraţia și mărirea suprafeţei terenului prin constatarea faptului;

g) în urma examinării materialelor prezentate la ofi ciul cadastral teritorial de 
către specialistul pentru reglementarea chestiunilor funciare a comunei Pănășești, 
s-a constatat;

h) planului geometric, actului de constatare pe teren la modifi carea planului ca-
dastral și/sau geometric nu este semnat de un vecin, a cărui interes este atins esenţial, 
prin modifi carea planului geometric, conform ordinului nr. 140 din 06.08.2012, emis 
de Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru și capitolul V, pun. 5.1, alin.(3), Instrucţiunea 
nr. 107 din 27. 05. 2003, (cu privire la modul de elaborare și actualizare a planurilor 
cadastrale și geometrice);

i) concomitent prin decizia de modifi care, schimbării confi guraţiei, nu se indică 
mărirea suprafeţei cu 70 m.p. din contul drumului public și a vecinului care nu a 
semnat actul de constatare pe teren;

j) în urma verifi cării lucrării de către specialistul ofi ciului cadastral teritorial, 
inginerul certifi cat, Primăria comunei Pănășești, a primit refuz la cererea depusă 
de a recepţiona planul geometric a terenului în cauză;

k) persoana cărui i s-a încălcat dreptul de proprietate, a contestat decizia con-
siliului comunei Pănășești în instanţa de judecată, concomitent s-a adresat și la 
Cancelaria de Stat;

În urma verifi cării lucrării, Cancelaria de Stat a trimis o notă informativă con-
siliului comunei Pănășești, cu solicitarea de a abrogarea decizia sus nominalizată, 
deoarece contravine prevederilor legislaţiei în vigoare, cu următoarele menţiuni:

Soluţii:
a) potrivit art. 5, alin.(1) din Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007, privind terenu-

rile proprietate publică și delimitarea lor, de domeniul public al satului (comunei), 
sunt de drept real.

b) potrivit art. 10, alin.(2), din Legea sus menţionată, bunurile din domeniul 
public sunt: ilienabile, insesizabile, imprescriptibile;

c) instanţa de judecată a emis o hotărîre prin care anulează decizia consiliului 
comunei Pănășești, parţial;

d) Legea nr. 1543-XIII din 25. 02. 1998, (expres): în cazul actualizării planu-
lui cadastral — geometric a terenului, se informează în scris vecinii cu terenurile 
aferente, a căror interese pot fi  afectate, a căror prezenţă este obligatorie, care după 
măsurările efectuate contrasemnează schiţa de lucru, fi ind de acord cu modifi cările 
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planului cadastral — geometric, suprafeţei mărite, de pe care în continuare se ope-
rează modifi cări în grafi ca bazei de date a Registrului ofi ciului cadastral teritorial;

e) consiliul comunei Pănășești în cazul actualizării terenului cetăţeanului sus 
menţionat din s. Pănășești, prin mărirea suprafeţei persoanei sus menţionate și re-
spectiv prin micșorarea drumului public, a închis accesul persoanelor cu terenurile 
adiacente spre casele proprii de locuit, Legea nr. 1308-XIII din 25.07.1997, art. 3, alin. 
(2), vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică destinate construcţiilor se 
permite prin concurs, sau la licitaţie.

Soluţii: pentru îmbunătăţirea situaţiei create, în scopul perfecţionării specialiștilor 
primăriilor responsabili pe chestiuni funciare, e necesar ca reprezentanţii ofi ciilor 
cadastrale, registratorii, inginerii cadastrali certifi caţi, să petreacă în raza teritoriului 
de deservire, periodic seminare de instruire și abordarea tuturor problemelor ce apar 
în procesul de executare a lucrărilor cadastrale, erorilor care deja sunt comise pe 
parcursul timpului, în activitatea primăriilor, formarea bunurilor imobile private, 
din terenurilor publice care în continuare se dau în arendă sau se înstrăinează.

Exemplu:
a) cele mai multe erori, greșeli în procesul de executare a lucrărilor cadastrale se 

comit de către inginerii cadastrali din ofi ciile cadastrale teritoriale și cei din fi rmele 
private, care nu au cunoștinţele necesare, sau erorile se fac intenţionat, la cerinţa 
persoanei care a solicitat servicii cadastrale;

b) în multe cazuri, responsabilii pe chestiuni funciare din primării trimit solici-
tanţii care intenţionat vor să-și mărească suprafaţa din contul terenului public sau din 
terenul vecinului, la fi rmele private, care în urma stabilirii bornelor de către respon-
sabilul pe chestiuni funciare din primării executa lucrarea cu încălcarea legislaţiei;

c) în așa mod, prin scheme ilegale, (dubioase) se petrece anexarea terenurilor 
libere din contul primăriei la terenul proprietate privată;

d) în așa mod se petrec tranzacţii ascunse fără acordul și decizia consiliului local;
e) în multe cazuri un primari necompetenţi în chestiuni funciare, semnează 

documentele de actualizare a terenurilor aferente caselor de locuit, perfectate cu 
încălcarea legislaţiei;

f) ofi ciile cadastrale teritoriale, în procesul de lucru verifi că actul de constatare 
pe teren cu semnăturile obligatorii a tuturor persoanelor cu terenurile adiacente, 
a căror interese pot fi  atinse prin actualizarea terenului, schimbarea confi guraţiei, 
dar semnăturile deseori sunt falsifi cate de către persoanele cointeresate, (în cele mai 
multe cazuri în lucrările executate de către fi rmele private);

g) din lipsa de surse fi nanciare, necompetenţă, sau în mod intenţionat, multe 
primării nu conlucrează cu ofi ciile cadastrale teritoriale, pentru a depista terenurile 
libere, din raza administrată care nu sunt luate la evidenţă, dar sunt folosite de 
persoane care se mărginesc cu terenurile fără ca să fi e arendate sau privatizate și cu 
timpul anexate la terenurile aferente caselor proprii de locuit cu ajutorul specialiștilor 
primăriilor, ilegal.
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Soluţii:
a) ofi ciile cadastrale teritoriale, în procesul de verifi care a lucrărilor cadastrale 

executate de către inginerii din ofi cii, e necesar să le întoarcă pentru a fi  corectate. 
În cazul executării a mai multor lucrări cu greșeli, e necesar ca inginerul să fi e testat 
de către șeful ofi ciului cadastral teritorial, la propunerea inginerului certifi cat, prin 
intermediul sistemului ,,matricea abilităţii“ a inginerilor cadastrali, trimestrial. Odată 
la trei ani, prin intermediul Agenţiei Relaţii Funciare și Cadastru, pentru a ridica sau 
a micșora categoria;

b) identifi carea terenurilor proprietate publică, care nu sunt înregistrate, neu-
tilizate, (libere) se execută cu ajutorul și prin intermediul ofi ciului cadastral, fi rme 
private, prin vizualizarea bazei de date grafi ce.

c) vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică, se permite: Legea nr. 
1308 din 25.07.1997, privind preţul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pă-
mîntului, cap. II,art. 3, alin. (2);

d) terenurile înregistrate, dispun de cod cadastral, terenurile primăriei libere, 
nu sunt actualizate și nu dispun da număr cadastral. În așa mod administraţiile 
publice locale de nivelul unul și doi, la dorinţă pot identifi ca terenurile neutilizate, 
prin intermediul ofi ciilopr cadastrale teritoriale, le pot da în arendă sau înstrăina 
pentru a primi benefi ciu pentru acoperirea cheltuielelor pe proiectele de îmbunătăţire 
a localităţilor administrate.

e) pentru administraţiile publice locale în scopul identificării a terenurilor 
din localitate, e necesar de a găsi surse financiare pentru achitarea serviciilor 
cadastrale teritoriale, în scopul înregistrării și gestionării, darea în arendă, vîn-
zarea-cumpărarea;

f) e necesar ca pentru identifi carea terenurilor administraţiilor publice locale 
de nivelul unu și doi din ţară, ofi ciile cadastrale teritoriale să intervină cu iniţiati-
va la consiliile raionale, administraţiilor publice locale, întreprinderile, instituţiile, 
organizaţiile interesate și cetăţenii cu informaţia despre starea terenului în scopul 
organizării folosirii raţionale, a bunurilor imobile protecţiei, reglamentării relaţiilor 
funciare, regimului proprietăţii funciare, fundamentării proporţiilor plăţilor funciare, 
aprecierii activităţii economice, efectuării altor măsuri legate de folosirea terenului.

Exemplu: un mare rol în colectarea informaţiei, ţinerea evidenţei și darea de 
seamă anuală, la Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru, este pus pe seama specialis-
tului funciar din administraţia publică locală de nivelul II, (consiliul raional) care 
duce evidenţa modifi cării, schimbării destinaţiei a terenurilor pe parcursul anului, 
în partea micșorărilor a terenurilor cu destinaţie agricolă, mărirea suprafeţelor din 
intravilan a administraţiilor publice locale de nivelul unu și doi, pe categorii: intra-
vilan, teren cu destinaţie construcţii; terenuri incluse în fondul ariilor, protejate de 
Stat; terenuri arabile, pîrloagă; vii, livezi, plantaţii de nuci, plantaţii de dud, arbuști 
fructiferi, plantaţii; terenuri cu destinaţie agricolă.
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Terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale: terenuri din 
domeniul privat; alte terenuri de interes privat; pășuni; construcţii; brigadă de con-
strucţii; fîntîni arteziene; staţii de purifi care a apelor.

Societăţi pe acţiuni: gospodării ţărănești; deţinătorii de construcţii inginerești de 
interes public, întreprinderile municipale: gospodării comunale și de deservire a popu-
laţiei cu apă și canalizare; grădini; alte categorii; terenurile satelor, orașelor, municipiilor.

Terenurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale: terenurile 
localităţilor rurale; alte terenuri în raza satelor; reţele de drumuri străzi de uz pu-
blic; terenuri aferente obiectelor social-culturale și de uz public; terenurile aferente 
grădiniţelor pentru copii; terenurile aferente gimnaziilor, liceelor; terenuri afl ate în 
proprietate privată.

Tenurile destinate industriei, transportului, telecomunicaţiilor și cu altă desti-
naţie specială: terenuri proprietate publică a statului; terenuri destinate transportului 
rutier; direcţii de exploatare a drumurilor; terenuri destinate transportului teleco-
municaţiilor; SA ,,Moldtelecom“.

Terenurile fondului silvic: terenuri proprietate publică a statului; Î.S. MoldSilva; 
terenurile fondului apelor; terenurile fondului de rezervă.

Informaţia sus menţionată este actuală pentru toate raioanele republicii. Toate 
modifi cările confi guraţiilor, suprafeţelor în grafi ca bazei de date sunt efectuate de 
către ofi ciile cadastrale teritoriale, la solicitarea autorităţilor publice locale de nivelul 
I și II, întreprinderilor private, persoanelor fi zice.

Modifi carea destinaţiei terenurilor agricole se efectuiază prin hotărîre de guvern. 
Codul Funciar nr. 828 din 25.12.1991, la propunerea consiliilor unităţilor adminis-
trativ-teritoriale de nivelul I și II, în temeiul cererii proprietarului. înconjurător). 
(H.G. Republicii Moldova nr. 1451 din 24.12.2007, regulamentul cu privire la modul 
de atribuire, modifi care a destinaţiei și schimbul terenurilor, pun. 2).

Pentru dezvoltarea cadastrului funciar, atingerea nivelului ţărilor avansate, e 
necesară conlucrarea între secţiile funciare de nivelul doi, din toate raioanele ţării, 
(consiliile raionale) cu ofi ciile cadastrale teritoriale, administraţiile publice locale de 
nivelul I, agenţii economici privaţi.

Exemplu:
a) înregistrarea eronată în trecut, a unui teren cu destinaţie agricolă, conform 

datelor fi rmei private, pe care este amplasat un cîntar de mare tonaj, pentru produse 
agricole, a fost înregistrat de către o fi rmă privată și se găsea la o distanţă de 300 
metri de la locul real;

b) proprietarul terenului, a depistat eroarea mult mai tîrziu și s-a adresat la 
ofi ciul cadastral teritorial pentru eliminarea erorii, contra plată.

c) iniţial proprietarul s-a adresat la fi rma privată, pentru corectarea erorilor 
comise, care a perfectat iniţial planul cadastral, apoi terenul a fost înregistrat, la 
ofi ciul cadastral teritorial, reprezentantul fi rmei a solicitat achitarea integral repetată, 
pentru eliminarea erorilor, la care proprietarul a refuzat.
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Soluţii:
a) pentru eliminarea erorii, a fost necesar ca inginerii ofi ciului cadastral teritorial 

Strășeni, să iasă la faţa locului, să efectueze transpunerea proiectului de organizare 
a teritoriului în natură cu readucerea întregului sector de teren în sistemul naţional 
de coordonare MOLDREF99, (instrucţiunea cu privire la modul de elaborare și ac-
tualizare a planurilor cadastrale și geometrice, Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru, 
elaborată în conformitate cu Legea cadastrului bunurilor imobile, nr.1543-XIII din 
25. 02. 1998) și numai după elaborarea planului cadastral cu inscripţia: ,, pentru 
transpunerea proiectului de organizare în teren“, cîntarul a fost plasat corect, con-
form (Legii cu privire la formarea bunurilor imobile, 354 din 28.10.2004, art. 18. 
Ordinului Agenţiei Relaţii Funciare și Cadastru, nr. 140 din 06. 08. 2012, despre 
aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de elaborare și actualizare a planurilor 
cadastrale și geometrice);

b) la actualizarea planului cadastral, inginerii ofi ciilor cadastrale teritoriale sau 
condus strict de procedura de operare, (PO-3), care prevede un complex de lucrări 
cadastrale, în scopul modifi cării din teren în documentaţia cadastrală:

Exemplu:
a) în caz că proprietarii terenurilor agricole, din intravilan se adresează la fi rmele 

private pentru măsurarea terenurilor, reprezentanţii ofi ciilor cadastrale teritoriale 
nu participă la măsurări în teren și respectiv nu cunoaște confi guraţia și locul am-
plasării terenului în natură.

b) la primirea cererii ce ţine de executarea lucrării de actualizare a planului 
cadastral, (modifi carea confi guraţiei și suprafeţelor a terenurilor, hotarelor), per-
soana de la ghișeu e necesar să consulte solicitantul dacă acesta nu este în litigiu 
cu proprietarul terenului adiacent, și dacă vecinul acceptă modifi cările propuse, (se 
solicită acordul în scris);

c) reprezentantul ghișeului pentru primirea actelor de drept, a ofi ciului cadastral 
teritorial la momentul primirii cererii ea act de declaraţia solicitantului, dar verifi -
carea lucrării executată de către fi rma privată, este efectuată de inginerul cadastral 
certifi cat din ofi ciu, responsabil de plasarea lucrărilor în grafi ca bazei de date;

d) solicitantul declară pe propria răspundere prin semnătură că actualizarea 
planului cadastral nu urmărește o tranzacţie ascunsă;

e) în cazul în care executantul lucrărilor cadastrale va demonstra în teren con-
trariul sau, proprietarul terenului adiacent și reprezentantul administraţiei publice 
locale, nu va semna actul de constatare în teren, inginerul ofi ciului cadastral, nu va 
stabili hotarele la faţa locului, lucrarea va sistată, dar toate cheltuielile suportate de 
ofi ciul cadastral teritorial, pînă la acest moment, vor fi  achitate de solicitant;

f) în legătură cu neînţelegerea între vecinii cu terenurile adiacente, lucrarea 
se va fi naliza cu perfectarea actului de constatare în teren, cu descrierea motivului 
sistării lucrării.
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Soluţii:
a) în cazul dacă suprafaţa terenului actualizat nu corespunde cu datele din re-

gistrul electronic ţinut de ofi ciile cadastrale teritoriale, inginerul cadastral teritorial 
e obligat să se conducă de datele registrului bunurilor imobile, îndeplinit manual;

b) la identifi carea bunului imobil conform cerinţelor, deoarece toate terenurile 
cu construcţii, fără construcţii, se mărginesc cu drumul public, e strict necesar ca 
să participe și reprezentantul APL, (pun. 33, cap. III, ord. nr. 140 din 06.08.2012, 
instrucţiunea cu privire la modul de elaborare și actualizare a planurilor cadastrale 
și geometrice), care va confi rma în caz de necesitate: modifi carea planului cadastral 
se datorează unei erori comise în cadrul măsurărilor cadastrale (la perfectarea do-
cumentelor de drept în cadrul privatizării terenului, lucrărilor masive), precum și 
că acesta nu urmărește o tranzacţie ascunsă;

c) după caz, va stabili hotarele la faţa locului, în conformitate cu art. 19, al. 6 
din Legea cadastrului bunurilor imobile, nr 1543-XIII din 25.02.1998.

Exemplu:
a) ofi ciile cadastrale teritoriale, în calitate de fi liale a întreprinderii de stat cadas-

tru, care prestează servicii cadastrale populaţiei, sunt permanent atrase în procese 
de judecată pe marginea îndeplinirii lucrărilor cadastrale, înregistrarea și ţinerea 
evidenţei;

b) de către șefi i ofi ciilor cadastrale teritoriale, se duce evidenţa conform ordi-
nului intern a Î.S. ,,CADASTRU“ nr. 183 din 04.08.2011, dosarele participărilor în 
judecată, de către to-ţi angajaţii: registratori, ingineri cadastrali;

c) în urma investigaţiilor s-a constatat: cauzele apariţiei acţiunilor în instanţa 
de judecată, sunt motivate: intervenient accesoriu, martor, dar și calitate de pîrît. 
Nemotivate: în calitate de consultant, expert;

d) reclamantul, reclamantului, nu respectă consecutivitatea soluţionării a pro-
blemei în baza refuzului ofi ciului cadastral teritorial;

e) nu to-ţi registratorii din ofi ciile cadastrale teritoriale împuterniciţi prin pro-
cura directorului Î.S. ,,CADASTRU“ de a participa pe dosare în instanţa de judecată, 
unde ofi ciile au calitate de intervenient accesoriu, persoană interesată sau pîrît, nu 
duc evidenţa ședinţelor în care sunt implicaţi;

f) în legătură cu faptul că persoanele atrase pe dosare, nu duc evidenţa perso-
nală, a dosarelor în care sunt citaţi, se pregătesc necorespunzător în calitate pîrît, nu 
se prezintă la ședinţele de judecată, ca rezultat ofi ciile achită despăgubiri fi nanciare 
reclamanţilor;

Soluţii:
a) e necesar ca persoanele din ofi cii atrase pe dosare, să ducă strict evidenţa 

ședinţelor de judecată conform citaţiilor primite, întru-n registru personal;
b) să se pregătească corespunzător, în caz de necesitate să solicite ajutor din 

ofi ciu pentru a face faţă în dosarul citat;
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c) în caz că reprezentantul ofi ciului nu se pregătește corespunzător pe dosar, 
în calitate de pîrît, instanţa de judecată pronunţă o hotărîre în defavoarea ofi ciului, 
cu obligarea achitării despăgubiri fi nanciare, suma necesară să fi e reţinută de la 
angajatul care a participat pe dosar;

d) participanţii ofi ciilor cadastrale teritoriale în procesele de judecată, au sarcina 
de a respecta procedura din prima ședinţă de judecată;

e) dacă este prezent actul administrativ emis de ofi ciul cadastral teritorial;
f) să verifi ce existenţa temeiurilor;
g) dacă calitatea de pîrît se încadrează în prevederile art. 59 CPC;
h) apere dreptul încălcat;
i) să întreprindă măsuri de soluţionare a problemelor pe cale extrajudiciară;
j) să verifi ce temeiurile de încetare a procesului prevăzut de art. 265 CPC;
k) să verifi ce minuţios existenţa temeiurilor, de scoatere a cererii de pe rol și res-

pingere a acţiunii ca fi ind depusă cu încălcarea termenului general de prescripţie, etc.;
Pentru a schimba situaţia și micșora numărul de calitate de pîrît în instanţele 

de judecată a ofi ciilor cadastrale teritoriale e necesar.

Soluţii:
a) registratorii în acţiunile de înregistrare, la primirea documentelor, să respecte 

cerinţele cap. III, ,, procedura înregistrării primare selective și înregistrării curente“, 
Instrucţiunea nr. 112 din 22.06.2005;

b) corectitudinea efectuării înscrierilor în programul Legal Cad;
c) să nu permită greșeli în procedura de înregistrare.
În procesul cercetării dosarelor s-a constatat:
a) Instanţa de judecată prin Hotărîrea din 27.07.2011, a recunoscut ilegal înre-

gistrarea dreptului de proprietate după cetăţeanul Dalomangi A., asupra unui teren 
cu obligarea ofi ciul cadastral teritorial să-i atribuie lui Zobonov P. sectorul de teren 
cu suprafaţa de 0,01 ha.

b) Registratorul ofi ciului, nu a informat conducerea, direcţia reprezentare juri-
dică, a Î.S. ,,CADASTRU“, despre existentă hotărîrii judecătorești;

c) nu a executat benevol hotărîrea judecătorească, pentru a evita cheltuielile de 
executare silită.

Soluţii:
a) prejudiciu cauzat Î.S. ,, CADASTRU“ în sumă de 4960 lei, achitate executo-

rului judecătoresc drept cheltuieli de executare silită a hotărîrii judecătorești, din 
21.02.2014, este rezultatul necompetenţei registratorului în argumentele din referinţă;

b) Registratorul este obligat, în cazul emiterii de către instanţa de fond a unei 
hotărîri în defavoarea ofi ciului cadastral teritorial, îndată să informeze direcţia 
reprezentare juridică, cu prezentarea documentelor;

c) încadrarea direcţiei reprezentare juridică a Întreprinderii de Stat Cadastru, în 
contestarea încheerii executorului judecătoresc în două instanţe, fără succes, deoarece 
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motivul invocat de direcţia reprezentare juridică, precum că nu ţine de competenţa 
ofi ciului cadastral teritorial, transmiterea în natură a terenului, a fost irelevantă la 
etapa de contestare a încheerii executorului judecătoresc, deoarece titlul executoriu, 
emis de instanţa de judecată, prevedea drept debitor al obligaţiei de executare ofi ciul 
cadastral teritorial, în baza hotărîrii judecătorești irevocabile.

În legătură cu faptul că nu toate ofi ciile cadastrale teritoriale dispun de conta-
bilitaţi disconcentrate, dreptul pentru transferurile fi nanciare este în exclusivitate, 
Întreprinderii de Stat Cadastru.

În general Î.S. ,,CADASTRU“ suportă cheltuieli enorme din vina registratorilor 
care nu-și îndeplinesc sarcina, conform fi șei de post, (în calitate de participant în 
instanţa de judecată).

Exemplu:
a) în cazul lucrării executată de ofi ciul cadastral teritorial Strășeni, contestată 

în instanţa de judecată de către cetăţeanca Grosu Agrepina, locuitoarea s. Lozova, 
raionul Strășeni;

b) instanţa de judecată prin hotărîrea din 20.02.2013, a obligat ofi ciul cadastral 
teritorial Strășeni să remedieze greșelile admise prin suprapunerea a două terenuri 
și actualizarea planului cadastral cu amplasarea construcţiilor pe plan;

c) participanţii pe dosare în instanţa de judecată, primesc citaţiile sub semnătură 
de la managerul ofi ciului cadastral teritorial, conform registrului de întrare, pentru 
a participa în procesul de judecată, cu ţinerea obligatorie a registrului propriu de 
evidenţă pe dosarele care participă;

d) registratorul pe dosarul în cauză, nu s-a prezentat la ședinţa de judecată.
e) nu a înștiinţat în termeni stabiliţi, direcţia reprezentare juridică, a întreprin-

derii de stat cadastru, de existenţa hotărîrei judecătorești în defavoarea ofi ciului;
f) s-a omis termenul de contestare a hotărîrii;
g) (direcţia reprezentare juridică a întreprinderii de stat cadastru a contestat cu 

întîrziere hotărîrea de judecată;
k) direcţia de reprezentare juridică a întreprinderii, s-a încadrat, (participat) 

fără succes, în patru litigii judiciare;
l) hotărîrea contestată în două instanţe, respinsă ca tardivă;
m) încheierea executorului de încasare a onorariului contestată de direcţia re-

prezentare juridică (în două instanţe, respinsă);
n) încheierea de încetare a procedurii de executare contestată de creditor (în 

două instanţe, admisă);
i) titlul de executare prezentat la un alt executor și pornită o nouă procedură de 

executare a direcţiei reprezentare juridică, acţiune respinsă de instanţa de judecată;

Soluţii: în calitate de reprezentanţi pe dosare în instanţa de judecată, registra-
torii e necesar în dependenţă de complexitatea dosarului, să consulte reprezentanţii 
direcţiei juridice a Întreprinderii de Stat Cadastru, pentru a aduce la cunoștinţă 
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dezvoltarea mersului dosarului și termenii stabiliţi pentru contestare. În caz de 
contestare a hotărîrii primei instanţe, pe dosar în continuare participă reprezentanţii 
direcţiei juridice a întreprinderii, fondatoare.

Exemplu:
a) în cazul hotărîrii judecătorești, din 23.06.2014, instanţa obligă ofi ciul cadastral 

teritorial să înregistreze dreptul de proprietate asupra cotei valorice, (clădire) fără a 
identifi ca cotele fi ecărui reclamant, fără actul doveditor de drept.

b) registratorul ofi ciului cadastral teritorial, nu s-a prezentat la ședinţa de judecată;
c) registratorul ofi ciului cadastral teritorial nu a depus referinţă;
d) registratorul nu a contestat hotărîrea de judecată în termen;
e) nu a înștiinţat direcţia reprezentare juridică a întreprinderii de Stat ,,CA-

DASTRU“.
f) nstanţa a emis hotărîrea în lipsa reprezentantului ofi ciului cadastral teritorial, 

în privinţa clădirii primăriei;
g) la clădirea în cauză mai aveau cote 29 persoane, care au depus plîngeri în 

diferite instituţii de stat.

Soluţii:
a) Registratorul ofi ciului cadastral teritorial, în calitate de reprezentant pe dosar, 

era obligat să se prezinte în ședinţa de judecată cu referinţa și cerinţele prevăzute în 
instrucţiunea nr. 112 din 22.06.2005, ,,cu privire la înregistrarea bunurilor imobile 
și a drepturilor asupra lor.

b) să informeze direcţia de reprezentare juridică a întreprinderii de stat cadastru, 
despre rezultatul primei instanţe.

Exemplu:
a) prin hotărîrea judecătorească din 01.07.2011 a obligat ofi ciul cadastral teri-

torial să înregistreze dreptul de proprietate a SA ,,ASITO“, asupra a 247 m.p. din 
clădire și garaj;

b) în hotărîrea instanţei de judecată, nu s-a explicat modalitatea de înregistrare 
a dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe în m.p., dintr-o suprafaţă mai mare, 
nefi ind indicată cota procentuală a părţilor, (Instrucţiunea nr. 112 din 22.06.2005, 
cap. III, ,, procedura înregistrării primare selective și înregistrării curente“).

c) instanţa de judecată nu a luat în calcul referinţa prezentată de reprezentantul 
ofi ciului cadastral teritorial.

Soluţii:
a) registratorul este obligat: să noteaze în registrul de evidenţă hotărîrea de 

judecată a primei instanţe de judecată;
b) să urmărească corectitudinea acţiunilor pe tot parcursul examinării cauzei în 

instanţă, să prezinte informaţii, referinţe, să aducă la cunoștinţă direcţiei reprezentare 
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juridică toate încheierile, hotărîrile judecătorești și ale executorilor judecătorești, 
care obligă ofi ciul cadastral teritorial la careva acţiuni, nefi ind parte procesuală în 
instanţă sau debitor al obligaţiei de executare, trebuie trimise în termen către direcţia 
reprezentare juridică a Î.S. ,,CADASTRU“ pentru contestare;

c) în caz de achitare de către Întreprinderea de Stat ,, CADASTRU“ a cheltuielilor 
de executare silită în sumă de 2140 lei, din vina și pentru neîndeplinirea obligaţiunilor 
registratorilor conform fi șei de post, e necesar de a pedepsi disciplinar, micșorarea 
primei lunare și trimestriale, micșorarea categoriei conform matricei abilităţilor a 
registratorilor, aplicată de Întreprinderea de Stat ,,CADASTU“.

Exemplu: în procesul studiului de înregistrare, la o mie de acţiuni de înregistrare 
sau depistat cîteva tipuri de erori:

a) a depunerea cereri pentru înregistrarea locaţiunii, arendă, nu în toate cazurile 
se semna și se înscriau datele părţilor contractante;

b) la eliberarea extrasului, altă informaţie din cadastru, datele nu corespund cu 
registrul manual, proprietari diferiţi, suprafaţă diferită;

c) la înregistrarea ipotecii nu în toate cazurile se efectua menţiunea, „restricţie 
contract“;

Soluţii: în cazurile verifi cării și depistării a erorilor, greșelilor e necesar ca să se 
organizeze odată în săptămînă, la solicitarea registratorilor, inginerilor cadastrali, 
ședinţe de instruire internă. Ca rezultat problemele și erorile depistate în procesul 
de lucru, să fi e lichidate; în procesul de instruire, să se identifi ce și să se excludă 
tipurile de probleme, erori apărute anterior, ca să fi e corectate; să se acorde suportul 
informaţional necesar — normativ la zi;

Concluzii: verifi carea sistematică, produce efecte așteptate.
Soluţii:
a) pentru îmbunătăţirea situaţiei e necesar ca persoanele care participă în proce-

sele de judecată să fi e instruite periodic conform rezultatelor și la solicitarea acestora;
b) monitorizarea acţiunilor în instanţa de judecată și soluţionarea cauzelor pe 

cale extrajudiciară;
c) pentru a nu permite acumularea lucrărilor cu erori, eliminarea în termeni 

restrînși a cauzelor apariţiei erorilor, îmbunătăţirea serviciilor prestate populaţiei 
fără probleme, ridicarea nivelului de încredere faţă de populaţie, e necesar, ca ofi ciile 
cadastrale teritoriale, în fi ecare săptămînă să petreacă ședinţe operative pe marginea 
problemelor apărute.

Exemplu: necesar de menţionat că pînă la instalarea programei cu bază de date 
grafi ce, Orto-Foto în ofi ciile cadastrale teritoriale se folosea grafi ca ,,Rastru“ — an-
samblul liniilor orizontale în care este construită o imagine de televiziune, de origine 
engleză ,,computer graphics“ domeniul principal al aplicării se explica prin: vizualizarea 
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informaţiei; proiectare; interfaţă grafi că pentru utilizatori (GUI); neajunsurile grafi cii 
,,rastru“ în activitatea ofi ciilor cadastrale teritoriale, era problematică în, redimensionarea 
lucrărilor cadastrale, modelare (simulare); imposibilitatea de redimensionare a lucrărilor. 
Ca rezultat, în prezent sunt multe lucrări cadastrale plasate în grafi că fără precizie, deoa-
rece la interpolare (adăugare de pixel în raport cu cei existenţi în imagine) computerul 
inventează pixeli nesatisfăcători, care la moment nu corespund cu realitatea în teren.

O nouă programă: ,,Concepţia Sistemului informaţional Geografi c Naţional“, a 
fost aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1298 din 28.10.2003. 
În ofi ciile cadastrale teritoriale, fi liale a întreprinderii de Stat ,,CADASTRU“ au fost 
instalate programe cu baza de date grafi ca (Orto-Foto) în anii 2006—2007. Pentru 
a evita erorile sus menţionate, rezultatelor așteptate, e necesar de a petrece mai des 
instruirea personalului cu aducerea la cunoștinţă a tuturor erorilor din toate 39 
fi liale, a Î.S. ,,CADASTRU“ și reţinerea sumelor achitate de către întreprindere, din 
salariul angajaţilor. La moment cînd deja sunt folosite aparate performante ca ,,GPS“, 
(sistem de navigaţie prin satelit), (numit și sistem de poziţionare globală prin satelit) 
— este un sistem independent care calculează poziţia geospaţială a obiectelor de pe 
pămînt sau din aer cu ajutorul semnalelor receptate de sateliţi, lucrările cadastrale 
sunt executate cu o mare precizie. În așa mod sunt depistate erori în confi guraţia 
suprafeţelor, suprapunere, porţiuni de drumuri publice anexate la terenurile propri-
etate privată, cu încălcarea legislaţiei, prin care se închide accesul persoanelor fi zice 
și juridice, la terenul privat, domiciliu, terenuri agricole.

Exemplu: la moment se pot depista lucrările cadastrale executate în teren, eronat 
din motive de interes a unei sau altei persoane, cu terenurile adiacente.

Soluţii: Pentru a corecta și elimina erorile depistate, confi guraţia, suprafaţa 
terenurilor, prin actualizare pe un segment, (porţiuni mari) unde sunt amplasate 
mai multe terenuri, este necesar ca la momentul măsurărilor să participe, to-ţi pro-
prietarii de pe această porţiune de teren, acordul a tuturor proprietarilor în scris.

Din momentul implementării programului, sistem de poziţionare globală. (GNSS, 
Global Navigaţion Satellite System) utilizează tehnica de poziţionare prin intermediul 
sateliţilor pentru a furniza utilizatorilor informaţii de navigaţie actuale și precise. 
(Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru, ordinul nr. 83 din 17 iunie 2016, cu privire 
la aprobarea procedurii simplifi cate de executare a lucrărilor cadastrale primare la 
nivel de clădiri în localităţile rurale).

Conducerea Î.S. ,,CADASTRU“ a pus sarcina faţă de ofi ciile cadastrale teritoriale, 
de a depista erorile care la moment sunt și înlăturarea lor prin lucrări cadastrale 
mai puţin costisitoare.

Exemplu: erorile care sunt pe o mare parte a întregii ţări, sunt rezultatul lu-
crărilor masive, îndeplinite cu utilaj neperformant de către persoane fără pregătire 
specială în domeniu, din fi rmele care au efectuat măsurările masive. Ca rezultat avem 
înstrăinate drumuri de uz public, acces închis spre terenul aferent a caselor de locuit.
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Soluţii:
a) reducerea factorului uman la calcularea devizului de cost al lucrărilor ca-

dastrale executate, care este subiect al discuţiilor cu caracter negativ între clienţii 
ofi ciilor cu inginerii cadastrali în cazul perfectării devizului de cost;

b) excluderea erorilor din devizul de cost;
c) diminuarea riscurilor de corupere în operare în calcule, la formarea devizului 

de cost;
d) stoparea disputelor regresive despre conţinutul serviciului și rolurile în proces;
e) excluderea reclamaţiilor clienţilor, despre corectitudinea de calcul al devizului 

de cost a lucrărilor cadastrale executate;
f) ridicarea calităţii datelor despre bunurile imobile și lucrările executate;
g) majorarea efi cienţii rezultatelor, prin micșorarea costului;
h) majorarea operativităţii îndeplinirii lucrărilor solicitate;
i) reducerea riscurilor de neachitare a serviciilor executate;
j) excluderea din practică neachitarea diferenţei între avans și restul costului 

lucrării.

Exemplu: este necesar pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate populaţiei, ca la 
sistematizarea business-proceselor să fi e clar stabilite: documentele de intrare; etapele 
procesului; documentele de ieșire din proces; costul serviciului.

Soluţii:
a) să fi e repartizarea univocă și echitabilă a sarcinilor; transparenţa privind 

monitorizarea procesului;
b) planifi carea transparentă a veniturilor; folosirea efi cientă a Managementului 

resurselor; evitarea erorilor la nivel de procesare;
c) pentru a evita greșeli în listă de debitori faţă de ofi cii, e necesar ca registrato-

rii în momentul de primire a achitării tarifului pentru lucrări cadastrale să verifi ce 
minuţios: dacă lucrarea este efectuată pentru întreprinderi, să fi e indicat în bonul 
de plată richizitele bancare ale întreprinderii în calitate de solicitant și nu persoana 
care a achitat, (motivul este: solicitantul achită lucrarea unei întreprinderi, fi rme 
private, dar întroduce datele din buletinul personal.

La efectuarea Studiului respectiv au fost utilizate următoarele surse:
Acte normative:
1) Legea nr. 1308-XIII din 25.07.1997, art. 3, alin. (2), vînzarea-cumpărarea terenurilor propri-

etate publică destinate construcţiilor se permite prin concurs, sau la licitaţie.
2) Legea cadastrului bunurilor imobile, nr. 1543-XIII din 25.02.1998.
3) Legea nr. 354 din 28.10.2004, art. 18, cu privire la formarea bunurilor imobile.
4) Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007, privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor.
5) Codul Funciar nr. 828 din 25.12.1991.
6) Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1298 din 28.10.2003.
7) Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1451 din 24.12.2007, regulamentul cu privire 

la modul de atribuire, modifi care a destinaţiei și schimbul terenurilor, pun. 2.
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8) Ordinul nr. 140 din 06.08.2012, Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru capitolul V, pun. 5.1, 
alin.(3).

9) Instrucţiunea Agenţiei Relaţii Funciare și Cadastru, nr. 107 din 27.05.2003, (cu privire la 
modul de elaborare și actualizare a planurilor cadastrale și geometrice.

10) Instrucţiunea Agenţiei Relaţii Funciare și Cadastru, nr. 112 din 22.06.2005, cap. III, ,,procedura 
înregistrării primare selective și înregistrării curente“).

11) Agenţia Relaţii Funciare și Cadastru, ordinul nr. 83 din 17 iunie 2016, cu privire la aproba-
rea procedurii simplifi cate de executare a lucrărilor cadastrale primare la nivel de clădiri în 
localităţile rurale.
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STATEMENT TO THE MONOGRAPH

„THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN THE SYSTEM 

OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS”, 

BY ADRIAN MORĂRESCU, CHIŞINĂU, 2016

Vitalie GAMURARI, Doctor of Law, Associate Professor, ULIM

Th e topicality of the issue addressed in the monograph must be appraised from 
two angles: the importance of the principle of proportionality in the system of the 
European Convention on Human Rights, and the role of this principle in the process 
of alignment of the national regulatory framework into line with European stan-
dards. Th e fact that the present monograph tackles the issue from two perspectives 
confi rms the undeniable presence of the novel element in this work. Some of the 
aspects that allow us to appreciate the role of this principle for the Rule of Law of 
any state, including the Republic of Moldova are presented bellow. 

Th e content of the monograph promotes the idea that the proportionality intro-
duces into the law a rigid computing element that is tangent with the fl exibility of 
social science. As a result, the proportionality appears as a correlative ratio between 
two variables, or in other terms - a function.  In law, this correlation is precise and is 
expressed in the form of a question, for example, the proportionality of the punish-
ments, the proportionality of the electoral suff rage or the progressive nature of the 
tax, even if it is not possible to determine the a priori exact coeffi  cient between the 
two variables. Th e principle of proportionality requires the use of all discretionary 
normative power according to the achieved purposes; in other terms, it commands 
a proportion between the means and objectives. Th is presupposes that the prescrip-
tion of proportionality is conditioned by the existence of a freedom of action, which 
contains certain limits. In order to be applied, it, therefore, presupposes the relevant 
interpretation of the texts, in other words, the determination of their signifi cance for 
the assortment of the existence of a discretionary power, in order for the principle of 
proportionality to eventually modulate the usage. In this regard, the proportionality 
arises not only from the interpretation of the law but also from the application / 
implementation and can be addressed to anybody with a discretionary normative 
power, whether it is a legislator, administrator, judge or even a private person. 

Th e bond established by the principle of proportionality between the mecha-
nisms that ensure the human rights at national level and the level of the European 
Convention on Human Rights must be accessed through the existing axiom accor-
ding to which the limitation of the fundamental rights is controlled by the judge as 
a priority by the means of proportionality control technique.

When referring to separate states, we must note that the principle of propor-
tionality is an essential element that contributes to legitimize the control function 
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of the constitutional judge and, despite its fl exibility, to enable the establishment of 
a legal vision within the democratic and contemporary political system. Th e Con-
stitution is not only an instrument of the government, but it also contributes to the 
establishment of a governing system ruled by law. 

Th is is also confi rmed by the human rights protection system at European 
level, where the rights and freedoms are oft en accompanied by the general clause of 
necessity (Articles 8-11 of the ECHR), even in a democratic society.

We note that the theoretical argumentation of the subject is based on the most 
recent works, despite the fact that the list of works devoted directly to the principle 
of proportionality is quite modest. 

It is worth mentioning that the author has also examined the works of the au-
thors from the Republic of Moldova, which in agreement with those of the Western 
authors allowed a detailed examination of the subject from the point of view of 
current scientifi c trends. 

Th e novelty aspect of the monograph is determined by the fact that the issue 
is addressed in terms of its intention to demonstrate that the principle of propor-
tionality is a fundamental requirement for the unilateral retaliation of the state to 
unlawful and prejudicial conduct against it. Adrian Morărescu notes  three deter-
minative factors  of the limits of the national margin of appreciation: 1) combating 
the advantages of the national authorities with those of the European forum being 
closer and more appropriate to each factual situation; 2)  determining the applied/
applicable standard; and 3) the assessment of the nature of the confl icting interests. 
Th us, the author considers that the limits of the judgment and discretion granted 
to the member states of the Council of Europe must refl ect an equation of propor-
tionality targeting the involved interests.

Characterizing the doctrine of the margin of appreciation regarding the juris-
prudence of the European Court of Human Rights, the author notes that the limits 
of the margin granted to the states are of a complex and particular nature. Th is, 
according to the author, is due to the fact that the High Court authorizes both, broad 
limits, such as national security, public order, and fairly narrow limits, such as the 
protection of certain rights which, if exercised unrestrictedly due to the nature of 
the case, is crucial for a democratic society. 

Along with the theoretical value of the monograph, we also mention the practical 
importance of the work. It is remarkable that the author, as result of the examina-
tion of a large number of cases from the practice of the European Court of Human 
Rights, addresses the principle of proportionality in relation to various articles of 
the European Convention in the framework of the assurance of several fundamental 
rights guaranteed by this important document.

By analyzing the restrictions expressly authorized in the exercise of the rights 
and freedoms assigned by the European Convention, the author points out that the 
rights guaranteed by this international act are not a priori absolute, so that not any 
interference by the State in the exercise of these rights constitutes an infringement. 
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In fact, among the conditions justifying the compatibility of the interference of the 
authorities of a state are the following: the interference is prescribed by law, it pur-
sues a legitimate aim and is necessary in a democratic society as confi rmed by the 
case-law of the Court. Besides, as the author points out, there is also added the pro-
portionality requirement between the interference and the legitimate aim pursued.

Th e methodological research level is also highly appreciated as it is charac-
terized by concrete formulation of the objectives among which we highlight the 
multidimensional research of the applicability of the principle of proportionality 
by the European Court of Human Rights in order to establish fi nal solutions on the 
examined cases aiming at ensuring a fair balance between the multitude of involved 
competing interests, the supremacy of human value, and the order of law existing 
in the European space. We note that for the achievement of the proposed objectives, 
the national legal systems of several states have been studied, including the ones that 
were infl uenced by the jurisprudence of the High Court. 

Th e monograph is written in a scientifi c style using scientifi c terms, it is readable 
and argued both, theoretically and practically. Th us, the theoretical position based 
on the work of scholars is confi rmed by the jurisprudence of the European Court 
of Human Rights, the supranational character of these judgments and their direct 
applicability being appreciated. Equally, the overwhelming number of cases from the 
High Court practice examined during the study enabled the author to come up with 
convincing arguments accessible not only to academia but equally to the practitioners 
and all those interested in the case law of the European Court of Human Rights.

Concerning the sources used in the study, we note that the bibliography used 
for the present study allowed the author to approach the issue in the light of the 
latest theoretical and practical trends; the works of the scientists, experts, national 
and international normative acts being subject to the study.  With regard to the 
conclusions, it is worth mentioning that they are reasoned. 

Concluding the presented ideas regarding the evaluation of the research results, 
we mention that the monograph signed by Adrian Morărescu, through the complex 
approach of the issue in question, can become a veritable source for future scientifi c 
researches on the role and place of the principle of proportionality in the system 
of the European Convention on Human Rights. Th e achievement of these scientifi c 
results has also been possible thanks to the author’s publications on the topic and 
participation in various scientifi c and practical events, exhibited in various scientifi c 
publications.
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