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Prof. univ. dr. George ANTONIU
Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române

IMPLICAŢII PENALE ALE CONSTITUŢIEI EUROPENE_____________________________________________________________________

The study is dedicated to the evolution of criminal law through the prism of legal acts of a 
penal nature adopted in the European Union. Researching the topic, the author examines 
the features specifi c to national penal systems in relation to the tasks of the European 
community in fi ghting against extending national criminality to the European Union.
The author describes in detail the fundamental principles of organisation and functioning, 
etc. of the European Union, paying a particular attention to the perspectives of the 
criminal law discussed by the European Constitution.
Distinguishing and examining the differences, sometimes quite essential, between the 
penal systems of member-states, the researcher proposes improvements and a lege 
ferenda of the European penal framework that would allow for the unifi cation imposed by 
the necessity, the principles of which have been laid down in the European Constitution.

1.  Dreptul penal, aşa cum se ştie, constituie o parte componentă a culturii popoarelor, 
deoarece cuprinde exigenţele fundamentale faţă de comportarea cetăţenilor şi faţă de 
valorile sociale care trebuie ocrotite prin aplicarea constrângerii juridice în formele sale 
cele mai grave (pedeapsa). S-a spus pe drept cuvânt că gradul de cultură al unui popor 
se măsoară şi după valorile sociale care sunt respectate de membrii grupului social, 
implicit după modul cum sunt ocrotite aceste valori, precum şi de felul constrângerii 
juridice ce trebuie folosită pentru a asigura respectarea acestor valori. Prevenirea şi 
combaterea încălcărilor grave ale legii penale caracterizează politica penală a tuturor 
statelor civilizate, fac parte integrantă din preocupările lor legislative şi dogmatice, din 
mijloacele folosite pentru a asigura pacea socială şi condiţiile dezvoltării materiale şi 
spirituale a popoarelor.

2. Sistemul penal cuprinde un ansamblu normativ: adică dispoziţii de drept 
substanţial, de drept procedural şi execuţional penal care defi nesc faptele care aduc 
atingere valorilor fundamentale ocrotite de lege, sancţiunile meritate de făptuitori, ca şi 
căile prin care se realizează tragerea lor la răspundere penală şi executarea pedepselor 
de către cei vinovaţi. Pe lângă aceasta, sistemul penal se întregeşte cu un ansamblu 
de organe (de urmărire, de judecată, de executare a pedepsei) prin care se realizează 
prevenirea şi combaterea infracţiunilor, ca şi reeducarea infractorilor.

3. Dreptul penal apare în istoria civilizaţiei ca o recunoaştere a faptului că societatea 
umană, în pluralismul şi diversitatea ei, creează nu numai factori care respectă şi 
ocrotesc valorile fundamentale ale societăţii, fi ind preocupată de asigurarea bunei 
convieţuiri a membrilor societăţii, dar şi factori negativi, de contestare a acestor valori, 
de subminare a păcii sociale şi a bunei convieţuiri. Evident, progresul societăţii nu 
poate fi  conceput decât recunoscând pericolul unor asemenea tendinţe şi luând măsuri 
adecvate contra acelora care tulbură viaţa socială, ripostând cât mai efi cient la acţiunile 
nocive ale elementelor distructive. Organizarea acestei riposte trebuie să ţină seama 
însă de doi factori la fel de importanţi: pe de o parte de necesitatea respectării drepturilor 
fundamentale atât ale victimei cât şi ale agresorului, iar, pe de altă parte de necesitatea 
evitării abuzului celor însărcinaţi cu combaterea manifestărilor infracţionale, astfel 
ca riposta societăţii să îmbine efi cienţa cu legalitatea şi imparţialitatea organelor care 
o exercită, singurele modalităţi în care societatea modernă concepe lupta împotriva 
infracţiunilor.
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4. Opoziţia dintre factorii de stabilitate şi de bună convieţuire şi cei care încalcă 
valorile fundamentale ale societăţii apărând odată cu societatea omenească, atât 
acţiunile pozitive cât şi cele negative s-au cristalizat în forme istorice; acestea au 
evoluat de-a lungul veacurilor şi s-au diferenţiat nu numai de la epocă la epoca, dar 
şi de la grup social la grup social; aceasta a determinat ca şi represiunea penală să 
cunoască o mare varietate, nu numai în privinţa metodelor de combatere, dar şi în 
ce priveşte conţinutul normelor care defi nesc şi sancţionează aceste manifestări, ca 
şi între diferitele instituţii, organe, care asigură tragerea la răspundere penală a celor 
vinovaţi. 

5. Aceste trăsături specifi ce ale sistemelor penale naţionale, în strânsă legătură 
cu cultura şi modul de viaţă şi de dezvoltare a popoarelor, caracterul particular al 
instituţiilor penale, ca şi diversitarea lor ca urmare a proceselor istorice din care au luat 
naştere, n-ar putea să se manifeste decât în cadrul unui stat unitar cu particularităţile 
sale de dezvoltare şi cu specifi cul culturii sale. Numai o autoritate centralizată ar putea 
defi ni în mod unitar conţinutul agresiunilor împotriva valorilor sociale ocrotite şi 
sancţiunile care ar fi  meritate pentru aceste manifestări. Tot astfel, numai în cadrul unui 
asemenea tip de autoritate statală s-ar putea concepe o înfăţişare unitară a instituţiilor 
penale, atât a celor de drept substanţial, a celor de drept procedural, cât şi a mijloacelor 
şi a metodelor de combatere a infracţiunilor. Evoluţia vieţii moderne şi contemporane 
a confi rmat teza după care exigenţele pe care le consacră legea penală în raport cu 
comportarea cetăţenilor n-ar putea fi  decât unitare pentru întregul grup social, expresie 
a egalităţii lor în faţa legii şi a obligaţiilor lor identice de a respecta comandamentele 
fundamentale ale vieţii în comun. Numai o autoritate centralizată ar putea să impună 
respectarea unor reguli identice de comportare şi să asigure tragerea la răspundere 
penală într-un cadru juridic identic a celor vinovaţi, precum şi executarea unitară a 
sancţiunilor la care au fost supuşi potrivit legii.

Nu întâmplător profesorul Vintilă Dongoroz nu concepea posibilitatea unui drept 
penal internaţional. Combătând această idee, el scria „Desigur, există o comunitate 
internaţională, există şi o ordine juridică consimţită a comunităţii internaţionale, nu 
există însă o organizare juridică a comunităţii internaţionale, fi indcă o atare organizare 
presupune o putere superioară suveranităţii fi ecărui stat (suprastatală), putere care să 
impună statelor şi supuşilor acestora o ordine juridică comună. Neexistând o atare 
putere, nu pot exista nici norme de drept penal internaţional”. De aceeaşi părere erau 
şi mulţi alţi autori (de pildă Manzini, Maggiore, Bettiol, Garraud şi alţii)1.

Această realitate a fost recunoscută de altfel în vremea noastră şi de tratatele 
instituţionale ale Comunităţilor Europene care au prevăzut că problemele legislaţiei 
penale sunt de resortul suveranităţii statelor membre.

6.  Dar condiţiile vieţii moderne nu se caracterizează numai printr-o adâncire continuă 
a elementelor specifi ce ale sistemelor naţionale penale, ci şi printr-o recrudescenţă a 
criminalităţii, fenomen care tinde să treacă dincolo de graniţele unei ţări determinate 
şi să capete caracter internaţional, punând la grea încercare nu numai ordinea juridică 
naţională, dar şi valorile sociale pe care le respectă şi le ocroteşte întreaga comunitate 
internaţională. Există tendinţa asociaţiilor moderne de infractori să se organizeze nu 
numai la nivel naţional, dar şi internaţional (mafi a, jakuza japoneză, triadele chinezeşti, 
clanurile turceşti, ruseşti, poloneze, grupările pakistaneze, iraniene, cartelurile din 
1 Vintilă Dongoroz, Drept penal. Bucureşti, 1939, p.179.. 
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America Latină), profi tând din plin de înlesnirile pe care le oferă societatea modernă a 
liberei circulaţii a persoanelor, mărfurilor, serviciilor şi capitalurilor.

Aşa cum se cunoaşte, crima organizată nu se opreşte la frontierele naţionale, ea este 
transnaţională. Libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, a informaţiilor, a datelor si a 
operaţiilor fi nanciare creează condiţii favorabile şi liberei circulaţii a infracţiunilor.

Împotriva acestor manifestări deosebit de periculoase comunitatea internaţională 
este obligată să riposteze prin acţiuni care să descurajeze asemenea activităţi criminale, 
să le combată şi să le sancţioneze. întrebarea pe care o ridică nu numai specialiştii în 
dreptul penal, dar şi cei care aplică legea penală, este aceea dacă se poate lupta efi cient 
contra unor asemenea forme de criminalitate cu mijloacele pe care le are la dispoziţie 
fi ecare stat, şi care sunt atât de diversifi cate şi uneori contradictorii. în mod raţional, 
la o tendinţă spre organizare unitară a elementelor criminale şi a crimei organizate ar 
trebui să se răspundă cu o organizare la fel de unitară a represiunii penale, dincolo de 
frontierele naţionale şi prin abandonarea treptată a formelor specifi ce, a instituţiilor 
extrem de particularizate ale fi ecărei ţări. întrucât dintre componentele culturii 
naţionale numai legislaţia penală este supusă unor asemenea presiuni internaţionale, 
apare pe deplin justifi cată necesitatea ca legea penală să depăşească particularităţile 
naţionale, consecinţă a procesului istoric din care au apărut şi să găsească rezolvări 
noi, compatibile cu necesitatea ocrotirii ordinii de drept internaţionale şi cu noile 
condiţii ale dezvoltării societăţii. O mobilizare la nivel suprastatal a factorilor europeni 
de stabilitate şi de asigurare a bunei convieţuiri a popoarelor în vederea unor acţiuni 
concertate şi efi ciente contra formulelor noi de criminalitate n-ar fi  posibilă decât prin 
folosirea unui nou tip de organizare juridică a comunităţii internaţionale, spre a fi  în 
măsură să exercite constrângerea juridico-penală la nivel suprastatal.

7. O asemenea sarcină şi-a luat asupra sa Uniunea Europeană, propunându-şi ca 
în domeniul luptei contra infracţiunilor grave care subminează însăşi baza existenţei 
comunităţii internaţionale să identifi ce mijloacele şi metodele care să asigure un 
caracter unitar şi organizat represiunii actelor criminale. în realizarea acestor obiective 
Uniunea se confruntă cu particularităţile sistemelor naţionale penale, rod al unei 
dezvoltări de veacuri a represiunii penale, implicit cu necesitatea eliminării treptate a 
diversităţii instituţiilor penale şi procesual penale, spre a se crea un cadru legal unitar 
de luptă contra criminalităţii internaţionale.

8. Documentul cel mai recent şi mai reprezentativ care sintetizează formele şi 
metodele în care comunitatea internaţională îşi propune să acţioneze pentru ridicarea 
nivelului de organizare penală la înălţimea cerinţelor vieţii europene şi a realităţilor 
fenomenului infracţional, pe baza unor soluţii care să îmbine interesele suveranităţii 
naţionale cu cele ale comunităţii internaţionale, soluţii care vor face parte şi din 
politica penală a statului nostru după aderarea la Uniunea Europeană este, fără îndoială, 
Constituţia Europeană adoptată la 29 octombrie 2004, semnată de cele 25 de state 
membre şi care urma să intre în vigoare la 1 noiembrie 2006.

9. Constituţia cuprinde principiile fundamentale de organizare şi funcţionare 
ale Uniunii Europene, organele de conducere ale acesteia, drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale cetăţenilor Uniunii Europene; ea reglementează pe larg mecanismele 
de realizare a obiectivelor Uniunii şi de ocrotire a valorilor fundamentale pe care 
acestea le promovează, cum ar fi : pluralismul, toleranţa, nediscriminarea, justiţia, 
solidaritatea, egalitatea între bărbaţi şi femei, pacea, bunăstarea popoarelor, legalitatea 
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şi diversitatea lingvistică şi culturală, asigurarea unei pieţe comune bazate pe o liberă 
şi nedenaturată concurenţă.

Constituţia subliniază, de asemenea, că îşi propune să respecte funcţiile esenţiale 
ale statelor membre (asigurarea integrităţii naţionale, menţinerea ordinii publice şi 
a securităţii naţionale), să respecte caracterul specifi c al instituţiilor penale, parte 
integrantă a culturii fi ecărui popor. în acelaşi timp atribuie legilor penale caracterul de 
instrument de asigurare a ordinii publice, a siguranţei şi justiţiei în raport cu întreaga 
comunitate internaţională.

10. Problema centrală, din perspectiva legii penale, pe care şi-a propus să o 
rezolve Constituţia Europeană este şi aceea a îmbinării caracterului autonom al legii 
penale ca parte componentă a culturii popoarelor (ceea ce ar presupune respectarea 
particularităţilor naţionale ale legislaţiilor penale ale statelor membre), cu cerinţele 
ordinii juridice europene care pretind organizarea unei represiuni unitare a criminalităţii 
internaţionale, ca şi a faptelor grave care aduc atingere intereselor Uniunii Europene. 
Cum s-ar putea opera, s-au întrebat probabil autorii Constituţiei, cu un drept penal 
încărcat de istorie şi de specifi c regional şi ale cărui particularităţi, principial, ar trebui 
respectate, pentru a combate manifestările ilegale ale organizaţiilor şi asociaţiilor 
criminale multinaţionale, manifestări care, incontestabil au un caracter unitar, 
consecvent şi efi cient. Iată una din chestiunile vitale care s-au ridicat în faţa autorilor 
Constituţiei Europene.

11. Luând naştere în condiţii istorice specifi ce şi răspunzând unor nevoi de ocrotire 
corespunzătoare particularităţilor naţionale, legislaţiile penale ale ţărilor membre 
prezintă mari diferenţe în ce priveşte soluţiile legislative. Există mai întâi deosebiri 
referitoare la reglementarea instituţiilor penale din partea generală a Codului penal. 
Apoi, deosebiri privind aplicarea legii penale în timp şi spaţiu, reglementarea cauzelor 
justifi cative (de exemplu, Codul penal francez şi cel italian prevăd drept cauză 
justifi cativă ordinul legii şi comanda autorităţii legitime, în timp ce Codul penal german 
nu o prevede; Codul penal francez nu prevede consimţământul victimei ca fi ind o cauză 
justifi cativă, în timp ce Codul penal italian o stipulează la toate infracţiunile, iar Codul 
penal german o prevede numai în legătură cu infracţiunile contra integrităţii corporale, 
legea penală italiană prevede drept cauză justifi cativă folosirea legitimă a armei, pe 
când alte legislaţii nu prevăd o atare o cauză justifi cativă); există deosebiri în ceea 
ce priveşte tratamentul penal al pluralităţii de infracţiuni (de pildă, legea germană nu 
prevede recidiva ca o reglementare autonomă, ci o tratează ca o circumstanţă agravantă, 
în timp ce alte legislaţii reglementează pe larg diferitele ipoteze ale recidivei); tot 
astfel, în cazul participaţiei penale, unele legislaţii fac deosebire între diferitele 
categorii de participanţi, alte legislaţii nu fac o atare deosebire (de pildă, legea penală 
italiană tratează pe toţi participanţii drept persoane care cooperează la săvârşirea 
unei infracţiuni); există diferenţe şi în ce priveşte defi nirea şi tratamentul penal al 
tentativei, a cauzelor care înlătură răspunderea penală sau pedeapsa etc. Practic, s-ar 
putea afi rma că reglementările asemănătoare sunt mult mai reduse ca număr decât cele 
care se diferenţiază, sub diferite aspecte, începând de la modul de formulare şi până la 
consecinţele penale.

Diferenţe la fel de evidente există în legile penale naţionale ale statelor membre ale 
Uniunii şi în ce priveşte normele de incriminare, ca şi limitele de sancţionare a unor 
fapte.
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Dacă ne referim numai la infracţiunile contra patrimoniului, observăm că în 
Codul penal francez este incriminat furtul agravat însoţit sau urmat de violenţe dacă 
acestea au atras o incapacitate de muncă (criteriul de evaluare a gradului de pericol 
al faptei necunoscut de alte legislaţii), pedeapsa ^fi ind de până la 5 ani închisoare. 
Legea penală italiană incriminează ca tâlhărie, faptă distinctă de aceea de furt, orice 
sustragere însoţită sau urmată de violenţă, indiferent de gravitatea acestor acte. în 
forma simplă se sancţionează până la 5 ani închisoare, iar în forma agravată cu până la 
20 de ani închisoare. Codul penal german sancţionează, de asemenea, distinct tâlhăria 
pentru care prevede de la 6 luni la 5 ani închisoare, iar în cazuri grave între 3 şi 
10 ani închisoare. Legea penală germană incriminează fapta de gestiune frauduloasă 
(până la 5 ani închisoare sau amendă), infracţiune pe care Codul penal italian şi cel 
francez nu o prevăd. Legea penală franceză incriminează în schimb fapta de deturnare 
a obiectului gajat, care nu este prevăzută în legea penală italiană sau germană. Legea 
penală germană incriminează folosirea neautorizată a unui vehicul, faptă pe care legea 
penală italiană şi franceză nu o incriminează.

În materia drogurilor, Olanda are o reglementare juridică extrem de îngăduitoare; 
se pedepseşte cu până la un an închisoare sau amendă deţinerea în vederea consumului 
propriu de droguri dure (heroină, LSD), iar deţinerea de canabis peste 3 gr. constituie 
contravenţie (o lună închisoare). Trafi canţii de droguri sunt pedepsiţi cu până la 
12 ani închisoare în cazul drogurilor dure şi cu 4 ani închisoare când este vorba de 
droguri uşoare. în Olanda drogul canabis se vinde în mod liber, cu anumite restricţii 
administrative. Deschiderea unor asemenea centre de vânzare a drogului la frontierele 
cu Germania a atras protestele acestei ţări a cărei legislaţie este mult mai dură în 
privinţa drogurilor. în Spania, Legea din 1983 incriminează numai fapta aceluia care 
îndeamnă ori favorizează, înlesneşte consumul ilicit de droguri; deţinerea de droguri 
pentru consum personal este liberă, indiferent de calitatea drogului. Trafi cul de droguri 
se pedepseşte cu până la 6 ani închisoare, iar pentru droguri uşoare cu până la 6 luni. 
Trafi cul de droguri în condiţii agravante se pedepseşte cu până la 12 ani închisoare 
în cazul drogurilor dure şi cu 6 ani în cazul drogurilor uşoare. Aceste pedepse contra 
trafi canţilor au fost modifi cate printr-o lege din 1988. Alte ţări europene, cum sunt 
Franţa, Germania, Suedia pedepsesc foarte sever deţinerea de droguri chiar pentru 
folosinţa proprie (până la 10 ani închisoare în cazul drogurilor uşoare şi până la 20 de 
ani pentru drogurile dure).

În materia faptelor de corupţie, legea penală franceză incriminează numai corupţia 
anterioară, fi e activă (darea de mită), fi e pasivă (luarea de mită), nu şi corupţia 
posterioară, şi se referă la primirea de foloase de către un funcţionar atât pentru a 
face un act ilegal, cât şi pentru a îndeplini un act la care era obligat de lege. Alte 
legislaţii incriminează corupţia activă şi pe cea pasivă, atât anterioară, cât şi posterioară 
îndeplinirii actului şi se referă atât la actele legale, cât şi ilegale ale funcţionarului 
corupt (legea penală italiană, portugheză, suedeză, spaniolă, engleză). Sunt legislaţii 
care incriminează numai corupţia pasivă şi activă, dar după îndeplinirea actului la care 
funcţionarul era obligat (legea penală daneză şi luxemburgheză), sau incriminează 
corupţia activă şi pasivă numai în cazul când funcţionarul primeşte diferite foloase 
pentru a face un act contrar îndatoririlor sale de serviciu (Olanda). Chiar Convenţia 
referitoare la protecţia intereselor fi nanciare ale Uniunii Europene se referă, în cazul 
corupţiei pasive, numai la actele îndeplinite de funcţionarul corupt prin încălcarea 
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obligaţiilor de serviciu, deşi în doctrină s-a sugerat ca dispoziţiile Convenţiei să se 
refere şi la actele funcţionarului care primeşte diferite foloase pentru a îndeplini un act 
conform obligaţiilor de serviciu. Legea penală italiană face deosebire între corupţia 
proprie (primirea de avantaje de către funcţionar pentru a face un act contrar funcţiei) 
şi corupţia improprie (când foloasele sunt primite de funcţionar pentru a face un act în 
legătură cu funcţia sa şi la care era obligat).

Legea penală portugheză incriminează corupţia activă şi pe cea pasivă, foloasele 
primite de funcţionar putând să se refere atât la îndeplinirea unui act contrar funcţiei, 
cât şi la un act la care funcţionarul era obligat conform legii. Legea penală suedeză 
incriminează atât corupţia activă, cât şi pe cea pasivă. în cazul corupţiei pasive (luarea 
de mită) subiectul activ poate fi  orice persoană (chiar dacă formal nu este funcţionar), 
fi ind sufi cient să fi  primit foloase pentru a face ceva la care era obligat de lege, însă 
suma să nu fi e sub 30 de euro. Pedeapsa maximă pentru corupţia activă este închisoarea 
până la 2 ani, iar pentru corupţia pasivă în cazuri grave pedeapsa maximă este de până 
la 6 ani. Legea penală engleză sancţionează corupţia pasivă cu o pedeapsă maximă de 
7 ani închisoare şi amendă.

În legislaţia statelor membre ale Uniunii Europene corupţia pasivă (luarea de 
mită) este defi nită ca fapta funcţionarului care în schimbul unor foloase îşi încalcă 
obligaţiile ofi ciale, prin aceasta aducând atingere loialităţii şi bunei funcţionări a 
administraţiei.

12. În legătură cu defi nirea corupţiei provoacă o anumită surprindere modul în care 
recent publicata Strategie Naţională Anticorupţie enumera trăsăturile caracteristice 
ale acestui fenomen social. Astfel, prin corupţie s-ar înţelege, arată documentul citat, 
„devierea sistematică de la principiile de imparţialitate şi echitate care trebuie să stea 
la baza funcţionării administraţiei publice şi care presupun ca bunurile publice să fi e 
distribuite în mod universal, echitabil, legal”; iar în continuare se arată că „actele de 
corupţie sunt demersuri care lezează această distribuţie universală şi echitabilă în scop 
de a aduce profi turi unor persoane sau grupuri”.

O atare defi nire a corupţiei este discutabilă: mai întâi, că actele de corupţie sunt 
incriminate în legea penală nu numai atunci când sunt sistematice, ci şi atunci când 
se produc întâmplător (legea nu cere să fi e acte repetate, obişnuite, sistematice, fi ind 
sufi cient un singur act de acest fel); în al doilea rând, administraţia publică nu se ocupă 
decât întâmplător cu distribuirea bunurilor (distribuire care ar trebui să fi e universală, 
echitabilă, legală). Valoarea socială căreia i se aduce atingere sau este pusă în pericol 
prin actele de corupţie este buna funcţionare a serviciului public sau privat, loialitatea 
funcţionarului în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, cinstea şi corectitudinea în 
realizarea obligaţiilor ce îi revin.

Numai în cazurile de excepţie, când statul intervine în viaţa economică prin 
acordarea de subvenţii, ajutoare, înlesniri unor persoane sau agenţi economici, se 
pune problema ca funcţionarul să urmărească o distribuire corectă a bunurilor publice, 
să nu avantajeze persoane sau grupuri. Pe de altă parte, actele de corupţie nu sunt 
demersuri, ci fapte, acţiuni, manifestări exterioare cu un anumit conţinut aducând 
atingere intereselor generale.

Mai aproape de adevăr sunt alte caracterizări ale corupţiei cuprinse în acelaşi 
document, şi anume că au acest caracter „actele de utilizare a funcţiei publice ca sursă 
de venituri” sau „actele funcţionarului îndeplinite în urma unor avantaje materiale 
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pentru sine sau pentru altul”, ori defi niţia extrasă dintr-un document ONU, în sensul că 
„esenţa corupţiei ar fi  abuzul de putere săvârşit în scopul obţinerii unui profi t personal 
direct sau indirect pentru sine sau pentru altul, în sectorul public sau privat”.

Am aminti aici că noţiunea de corupţie poate fi  folosită cu diferite semnifi caţii. Există 
o corupţie în sensul cel mai larg posibil, atunci când se referă la orice comportament 
care încalcă regulile de purtare existente în societate, începând cu regulile nejuridice 
(reguli morale, religioase, de convieţuire, de politeţe etc.) şi sfârşind cu cele juridice 
(reguli de drept civil, de drept administrativ, de drept penal etc). într-un asemenea 
înţeles nerealist, corupţia ar apare ca un fenomen atotcuprinzător şi, de aceea, aproape 
imposibil de prevenit şi combătut. Dacă am da o atare semnifi caţie noţiunii de 
corupţie, ar fi  foarte puţine persoane care n-ar intra, sub o formă sau alta, în categoria 
menţionată.

Atunci când ne referim la fenomenul corupţiei, avem în vedere sensul tehnico-
juridic al corupţiei, adică acel comportament al funcţionarului care, în schimbul unor 
avantaje de orice natură, îşi încalcă îndatoririle de serviciu, fi e prin aceea că, pentru a 
satisface pe corupător, îndeplineşte actul solicitat deşi era obligat la aceasta prin natura 
serviciului, fi e efectuează un act contrar obligaţiei de serviciu. In acest caz, funcţionarul 
îşi negociază funcţia, îşi încalcă obligaţiile de loialitate, de cinste şi corectitudine în 
serviciu, perturbând buna desfăşurare a activităţii serviciului din care face parte.

Propriu-zis, numai corupţia pasivă (adică actul funcţionarului care ia mită) ar fi  
caracteristică fenomenului; numai prin asimilare au fost atrase în sfera corupţiei şi 
actele corupătorului (ale celui care dă mită, care, de regulă, nu este funcţionar), actele 
trafi cantului de infl uenţă (care, de asemenea, nu este funcţionar) şi actele funcţionarului 
care primeşte foloase necuvenite, dar numai după ce şi-a îndeplinit conştiincios 
obligaţiile de serviciu. Extinderea sferei de corupţie prin Legea nr. 78/2000 şi asupra 
unor acte care sunt încălcări ale legii civile sau asupra unor fapte deja cuprinse în 
defi niţia corupţiei active şi pasive, este o soluţie legislativă temporară, de conjunctură; 
ca atare, n-ar putea fi  generalizată.

În esenţă, sfera corupţiei ar trebui să cuprindă numai actele care tulbură buna 
funcţionare a serviciului public sau privat prin obţinerea de către funcţionar, sub 
orice formă, pentru sine sau pentru altul, în mod direct sau indirect, de foloase. Orice 
extindere a sensului noţiunii de corupţie, dincolo de limitele prevăzute de legea penală, 
ar constitui o piedică în concentrarea eforturilor societăţii în vederea prevenirii şi 
combaterii cu efi cienţă a fenomenului pe baza propunerilor realiste care rezultă, de 
altfel, din înseşi măsurile preconizate în Strategia Naţională Anticorupţie la care ne-
am referit.

13. Încheind această lungă paranteză, revenim la exemplele date din diferite legi 
penale şi care relevă marea diversitate a reglementărilor penale naţionale ale statelor 
membre ale Uniunii Europene. Ar fi  nerealist să nu admitem că aceste diferenţe 
favorizează hotărâtor criminalitatea internaţională; organizaţiile criminale vor specula 
fi ecare contradicţie între legislaţiile penale naţionale spre a-şi asigura adevărate zone 
de impunitate, paradise infracţionale în care să fi e la adăpost de orice răspundere penală 
pentru faptele comise, aceste zone mai fi ind denumite în literatura de specialitate 
sanctuare sau locuri de refugiu pentru elementele criminale.

Această diversitate de reglementare sub aspectul dreptului penal material, 
substanţial, se regăseşte şi în dreptul procesual european, caracterizat printr-o mare 
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varietate a instituţiilor procesual penale materiale, prin diversitatea sistemelor de 
probaţiune, a modului de organizare a instituţiilor judiciare, a căilor de atac ordinare şi 
extraordinare, ca şi a instituţiilor care asigură executarea sancţiunilor.

Asemenea diferenţe între legislaţiile procesual penale ale ţărilor membre ale Uniunii 
Europene creează obstacole suplimentare în tragerea la răspundere penală a celor care 
atentează la ordinea din spaţiul juridic european creat prin organizarea şi funcţionarea 
Uniunii Europene.

14. Într-o primă perioadă a confruntărilor legislaţiei comunitare cu această diversitate 
a legislaţiilor penale menţionate ale statelor membre, în doctrina penală s-a făcut 
deosebirea între competenţa penală comunitară sub aspectul aplicării sancţiunii penale 
(recunoscându-se că o atare competenţă revine în mod exclusiv legislaţiilor naţionale) 
şi competenţa normativă penală, adică competenţa de a defi ni comportamentele 
susceptibile de tratament penal care ar reveni organelor comunitare. S-a motivat că 
punerea în aplicare a principiilor care guvernează instituţiile comunitare nu pot să nu aibă 
infl uenţă asupra dispoziţiilor penale naţionale, statele membre fi ind obligate să ia toate 
măsurile, inclusiv penale, pentru a traduce în viaţă principiile fundamentale recunoscute 
de ordinea juridică comunitară, cum ar fi  principiul nediscriminării, al libertăţii de 
circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi capitalurilor, al toleranţei, al liberei concurenţe 
etc. Implicit, prin aceasta legea comunitară exercită un efect de neutralizare totală sau 
parţială a normelor de incriminare naţionale. incompatibile cu aceste principii. Aşa, de 
pildă, dacă un stat membru al Uniunii ar j introduce în legea naţională o infracţiune prin 
care ar sancţiona penal sustragerea de la plata anumitor taxe, creând obstacole în libera 
circulaţie a mărfurilor, asemenea dispoziţii ar fi  paralizate de dreptul comunitar, chiar 
fără a fi  abrogate pe plan naţional, organele judiciare fi ind obligate să aplice dreptul 
comunitar; în caz contrar, organele comunitare se vor adresa Curţii Internaţionale de 
Justiţie. Aceasta ar fi  o competenţă penală negativă a organelor comunitare, la care s-ar 
adăuga şi o competenţă pozitivă (deşi în limite mai restrânse) a acestor organe în legătură, 
de pildă, cu principiul asimilării. în adevăr, dispoziţiile comunitare cuprinzând obligaţia 
statelor membre de a asimila, adică a pune pe acelaşi plan de preocupare în ceea ce 
priveşte protecţia acordată, interesele comunitare şi interesele naţionale corespunzătoare, 
realizează implicit o extindere a domeniului legii naţionale penale menită să servească 
de astă dată şi intereselor comunitare. în aceste limite şi în mod indirect se poate vorbi 
chiar de o competenţă penală normativă în sens pozitiv a Comunităţii1.

15. Constituţia Europeană amplifi că şi mai mult căile de infl uenţare a legislaţiei 
comunitare asupra legii penale naţionale. O primă rezolvare pe care o propune este 
folosirea legislaţiei penale a statelor membre ale Uniunii, chiar cu păstrarea elementelor 
specifi ce care le caracterizează, pentru ocrotirea valorilor care stau la baza existenţei 
şi dezvoltării Uniunii Europene, şi anume pentru respectarea demnităţii umane, a 
libertăţii (inclusiv a libertăţii de circulaţie a persoanelor, mărfurilor, serviciilor şi a 
capitalurilor; ca şi a libertăţii de stabilire în orice loc), pentru respectarea idealurilor 
democratice ale egalităţii, ale statului de drept, ale drepturilor omului, inclusiv ale 
drepturilor minorităţilor (prin interzicerea oricăror forme de discriminare bazată 
pe rasă, religie, sex, avere, convingeri politice, orientare sexuală etc), toate acestea 
considerate ca valori fundamentale într-o societate bazată pe pluralism, toleranţă, 
justiţie, solidaritate, nediscriminare, egalitate între femei şi bărbaţi (art. 1-2 din 
1  Delmas-Marty, A.E. Vervaele, La mise en oeuvre du Corpus furiş dans Ies Etats Membres, Intersentia, Utrecht, 
2000, p. 223 (raport R. Sicurella).
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Constituţie) şi o societate care îşi propune să promoveze pacea, bunăstarea popoarelor 
(art. 1-3), să respecte bogăţia şi diversitatea lingvistică şi culturală, inclusiv patrimoniul 
cultural european şi să asigure dezvoltarea unei pieţe comune bazate pe o liberă şi 
nedenaturată concurenţă.

Constituţia Europeană subliniază de la început că îşi propune să respecte funcţiile 
esenţiale ale statelor care au ca obiect asigurarea integrităţii naţionale, menţinerea 
ordinii publice şi a securităţii naţionale, consacrând astfel ideea că Uniunea respectă 
atât caracterul specifi c al dreptului penal ca parte integrantă a culturii fi ecărui popor, 
dar îl priveşte şi ca instrument de asigurare a ordinii publice, a protecţiei civile, ca o 
garanţie a libertăţii, siguranţei şi justiţiei în întreaga comunitate internaţională.

În realizarea acestor obiective statele membre se asistă reciproc (art. 1-5), 
considerând că îndeplinirea prevederilor Constituţiei Europene constituie o sarcină 
prioritară şi comună tuturor statelor membre.

16. De asemenea, dreptul penal al fi ecărui stat membru este implicat, în formele 
şi modalităţile specifi ce legii penale a statului respectiv, inclusiv cu particularităţile 
sale istorice, în asigurarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor Uniunii, adică în 
ocrotirea cu mijloace de drept penal a acelui ansamblu de drepturi care cuprind atât cele 
prevăzute în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului la care Uniunea Europeană 
aderă, cât şi o serie de drepturi fundamentale noi, toate constituind Charta drepturilor 
fundamentale ale cetăţenilor Uniunii Europene. Din aceste drepturi, enumerate în partea 
a Ii-a a Constituţiei Europene, fac parte: demnitatea umană, dreptul la viaţă (de observat 
că demnitatea este socotită în viziunea Constituţiei mai de preţ chiar decât viaţa), 
dreptul la integritate corporală fi zică şi psihică (în cadrul acesteia Constituţia subliniază 
interzicerea practicilor eugenice în scop de selecţie a persoanelor, interzicerea utilizării 
corpului uman ca sursă de profi t, a donării fi inţei umane în scopul reproducerii). Alte 
drepturi fundamentale se referă la interzicerea torturii şi a tratamentelor neomenoase 
şi inumane, a sclaviei, a muncii forţate sau obligatorii, interzicerea trafi cului de fi inţe 
umane, dreptul la libertate şi securitate, respectarea vieţii personale şi de familie, 
protecţia datelor cu caracter personal, libertatea de gândire şi de conştiinţă, libertatea de 
exprimare şi de informare, libertatea de întrunire şi de asociere, egalitatea în drepturi, 
nediscriminarea, drepturile copilului (ca să nu enumerăm decât pe cele care implică şi 
o ocrotire sub aspectul legii penale) şi altele.

În ocrotirea acestor drepturi şi libertăţi legea penală a statelor membre, cu toate 
particularităţile care ar caracteriza-o, se supune principiului subsidiarităţii, în sensul 
că în ipoteza în care obiectivele Uniunii nu pot fi  atinse satisfăcător de statul membru, 
va fi  justifi cată intervenţia Uniunii dacă prin aceasta obiectivele menţionate pot fi  
mai bine şi integral satisfăcute (art. Ml). În acest caz intervenţia Uniunii se supune 
principiului proporţionalităţii, în sensul că ori de câte ori intervine Uniunea, conţinutul 
şi forma de acţiune ale acesteia nu pot depăşi ceea ce este strict necesar pentru atingerea 
obiectivelor consacrate de Constituţie.

17. O altă implicare globală a legii penale în asigurarea ordinii juridice comunitare 
potrivit Constituţiei Europene este cea privitoare la ocrotirea cetăţenilor Uniunii. 
în acest caz legea penală a statelor membre, cu toate particularităţile şi diferenţele 
existente, este obligată să apere pe cetăţenii Uniunii Europene întocmai ca pe 
resortisanţii proprii. Aceasta înseamnă că viaţa, integritatea corporală, libertatea, 
demnitatea, inviolabilitatea sexuală, ca şi celelalte drepturi şi libertăţi fundamentale 
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ale cetăţenilor Uniunii Europene sunt ocrotite potrivit aceloraşi dispoziţii penale 
ale statelor membre pe care aceste state le folosesc pentru apărarea prin mijloace 
penale a propriilor resortisanţi. în această ipoteză va acţiona, de asemenea, principiul 
subsidiarităţii şi al proporţionalităţii, ca şi în celelalte situaţii menţionate.

18. In acelaşi mod va acţiona legea penală a statelor membre şi cu privire la 
aducerea la îndeplinire a actelor legislative de competenţa exclusivă a Uniunii (art. 1-
12) sau a acelora care aparţin de competenţa partajată a Uniunii şi a statelor membre. 
Toate măsurile ce se vor lua prin aceste acte legislative (de pildă, cele de competenţă 
exclusivă, m domeniul vamal, al concurenţei, al politicii monetare, al conservării 
resurselor biologice ale mării, al politicii comerciale sau cele de competenţă partajată, 
cum sunt cele din domeniul pieţei interne, ocrotirii mediului, transporturilor, energiei, 
libertăţii, securităţii, justiţiei, sănătăţii) vor fi  aduse la îndeplinire prin orice mijloace, 
inclusiv prin j aplicarea legii penale a statelor membre, legea penală aplicându-se cu 
toatei particularităţile naţionale de legiferare şi de executare. In toate aceste domenii 
Uniunea acţionează prin legi europene, prin legi-cadru europene ca acte legislative şi 
printr-o serie de acte de punere în aplicare a Constituţiei şi a actelor legislative, cum 
sunt regulamentele şi deciziile. Organele Uniunii mai emit recomandări şi avize care 
nu sunt obligatorii pentru statele membre.

19. Dar, dacă până acum legea penală era chemată să acţioneze în formele şi 
modalităţile specifi ce fi ecărui, stat membru pentru satisfacerea obiectivelor de mai sus, 
există şi domenii în care legea penală a statelor membre fi ind chemată să joace un rol 
deosebit, este supusă unor exigenţe proprii; are loc în aceste situaţii, paralel cu folosirea 
tale quale a dispoziţiilor penale, şi un proces de abandonare treptată a particularităţilor 
legii penale naţionale, spre a se realiza o acţiune unitară şi concordantă în înfăptuirea 
unor obiective mai specializate (art. 1-42).

Potrivit Constituţiei Europene, în domeniile care se referă la libertate, securitate, 
justiţie, statele membre sunt solicitate să realizeze treptat o apropiere a dispoziţiilor 
penale, o renunţare treptată la particularităţile istorice şi la înscrierea lor pe o linie 
unitară, care să asigure o represiune mai efi cientă a unor fapte antisociale grave. 
Apropierea şi armonizarea legislaţiilor penale ale statelor membre au ca scop nu 
numai să creeze cadrul unei politici comune antiinfracţionale, dar şi acela de a evita 
ca unele state membre, prin particularităţile legislaţiilor lor penale, să devină locuri de 
refugiu pentru elementele criminale. De asemenea, o atare apropiere este de natură să 
întărească în conştiinţa cetăţenilor Uniunii Europene sentimentul de justiţie, ca şi ideea 
de egalitate de tratament penal în spaţiul european, ceea ce este deosebit de important 
pentru consolidarea Uniunii Europene1.

Această apropiere este concepută într-un cadru larg, cuprinzător, deoarece are în 
vedere nu numai dispoziţiile de drept material, dar şi dispoziţiile procedurale, în forma 
creşterii treptate a încrederii reciproce în actele judiciare ale organelor de justiţie 
ale statelor membre, ca şi prin cooperarea operaţională între organele de cercetare, 
urmărire, judecată în reprimarea infracţiunilor grave.

În felul acesta ideea apropierii şi armonizării dispoziţiilor penale ale statelor apărută 
în lucrările Naţiunilor Unite, apoi în documentele Consiliului Europei este preluată şi 
aprofundată de Uniunea Europeană.
1  Anne Weyembergh, Le rapprochement des legislations penales au sein de l’Union Europeenne; Ies difi eultes et leurs 
consequenees, în volumul l’Espace penal europeen, enjeux et perspectives, l’Universite de Bruxelles; Bruxelles, 2002; 
p. 141-142..
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20. Primele încercări de apropiere a dispoziţiilor penale s-au făcut în legătură 
cu incriminarea participaţiei la o organizaţie criminală (decizia 1998), apoi pentru 
întărirea protecţiei euroului contra falsului de monedă (decizia 29 mai 2000), ca şi 
în legătură cu combaterea terorismului (decizia 13 iunie 2002), precum şi a faptelor 
împotriva mediului înconjurător.

Experienţa acestor încercări a relevat că statele membre manifestă o rezistenţă 
vădită contra oricărei revizuiri şi perfecţionări a legislaţiei penale naţionale, iar atunci 
când totuşi acceptă unele modifi cări se manifestă tendinţa ca fi ecare stat membru să 
şi ofere model propria legislaţie. în literatura de specialitate s-a semnalat chiar că 
unele încercări de armonizare au fost aparente, superfi ciale, înşelătoare (trompe l’oeil), 
deoarece este greu de vorbit de o armonizare efectivă faţă de opoziţia care se manifestă 
în această materie. S-a remarcat că rezistenţa este cu atât mai importantă cu cât materia 
în care trebuie să se producă armonizarea este mai importantă. Această rezistenţă este 
vizibilă atât în ce priveşte defi nirea unitară a incriminării, cât şi în unifi carea limitelor 
de pedeapsă. Formula folosită de documentele comunitare, ca statele membre să aplice 
unor categorii de fapte grave pedepse efective, proporţionate şi disuasive nu a dat 
rezultate, fi ecare stat membru interpretând în felul său această recomandare. Adeseori 
rezistenţa a fost justifi cată cu argumentul că se distruge coerenţa internă a sistemului 
de pedepse în legea penală naţională. Abia după eforturi îndelungate, la reuniunea 
miniştrilor din 25-26 aprilie 2002 s-a ajuns la un acord asupra unei scări de pedepse cu 
4 nivele, şi anume s-a propus ca pedeapsa maximă să varieze între 1-3 ani, sau 2-5 ani, 
ori între 5 şi 10 ani, sau peste 10 ani1.

21. Pe aceeaşi linie de gândire, Constituţia Europeană prevede o clauză de 
solidaritate în materie de terorism, catastrofe naturale sau umane, recomandând tuturor 
statelor membre să-şi acorde reciproc asistenţă şi să-şi mobilizeze eforturile pentru 
prevenirea şi combaterea unitară a acestor manifestări. în aceleaşi scopuri Uniunea îşi 
propune să desfăşoare o politică unitară în domeniul dreptului de azil şi a migraţiei, să 
identifi ce soluţii de reglementare comună pentru combaterea rasismului, xenofobiei, 
criminalităţii organizate, paralel cu măsurile de coordonare şi cooperare a autorităţilor 
specializate. Constituţia Europeană prevede, de asemenea, constituirea unui Comitet 
permanent în cadrul Consiliului care să asigure promovarea şi consolidarea cooperării 
operaţionale a statelor membre în materie de securitate internă. Sub toate aceste 
aspecte, s-a propus introducerea unor reguli comune în toate statele membre în legătură 
cu normele de securitate internă. Asemenea reguli comune sunt impuse şi de politica 
unitară desfăşurată de Uniune în legătură cu frontierele externe, cu vizele şi permisele 
de şedere pe teritoriul Uniunii.

Este interesantă şi sublinierea din art. III-262 al Constituţiei, care prevede că statele 
membre răspund pentru menţinerea ordinii publice şi salvgardarea securităţii interne, 
îndatorire care le revine indiferent de măsurile luate de Uniune. Aceasta înseamnă că 
dreptul penal naţional va continua să-şi păstreze actualitatea, paralel însă cu procesele 
de apropiere a legislaţiilor penale ale statelor membre, spre a combate o criminalitate 
unitară şi bine organizată la nivel european.

22. O nouă treaptă de implicare mai puternică a legii penale în viaţa juridică a 
Uniunii o constituie posibilitatea prevăzută de Constituţie ca prin legi europene sau 
legi-cadru europene să se introducă anumite reguli minime cu privire la defi nirea unor 
1  Anne Weyembergh, Op. cit, p. 129-133.
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infracţiuni şi a sancţiunilor în domenii de criminalitate gravă, cum ar fi  terorismul, 
trafi cul de persoane şi exploatarea sexuală a femeilor şi a copiilor, trafi cul ilicit de 
droguri, trafi cul ilicit de arme, spălarea banilor, corupţia, falsifi carea mijloacelor de 
plata, criminalitatea informatică şi criminalitatea organizată (art. III-271). în funcţie 
de evoluţia criminalităţii, Consiliul Europei poate adopta o decizie europeană care 
să identifi ce şi alte domenii ale criminalităţii care îndeplinesc condiţiile de mai sus. 
Aceasta înseamnă că Uniunea Europeană va putea impune unele reguli obligatorii 
pentru defi nirea unitară a conţinutului unor infracţiuni şi pentru stabilirea unitară 
a limitelor de pedeapsă în cazul acestora, ceea ce va însemna modifi cări esenţiale 
ale legii penale naţionale pe baza legii europene sau a legii-cadru europene, a căror 
aplicare va avea prioritate faţă de legea naţională.

Asemenea reguli minime vor putea fi  instituite şi în materie de procedură penală, 
cum ar fi  regulile comune de recunoaştere în întreaga Uniune a diferitelor categorii 
de hotărâri judecătoreşti, a regulilor pentru prevenirea şi soluţionarea confl ictelor 
de competenţă, a celor cu privire la admisibilitatea reciprocă a probelor între statele 
membre, a regulilor privind drepturile persoanei în procesul penal, ca şi a drepturilor 
victimei.

23. Constituţia Europeană este preocupată şi de posibilele situaţii în care acestei 
reguli minime ar aduce atingere unor instituţii fundamentale ale sistemului de justiţie 
al unui stat membru; în acest caz statul membru poate sesiza Consiliul European, care 
va dispune suspendarea procedurii de adoptare a acestor reguli minime pe timp de 4 
luni, după care Consiliul European va decide dacă retrimite proiectul Consiliului sau 
cere Comisiei sau grupului de state membre care au elaborat proiectul iniţial de lege-
cadru să prezinte un nou proiect. Dacă la sfârşitul celor 4 luni Consiliul European nu 
ai acţionat, ori dacă în intervalul de 12 luni de la noul proiect acesta nu a fost adoptat 
printr-o nouă lege-cadru europeană, iar cel puţin o treime din statele membre doresc 
să; instituie o cooperare consolidată pe baza proiectului iniţial de lege-cadru, acestea 
informează Parlamentul European şi Consiliul European care vor aproba cererea 
privind cooperarea consolidată (art. III-271).

24. Există anumite domenii în care Constituţia Europeană prevede că prin legea 
şi legea-cadru europeană nu se vor institui numai reguli minime de defi nire a unor 
incriminări, ci se vor prevedea chiar dispoziţii unitare concrete care, în mod obligatoriu, 
j vor fi  introduse în legislaţiile penale ale statelor membre privind reglementarea unor 
materii de interes comun. De astă dată, aşa cum se observă, organele Uniunii stabilesc 
o reglementare completă a materiei penale, inclusiv un mod unitar de sancţionare a 
faptelor respective. O asemenea reglementare este prevăzută, de pildă, pentru protecţia 
datelor cu caracter personal. Prin legea europeană sau prin legea-cadru se vor stabili 
dispoziţii unitare privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către 
instituţiile şi organismele Uniunii, ca şi de către statele membre (art. 1-51), precum şi 
reguli unitare de ocrotire penală a folosirii acestora. O altă reglementare complexă este 
prevăzută pentru combaterea fraudei şi a oricărei activităţi ilicite care aduc atingere 
intereselor fi nanciare ale Uniunii Europene (art. III-415).

În acest scop, în legea penală germană a fost deja introdus un text privind incriminarea 
actelor frauduloase în legătură cu subvenţiile şi ajutoarele comunitare şi un alt text care 
incriminează deturnarea ajutoarelor comunitare. în legea penală spaniolă, italiană şi 
austriacă s-au prevăzut dispoziţii prin care interesele comunitare sunt asimilate în mod 
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explicit intereselor naţionale. Alte state membre au introdus, de asemenea, dispoziţii 
privind ocrotirea penală a intereselor fi nanciare ale Uniunii Europene.

Ţara noastră, deşi nu este încă membră a Uniunii Europene, a introdus în noul Cod 
penal care va intra în vigoare la 1 septembrie 2006 un capitol special intitulat „Crime şi 
delicte contra intereselor fi nanciare ale Comunităţilor Europene” (art. 479-489), fi ind 
incriminate faptele de nerespectare a normelor privind obţinerea de fonduri din bugetele 
Comunităţilor Europene, deturnarea de fonduri din aceste bugete, diminuarea ilegală 
a resurselor din aceste bugete şi neglijenţa care prejudiciază interesele fi nanciare ale 
Comunităţilor Europene.

În materie de justiţie, Constituţia Europeană stabileşte obligativitatea introducerii 
în legislaţiile naţionale a anumitor reglementări, cum ar fi  cele referitoare la dreptul 
oricărei persoane de a se adresa efectiv sau să aibă acces la o instanţă imparţială care 
să se pronunţe într-un termen rezonabil, cel în cauză benefi ciind totodată de dreptul la 
apărare, de prezumţia de nevinovăţie şi de aplicarea principiului non bis in idem (art. 
11-107, art. 11-108 şi art. 11-110).

25. Sub aspect instituţional, Constituţia Europeană prevede că prin legea europeană 
se va stabili cadrul de funcţionare a unor organisme specializare în probleme de 
urmărire penală şi justiţie, cum ar fi  Europol şi Eurojust care să coopereze în vederea 
descoperirii infracţiunilor şi infractorilor, a anchetării şi tragerii la răspundere penală 
a celor vinovaţi de fapte care aduc atingere valorilor Uniunii şi a ordinii juridice 
din statele membre. Se prevede posibilitatea unor informări comune asupra acestor 
manifestări, declanşarea de anchete penale comune, coordonarea eforturilor pentru 
tragerea la răspundere a autorilor şi participanţilor la săvârşirea unor infracţiuni 
grave. Prin aceasta Constituţia Europeană creează cadrul amplifi cării spaţiului juridic 
european.

Pentru a avea o şansă în lupta împotriva unei criminalităţi care profi tă din plin 
de reglementările diferite în vigoare în ţările europene, arată un autor, se impune de 
urgenţă abolirea particularităţilor depăşite în materie poliţienească şi judiciară. Devine 
necesară instaurarea unui adevărat spaţiu juridic european în cadrul căruia magistraţii 
vor putea, fără alte obstacole decât principiile de existenţă a statului de drept, să caute 
şi să schimbe informaţiile utile procesului judiciar1.

Pe această linie de gândire a luat fi inţă şi instituţia procurorului european (pe baza 
discuţiilor de la Strasbourg 2000 şi de la Trier 2001), crearea Eurojustului la conferinţa 
de la Tampere 1999, semnarea Convenţiei de întrajutorare judiciară în materie penală 
a statelor membre ale Uniunii Europene la 29 mai 2000 şi a protocolului său la 16 
octombrie 2001, acordul politic asupra mandatului de arestare european (conferinţa de 
la Lockun 2001), realizări ce reprezintă paşi importanţi în crearea unui spaţiu juridic 
european.

26. Un pas important în crearea acestor instituţii judiciare europene a fost făcut 
şi prin înfi inţarea Europolului (Ofi ciul european de poliţie). Acest organism a luat 
fi inţă prin Convenţia europeană din 26 iulie 1995 pe baza art. K3 din Tratatul de la 
Maastricht. Convenţia a intrat în vigoare la 1 octombrie 1998, iar Europol a început să 
funcţioneze de la 1 iulie 1999. Dacă iniţial Europol a funcţionat ca o unitate europeană 
de poliţie cu misiunea de a lupta contra drogurilor, treptat competenţa lui sa extins la 
terorism, pedofi lie, contrafacerea monedei europene, spălarea de capitaluri, la imigrarea 
1  D. Rohert, Lajusticc et le chaos. Paris: Editions Stock, 1996, p. 331.
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ilegală, trafi cul de vehicule furate, trafi cul cu fi inţe umane, trafi cul de materii nucleare 
şi radioactive. În prezent acest organism participă activ la identifi carea celor mai grave 
infracţiuni care interesează comunitatea internaţională, la descoperirea infractorilor, 
punând la dispoziţia poliţiilor din statele membre o uriaşă cantitate de informaţii şi 
documente pentru alcătuirea dosarelor penale ale unor infractori periculoşi. În esenţă, 
Europol facilitează schimbul de date între ofi ţerii de legătură detaşaţi de statele membre 
in cadrul diferitelor servicii ale acestei organizaţii; întocmeşte analize şi rapoarte 
operaţionale asupra activităţilor criminale desfăşurate în diferite state; asigură asistenţă 
tehnica anchetelor şi operaţiilor desfăşurate în statele membre ale Uniunii Europene. 
Pe baza datelor oferite de Europol au putut fi  distruse unele organizaţii criminale, s-
au luat măsuri contra imigraţiei clandestine, s-a creat un sistem de alertare rapidă în 
cazul fraudelor prin cârdul bancar, s-a alcătuit o listă a organizaţiilor teroriste. Europol 
dispune de un buget de peste 50 de miliarde de euro, cuprinde peste 300 de persoane 
şi benefi ciază de un sistem informatic specifi c deosebit de efi cient. Problema esenţială 
care se pune în faţa Europolului în viziunea Constituţiei Europene este nu numai de 
amplifi care a activităţii acestui organism, dar şi de realizare a unui control judiciar 
competent şi efectiv asupra activităţii sale, atât la nivel naţional, cât şi european.

27. În domeniul activităţii de urmărire, anchetare şi tragere la răspundere a 
infractorului, progresele sunt mai lente. Un progres în acest domeniu s-a realizat prin 
Convenţia Europeană de la Tampere (Finlanda), 15-26 octombrie 1999, care a creat o 
instituţie de coordonare judiciară europeană, Eurojust (decizia Consiliului European 
din 14 decembrie 2000). Unitatea este compusă din procurori, judecători şi ofi ţeri de 
poliţie detaşaţi de fi ecare stat membru al Uniunii Europene. Atribuţiile acestei instituţii 
au fost precizate prin decizia Consiliului European din 28 februarie 2002; s-a prevăzut 
că este competentă să realizeze anchete privind cele mai grave infracţiuni (infracţiuni 
informatice, corupţie, spălarea banilor, infracţiuni contra mediului, fraudele). Treptat, 
competenţa Eurojust s-a lărgit şi asupra altor infracţiuni, pe măsură ce statele membre 
au solicitat aceasta. De asemenea, Eurojust acţionează când este sesizat de Europol, 
fi ind conceput ca un furnizor de servicii pe care le pune la dispoziţie statelor membre. 
Eurojust poate adresa autorităţilor naţionale din statele membre cererea de a efectua 
anchete şi de a desfăşura activităţi de urmărire în cauze precis determinate, când statul 
membru respectiv este mai bine plasat decât un alt stat. In aceste cazuri se organizează 
echipe comune de anchetatori care acţionează pe întreg spaţiul statelor membre.

28. Pentru combaterea infracţiunilor care aduc atingere intereselor fi nanciare ale 
Uniunii Europene, printr-o lege europeană se poate institui un Parchet European având 
ca bază activitatea Eurojust. Parchetul European va cerceta, urmări, trimite în judecată, 
în colaborare cu Europol şi Eurojust, pe autorii, instigatorii şi complicii la infracţiunile 
care aduc atingere intereselor fi nanciare ale Uniunii Europene, în conformitate cu 
descrierea acestor incriminări în legea-cadru europeană. Legea cadru-europeană va 
stabili statutul Parchetului European, normele de procedură aplicabile în activitatea sa, 
regulile privind admiterea probelor, controlul jurisdicţional etc.

Importantă este şi sublinierea din Constituţia Europeană potrivit căreia Consiliul 
European poate lua măsuri de extindere a atribuţiilor Parchetului European şi pentru 
urmărirea unor infracţiuni grave care ating ordinea juridică a mai multor state membre.

29. Un instrument important în activitatea Parchetului European îl va constitui 
mandatul de arestare european. Acest instrument elaborat la propunerea Comisiei 
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Europene cu ocazia conferinţei de la Tampere a fost aprobat la conferinţa de la Lacken din 
14 decembrie 2000 şi a dobândit un rol important mai ales în suprimarea mecanismului 
extrădării. De asemenea, a subliniat convingător posibilitatea recunoaşterii reciproce a 
actelor juridice între statele membre ale Uniunii Europene.

Prin mandatul de arestare european se realizează transferarea fi zică a unei persoane 
care a săvârşit una dintre cele 32 de infracţiuni în raport cu care funcţionează acest 
mandat (este vorba corupţie, terorism, participare la o organizaţie criminală, trafi c 
de persoane, arme, bunuri culturale, stupefi ante, infracţiuni comise prin calculator 
şi altele), fără a fi  nevoie să se verifi ce dubla incriminare; singura condiţie este ca 
infracţiunea să prezinte o anumită gravitate (pedeapsa prevăzută de lege să fi e maire 
de 3 ani).

Efi cienţa acestui instrument va depinde de buna cooperare între organele de urmărire 
penală ale statelor membre, ca şi de o mai bună armonizare a dispoziţiilor penale.

30. Aşa cum se observă chiar din această trecere în revistă a principalelor 
implicaţii ale legii penale în activitatea Uniunii Europene, în viziunea Constituţiei 
Europene legea penală, deşi parte componentă a culturii naţionale prin funcţiile pe 
care le exercită în prevenirea şi combaterea criminalităţii, fenomen care a căpătat o 
extindere excepţională în lumea contemporană, şi spre deosebire de alte componente 
ale culturii naţionale, trebuie să se implice inevitabil în procesele de unifi care treptată 
legislativă şi instituţională spre a deveni un factor efi cient de realizare a obiectivelor 
Uniunii Europene. Această unifi care nu se poate realiza deodată, ci treptat, în forme şi 
modalităţi care să îmbine caracterul naţional şi internaţional al represiunii penale, cu 
particularităţile legislaţiei penale. Treptele pe care le descrie Constituţia Europeană de 
implicare a legii penale ca instrument de realizare a obiectivelor Uniunii prin aplicarea 
constrângerii juridice sunt clare şi precise; aceste trepte se constituie, totodată, ca 
obligaţii prioritare ale statelor membre în îndeplinirea îndatoririlor care le revin pe 
baza Constituţiei Europene.

De altfel, în literatura de specialitate se vorbeşte chiar de crearea unui spaţiu 
european bazat pe un consens al statelor membre ale Uniunii Europene, chiar în absenţa 
unei dezbateri publice asupra valorilor sociale care ar urma să fi e protejate şi asupra 
competenţelor de adoptare a deciziilor în această materie. între libertate şi securitate, 
obiective ale Constituţiei Europene, se acordă o prioritate tot mai mare securităţii 
asupra libertăţii, iar în ce priveşte sectoarele vizate, prioritatea este acordată apărării 
intereselor fi nanciare ale Comunităţii şi protecţiei contra celor mai grave forme de 
criminalitate transnaţională1.

31. Am dori să remarcăm originalitatea acestui proces. în doctrina penală mai 
veche s-a combătut ideea unui drept penal internaţional, adică a unor dispoziţii penale 
aplicabile mai multor state, cu motivarea de principiu că dreptul penal este expresia 
suveranităţii naţionale şi că numai statul, ca reprezentant al societăţii, este în măsură să 
elaboreze reguli de comportare valabile cărora să li se conformeze cei care locuiesc în 
limitele unui anumit teritoriu, numai acesta poate să stabilească gravitatea încălcărilor 
ordinii sale juridice, să fi xeze limitele de pedeapsă şi să asigure executarea pedepselor, 
toate acestea în raport cu specifi cul dezvoltării istorice a fi ecărui stat, cu politica 
penală care îi este proprie şi compatibilă cu interesele naţionale şi cu particularităţile 
dezvoltării societăţii respective. Un drept penal care să cuprindă dispoziţii aplicabile 
1  Maria Luiza Cesoni. Droit penal europeen; une harmonisation perilleuse. In volumul L’espace penal europeen. 
Op. Cit., p. 154.
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în mai multe state suverane ar presupune un suprastat care să elaboreze aceste norme 
şi să le asigure respectarea prin mijloace de constrângere. Totodată, o atare soluţie ar 
presupune abandonarea de către statele suverane a atributelor lor de reglementare a 
conduitei cetăţenilor proprii potrivit cu interesele naţionale.

Crearea unei organizaţii de state europene, la început din interese economice, 
extinzându-se treptat şi asupra altor domenii, a făcut necesară elaborarea în multiple 
domenii de dispoziţii unitare pentru toate ţările membre. Este adevărat că Uniunea 
Europeană nu constituie un suprastat şi, ca atare, n-ar putea exercita atributele ce revin 
suveranităţii statelor naţionale, implicit elaborarea de dispoziţii penale, prevederea de 
sancţiuni penale şi asigurarea executării acestora.

Dar acest proces de unifi care impus de realităţile contemporane ar putea începe nu 
de sus, adică de la instaurarea unui imposibil suprastat suveran care să decidă asupra 
comportării tuturor membrilor existenţi pe teritoriul reunit al statelor care au acceptat 
să facă parte dintr-o uniune de state, ci ar putea să înceapă de jos, de la stabilirea unor 
acorduri prin care statele membre ale Uniunii, păstrându-şi suveranitatea, să decidă 
treptat ca în legile lor naţionale formulate în raport cu interesele specifi ce să fi e cuprinse 
şi dispoziţii care să corespundă intereselor comune grupării de state din care fac parte. 
Tot astfel, ar putea să conţină prevederi unifi catoare privind formarea unor organe de 
urmărire şi de trimitere în judecată, cu o competenţă teritorială cuprinzătoare, pe tot 
spaţiul juridic unifi cat. Cei care încalcă aceste norme penale comunitare ar putea fi  
judecaţi de instanţele ţării unde sunt asigurate cele mai bune condiţii de probaţiune, 
hotărârea acestora fi ind recunoscută ca valabilă de toate ţările membre, iar executarea 
sancţiunii s-ar putea face în locurile de executare ale statului care are condiţiile cele 
mai bune pentru reeducarea respectivului tip de infractor. Pentru infracţiunile care nu 
aduc atingere intereselor Comunităţii s-ar aplica mai departe legea naţională, cu toate 
particularităţile existente. Aşa cum în constituţia naţională vor fi  preluate, probabil, şi 
dispoziţii ale Constituţiei Europene, tot astfel credem că, în perspectivă, va exista un 
cod penal şi de procedură penală european, cu dispoziţii unifi catoare de drept material 
şi procesual penal, paralel cu dreptul penal şi procesual penal naţional. S-ar putea 
refl ecta şi la o altă soluţie posibilă, şi anume ca în codul penal şi de procedură penală ale 
fi ecărui stat membru să fi e introduse dispoziţii cu caracter comunitar, alcătuind o parte 
distinctă de celelalte dispoziţii, aşa cum constituţia naţională ar putea cuprinde reguli 
din Constituţia Europeană care refl ectă cerinţe legate de interesele vieţii economice, 
sociale şi juridice comunitare.

Ne afl ăm astfel în faţa unui proces complex şi original de realizare a unei unităţi 
juridice prin acorduri treptate ale statelor şi prin înfăptuirea cerinţelor normative 
comunitare care să refl ecte, dincolo de particularităţile naţionale, interesele comune 
ale statelor membre.

Studierea acestui proces cu toate implicaţiile sale va trebui să preocupe şi pe juriştii 
din ţara noastră, în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, spre a găsi căile cele 
mai adecvate de satisfacere a cerinţelor vieţii comunitare şi pentru folosirea în condiţii 
corespunzătoare a actualului sistem legislativ perfecţionat şi amplifi cat pe baza 
legislaţiei comunitare.
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ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
СОВЕРШЕННЫХ НА СУДНАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ_____________________________________________________________________

The offences committed on civil ships represent the issue investigated in this article. 
The author examines this issue from the perspective of Ukrainian legislation. First 
of all the concepts of territory, ship, navigation under the Ukrainian and international 
legislation, certain offences that can be committed on ships are defi ned. Then 
the author examines in details the competence of the captain in investigating the 
offences committed on civil ships from the perspective of the regulations in force 
in Ukraine. The study contains suggestions de lege ferenda on improving the legal 
framework that exists in Ukraine in this fi eld.    

Общеизвестным является положение о том, что лица, которые совершили 
преступления на территории определенного государства, подлежат уголовной 
ответственности по уголовному кодексу этого государства. Это правило 
относиться и к Украине.

Понятием „территории Украины” охватываются также и такие объекты, 
как и судна, которые пребывают под суверенитетом Украины, приписанные к 
портам на территории Украины, которые находятся под флагом Украины в 
дальнем плавании, то есть за пределами государственной границы Украины. А в 
соответствии с Законом (ст. 3 УПК Украины) производство по уголовным делам 
на территории Украины осуществляется по правилам этого Кодекса независимо 
от места совершения преступления. Главную роль в этом играет территория 
Украины. В дальнем плавании могут находиться как военные корабли и невоенные 
суда. 

В настоящем исследовании нас в основном будут интересовать не военные 
корабли, находящиеся в дальнем плавании. Районом плавания в данном случае 
может быть открытое море или воды иностранного государства. А под плаванием 
можно понимать не только движение судна под собственными двигателями с 
парусами, а и стоянку на якоре, на рейде у причала иностранного государства, 
лежание в дрейфе, буксировка, толкание и т.п. Главным здесь является то, что 
судно должно пребывать за пределами территории Украины.

Судном Кодекс торгового мореплавания (КТМ) Украины определяет 
самоходное или клапоходное плавучее сооружение. Главным свойством здесь 
выступает плавучесть. В этом случае использование судна лишь для торговли 
является условным, поскольку суда могут быть предназначены и для других 
целей (рыбный промысел, разведка и добывание полезных ископаемых; 
гидротехнические, спасательные работы; для спорта, науки, обучения, лоцманские 
и ледокольные … и т.п.)

Международные морские конвенции также не дают универсального 
определения судна, а увязуют, как правило, с его назначением. В конвенциях 
технического характера понятие „судно” может быть значительно расширено. 
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Например, в соответствии с Правилом 3 Международных правил предназначения 
столкновения судов в море 1972 г. (МППСС-72) слово „судно” означает все виды 
плавающих средств, в том числе неводовместимых судов и гидросамолетов, 
что используются или могут быть использованы как средства передвижения 
по воде. Международная конвенция МАРПОЛ — 73/78 определяет судно, как 
эксплуатируемое в морской среде судно любого типа, включая подводные суда, 
плавучие средства, а также сто ... или плавучие платформы (ст. 2).

На судах в широком и узком их понимании, которые находятся в дальнем 
плавании, могут совершаться преступления. Таким считается, когда оно 
совершено не только непосредственно на его борту, а и на плавсредствах при 
судне, а также связанных с оружием промысла, которое является неотъемлемой 
частью рыболовецкого судна (ст. 15 КТМ).

Для судов характерными могут быть такие преступления как: контрабанда; 
ввоз произведений, что пропагандируют культ насилия и жестокости; 
порнографических предметов, наркотиков, ядовитых и сильнодействующих 
веществ; транспортирование оружия массового уничтожения; нарушение 
правил охраны вод; незаконная переправка лиц через границу; загрязнение 
моря; незаконное загрязнение водным добывающим промыслом; нарушение 
правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта, 
пожарной безопасности охраны труда; незаконное поднятие на судне 
Государственного Флага Украины; незаконное … судну та людям, терпящих 
бедствия; несообщение капитаном названия своего судна, при столкновении 
судов; угон судна и т. п. На судах могут также совершаться преступления против 
собственности, жизни и здоровья лица, окружающей среды, у сфере служебной 
деятельности, против правосудия (учитывая, что капитан судна является органом 
дознания), а также другие преступления. Однако, государственной статистики 
преступлений, совершенных на судах не существует, поэтому осложняется их 
обобщение и анализ. Специфические условия нахождения судна в дальнем 
плавании, отсутствие регулярной транспортной связи с портом приписки и 
соответствующими правоохранительными органами обусловливает наделение 
капитана судна непререкаемой властью. Он имеет право на владение табельным 
оружием и применением его с соблюдением соответствующего законодательства, 
для обеспечения личной безопасности и безопасности людей и имущества, 
находящихся на судне (ст. 63 КТМ).

Если Ф. Энгельс в свое время подчеркивал, что „…как нельзя более очевидна 
необходимость авторитета – и притом авторитета самого властного — на судне в 
открытом море”1.

Действующий УПК Украины (ст.101) капитанов морских судов, находящихся 
в дальнем плавании, относит к органам дознания. В проекте Уголовно — 
процессуального Кодекса Украины по состоянию на 7 июля 2005 года в ст. 
41 сказано, что органом дознания является капитан морских и речных судов, 
которые пребывают за пределами территориальных вод Украины, — по делам 
о преступлениях, совершенных на этих судах. Таким образом, в законопроекте 
статус капитана, как органа дознания несколько уточнен. Закон (ст. 13, 24 КТМ) 
допускает выход в море суден внутреннего плавания классификационным 
товариществом требованиям.
1 Маркс К. и Энгельс Ф. – Соч. Т. 18. c. 304.
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Проблемой здесь может быть то, что суда могут быть не только в государственной 
собственности, но и в частной, а дознание и следствие, функция расследования 
преступлений в целом является государственной прерогативой. Эта деятельность 
по Конституции Украины (ст. 92 п. 14) исключительно определяется законами 
Украины. Проблема эта требует самостоятельного изучения. Законодатель 
также не дает определения понятия „капитан”. Под этим термином необходимо 
понимать должностное лицо, которое признается представителем судовладельца 
и грузособственика, самостоятельно управляет судном и именуется в зависимости 
от типа, класса и назначения судна капитаном, капитан — директором … 
старшиною, старшиною — мотористом, багермейстером или кронмейстером. 
Кроме судовождения на капитана возлагаются обеспечение безопасности 
плавания, поддержание порядка на судне, расследование аварий, оказание помощи 
людям, терпящим бедствие в море, капитан выполняет некоторые нотариальные 
действия и другие предусмотренные Кодексом торгового мореплавания и другим 
законодательством.

Распоряжение капитана судна в приделах его полномочий должны 
беспрекословно исполняться всеми лицами, которые находятся на судне. Если 
действия лица угрожают безопасности судна или людей и имуществу, капитан 
вправе изолировать лицо в отдельное помещение под свою ответственность. 

Если на судне, которое находится в дальнем плавании, совершено деяние, 
предусмотренное уголовным Законом Украины, капитан исполняет функции 
органа дознания. Это обусловлено не самой должностью — капитан судна, а 
специфическими территориальными условиями, которые исключают возможность 
безотлагательного вмешательства компетентных органов в случае совершения на 
судне … безопасного деяния, а также стремлением законодателя гарантировать 
судну как … — техническому образованию государства на правовую защиту и 
безопасность мореплавания.

С этого повода считаю, что в исключительных случаях (авария, сложные не 
те условия и т.п.), когда даже судно находиться во внутренних территориальных 
водах (например, Азовское море), а не может безотлагательно прибыть в 
ближайший наш порт и с которым отсутствует транспортная связь. Капитан 
должен воспользоваться своим правом органа дознания, если для этого имеются 
основания. При этом капитан руководствуется уголовно — процессуальным 
законодательством Украины, в первую очередь УПК Украины и Инструкцией 
о проведении дознания на морских судах, которые находятся в плавании, 
утвержденною Генеральным прокурором Украины по согласованию с 
заинтересованными министерствами, ведомствами. Но такой действующей 
Инструкции в Украине еще не существует. Ранее действующая такая Инструкция 
не всегда соответствовала уголовно — процессуальному кодексу, который не во 
всем рассчитан на применение в открытом море. Капитан судна не только вправе 
сам провести дознание, но может назначить для этой цели любое подготовленное 
должностное лицо из суднового экипажа, то есть делегировать ему свои 
полномочия1.

В связи, с чем возникает проблема соответствующей подготовки, не только 
капитанов, а тех лиц, которые могли бы исполнить его указания при провидении 
1 Гуцуляк В.Н. Морское право: Учеб. пособие. – М., 2000. c. 26 - 57.



24

DOCTRINÃ

R
e

vi
st

a
 d

e
 ð

ti
in

þe
 p

e
n

a
le

  
  

 A
N

U
L

 I
I 

 2
0

0
6

дознания. Считаю, что в учебных заведениях, которые подготавливают 
судоводителей должен быть внедрен специальный курс с проблем дознания на 
судах, находящихся в дальнем плавании. 

Необходимо отметить, что действующий Уголовно — процессуальный Кодекс 
Украины не учитывает всех особенностей, специфику дознания на суднах, 
находящихся за пределами территориальных вод Украины, например, получение 
соответствующих санкций, разрешений, решений суда, решений отводов, 
самоотводов капитана, как лица проводящего дознание, привлечение экспертов, 
специалистов, переводчиков, защитников, соблюдение режима содержания лица 
под стражей в отдельном помещении, обеспечение их прав и свобод и т. п.

Учитывая это, я всем в начале 80-х годов предлагал принять Закон „О дознании 
на морских судах, находящихся в дальнем плавании”, описавши свои конкретные 
предложения1.

Не исчезла необходимость реализации моих предложений и сейчас, учитывая 
то, что Украина является морским государством, судна, которые заходят в 
открытое море и иностранные порты, в связи с тем, что разрабатывается проект 
нового УПК Украины, автором неоднократно выносится предложения, чтобы этот 
Кодекс был дополнен отдельной главой, посвященной особенностям провидения 
дознания по делах о преступлениях совершенных на судах, находящихся в дальнем 
плавании. Однако мои предложения безосновательно пока что в законодательном 
плане игнорируются. На мой взгляд, дознание вправе проводить и капитан — 
директор флотилии, плавбазы, плавзавода и приравненные к ним должностные 
лица, даже тогда, когда бы преступление имело место не на флагманском судне 
или „кораби…”. Проводить отдельные следственные действия на борту данного 
судна допустимо только с разрешения его капитана, который должен в этом 
способствовать.

Правами органа дознания необходимо наделить и лицо, которое руководит 
флотом, при условии пребывания его в дальнем плавании вместе с подчиненными 
ему суднами (начальник промысла, каравана, экспедиции). Особенно это 
необходимо в случаях, когда имеются основания для отвода или самоотвода 
капитана, который должен проводить дознание или в случаях его причастности к 
преступлению, заинтересованных в результатах расследования дела и т.п. Считаю 
также, что в исключительных случаях, когда например, на судне совершенно 
тяжкое преступление, болезнь капитана, причастность его к преступлению, 
а на борту судна прибывает, как пассажир, турист, следователь, прокурор или 
компетентное лицо, то они должны возбудить уголовное дело и расследовать 
преступление, с сохранением за ними всех гарантий предусмотренных трудовым 
законодательством с обеспечением всех правил безопасности мореплавания та 
внутреннего порядка на судне.

Если судно находится в иностранном порту, то капитан, перед тем как 
начать дознание, через консула Украины должен разузнать о применении или 
неприменении юрисдикции прибрежного государства к нашим судам. Документы, 
составленные с участием иностранных властей или те, которые поступили от 
них, подлежат консульской легализации, если это возможно. Указания консула 
1 Михайленко А.Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. Под ред. А.Н. Цыпкина. 
– Саратов, 1975. c. 103 - 111.
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относительно взаимодействий с иностранными властями при провидении 
дознания должны быть обязательными для капитана. В этом случае консула 
можно отнести к субъектам уголовно — процессуальных отношений.

На мой взгляд, капитан не должен пользоваться правилами органа дознания 
в случаях, когда преступление было совершено на судне, хотя и в открытом 
море, но об этом стало известно после прихода этого судна в наш порт. Это то 
же самое, если бы преступление было совершено во время пребывания судна 
в порту Украины. В соответствии со ст. 67 КТМ в этом случае капитан обязан, 
в установленном порядке, передать лицо, подозреваемое в совершении этого 
деяния, соответствующим правоохранительным органам. При этом капитан судна 
не является органом дознания, ибо таким он считается лишь тогда, когда судно 
находится за пределами территории государства. Только в этом случае капитан 
начинает дознание и вправе проводить его в полном объеме, предусмотренного 
УПК Украины ст.101 — 110, при этом Закон п. 8 ст.101 УПК не ограничивает 
капитана рамками подследственности уголовных дел. Дознание по делам 
завершается составлением постановления о направлении дела для производства 
досудебного следствия, которое утверждается прокурором. При наличии 
обстоятельств, исключающие производство по уголовному делу (ст. 6 УПК), 
орган дознания, в нашем случае капитан, прекращает дело мотивированным 
постановлением, копия каждого в течении суток направляется прокурору (ст. 109 
УПК).

Закон устанавливает и сроки производства дознания. Если преступление не 
является тяжким, дознание производиться в срок не более 10 дней, начиная с 
момента установления лица, его совершившего.

Но при производстве дознания на судах, находящихся в дальнем плавании 
не все требования УПК можно надлежащим образом выполнить, например, 
обеспечить присутствие защитника при допросе подозреваемого, решить вопрос 
об отводах самоотводах немедленно уведомить прокурора, о начатом дознании, о 
задержании подозреваемого, при этом предоставить материалы дела прокурору, 
своевременно передать дело следователю, решить вопросы о рассмотрении жалоб, 
получение необходимых санкций, разрешений для проведения процессуальных 
действий этого требующих и т.п. Необходимо также учитывать и то, что капитан, 
как орган дознания не осуществляет оперативно — розыскных мер, хотя Закон 
(ст. 103 УПК) в этом плане никаких исключений не делает. Могут возникнуть 
проблемы с сохранением трупа на борту судна, с вычислением соответствующих 
процессуальных сроков, например, содержание задержанного, подозреваемого, 
проведения дознания, особенно тогда, когда при долговременном морском 
плавании при пересечении линии границ дат (линии смены дат). На судне в 
календаре пропускается один день. 

На конец можно сказать, что проблемы правового регулирования и другие 
вопросы, связанные с расследованием преступлений совершенных на судах в 
открытом море остаются и их необходимостью решать.
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Conf. univ., dr. Florin STRETEANU
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

CÂTEVA ASPECTE CONTROVERSATE PRIVIND 
CONCURSUL IDEAL DE INFRACŢIUNI_____________________________________________________________________

The study analyses the phenomenon of ideal conjunctures of offences from the 
perspective of Romanian criminal legislation. The texts of law, which regulate this 
type of offence are cited, the author proposes his own opinion on the editing of 
these texts.  
In order to set the line of demarcation between the ideal and real conjuncture of 
the offence (taking into consideration the identical punitive approach provided for 
by the Criminal Code in force for both forms) the author presents the opinions of 
the doctrine, analysing: a) the theory of the natural unit of action, b) the theory of 
the legal unit of action, and after making a detailed analysis of the doctrinal views, 
the author arguments his adherence to the fi rst theory. Then, the author makes an 
analysis of the actions that are to be cumulatively taken in order to fall under the 
natural unit of action: a) the unit of will manifestation; b) the space and time unit; c) 
the material homogeneity of the committed deeds.  
Within the analysis process, the author comes up with many personal opinions on 
the issue proposed for discussion, including proposals de lege ferenda.   

Potrivit art. 33 lit. b) C. pen. român, concursul ideal ia naştere în urma săvârşirii 
unei singure acţiuni sau inacţiuni care însă, datorită împrejurărilor în care a avut loc 
şi urmărilor pe care le-a produs, realizează elementele constitutive ale mai multor 
infracţiuni.

O primă problemă controversată în acest context priveşte delimitarea sferei de 
incidenţă a acestui text şi, implicit, stabilirea liniei de demarcaţie între concursul ideal 
şi cel real. La o privire superfi cială, distincţia între cele două forme ale concursului 
nu pare a crea difi cultăţi. Astfel, dacă o persoană comite un furt, iar după câteva zile 
săvârşeşte un viol vom fi , în mod evident, în prezenţa unui concurs real, cele două 
fapte având la bază acţiuni diferite. Dacă însă, o persoană conduce neatent şi loveşte 
cu autoturismul două persoane afl ate împreună pe trotuar, producându-le vătămări 
corporale, se va reţine un concurs ideal, având o unică acţiune, soldată cu vătămarea 
a două victime.

La o analiză mai atentă, lucrurile se prezintă într-o cu totul altă lumină, căci 
delimitarea între unitatea şi pluralitatea de acţiune nu este nici pe departe atât de uşor de 
realizat cum ar putea părea. Acest lucru rezultă din ezitările evidente ale jurisprudenţei 
şi doctrinei în califi carea unor ipoteze de concurs ca real sau ideal. Aşa de pildă, în cazul 
faptei persoanei care conduce pe drumurile publice un autovehicul, deşi nu posedă 
permis de conducere (art. O.U.G. nr. 195/2002) şi are în sânge o îmbibaţie alcoolică ce 
depăşeşte limita legală (art. O.U.G. nr. 195/2002), s-a reţinut uneori un concurs real1, iar 
alteori s-a apreciat că ar fi  vorba de un concurs ideal2. Probleme şi mai complexe ridică 
1 T.j. Arad, dec. pen. nr. 84/1982. - În Revista Română de Drept (în continuare R.R.D.) nr. 7/1983, p. 48, cu notă critică 
de S. Raţiu şi notă aprobativă de V. Sopon; T.M.B., s. a II-a pen., dec. nr. 585/1991. - În: Culegere de practică judiciară 
penală pe anul 1991. - Bucureşti: Casa de editură şi presă “Şansa” S.R.L., 1992, (citate în continuare Culegere şi anul) 
p. 136, cu notă critică de V. Papadopol; Judec. Deva, sent. pen. nr. 951/1994 (nepublicată).
2 C. Turianu, C. Turianu. Legislaţia rutieră comentată şi adnotată. – Bucureşti: Ed. Ştiinţifi că şi Enciclopedică, 1988, p. 
311; V. Papadopol, notă la dec. pen. nr. 585/1991 a T.M.B. Loc. cit., p. 137-138; S. Raţiu, notă la dec. pen. nr. 84/1982 
a T.j. Arad. Loc. cit., p. 51.
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situaţia în care elementul obiectiv se compune dintr-o pluralitate de acte identice, când 
reţinerea unei unităţi sau pluralităţi de acţiune este şi mai controversată. Astfel, s-a 
considerat uneori că săvârşirea infracţiunii de tâlhărie concomitent asupra mai multor 
persoane, prin lovire şi ameninţare, constituie atâtea infracţiuni de tâlhărie afl ate în 
concurs ideal câţi subiecţi pasivi sunt1, iar alteori aceeaşi situaţie a fost califi cată ca 
reprezentând un concurs real.

Dat fi ind tratamentul sancţionator identic prevăzut de Codul penal în vigoare 
pentru cele două forme ale concursului de infracţiuni, nici doctrina şi nici instanţele 
nu au acordat în ultimele decenii prea multă atenţie elaborării unor criterii clare de 
delimitare între unitatea şi pluralitatea de acţiune şi, implicit, între concursul real şi cel 
ideal. Situaţia se va modifi ca însă radical în perspectiva intrării în vigoare a noului Cod 
penal, care diferenţiază regimul de sancţionare aplicabil pentru formele concursului, 
prevăzând pentru concursul real un tratament mult mai sever decât pentru cel ideal. 
Tocmai difi cultatea şi mai ales incertitudinea în privinţa criteriilor de delimitare 
între concursul real şi cel ideal i-a făcut pe unii autori2 să pună sub semnul îndoielii 
constituţionalitatea reglementării unui tratament sancţionator diferit pentru cele două 
forme ale concursului.

De aceea, vom încerca, în cele ce urmează, să aducem câteva clarifi cări asupra 
acestei chestiuni.

Aşa cum s-a subliniat în doctrina străină3, punctul de pornire în teoria concursului 
este distincţia între unitatea şi pluralitatea de acţiune. În legătură cu această distincţie 
se conturează astăzi două teorii principale.

Potrivit teoriei unităţii naturale de acţiune, suntem în prezenţa unei acţiuni unice 
atunci când mai multe acte individuale, omogene şi având la bază o manifestare de 
voinţă unitară se afl ă într-o relaţie spaţio-temporală atât de strânsă, încât ele sunt 
percepute în mod natural ca o unitate. În această accepţiune, unitatea acţiunii apare 
ca un element extrinsec şi preexistent dreptului, astfel că în procesul de evaluare în 
această etapă nu se are în vedere norma de incriminare. Elementele pe baza cărora 
se evaluează unitatea acţiunii sunt unitatea manifestării de voinţă; unitatea spaţio-
temporală; omogenitatea materială a actelor.

Potrivit teoriei unităţii juridice de acţiune, mai multe acte de executare alcătuiesc o 
acţiune unică doar atunci când reunirea lor este determinată de sensul textului legal. Cu 
alte cuvinte, potrivit acestei teorii, aceeaşi pluralitate de acte poate constitui o singură 
acţiune sau o pluralitate de acţiuni, nu potrivit unei analize efectuate independent de 
norma de incriminare, ci tocmai pe baza interpretării acesteia. Se consideră astfel că 
nici conceptul de unitate şi nici cel de pluralitate de acţiune nu pot fi  abordate decât 
dintr-o perspectivă juridică, ele nefi ind preexistente dreptului. Chiar dacă unitatea de 
acţiune poate presupune anumite premise structurate extrajuridic, ea este rezultatul 
unei valorizări juridice şi nu al uneia pur naturale. Aprecierea existenţei unei unităţi de 
acţiune poate fi  făcută din mai multe puncte de vedere, dar este normal ca dreptul penal 
1 C.S.J., s. pen., dec. nr. 784/1993, în B.J. 1993, p. 177; T.S., s. pen., dec. nr. 1641/1982, În V. Papadopol, Şt. Daneş. 
Repertoriu de practică judiciară în materie penală pe anii 1981-1985. - Bucureşti: Ed. Ştiinţifi că şi Enciclopedică, 
1988, p. 267; T.M.B., s. a II-a pen., dec. nr. 294/1982. – În: V. Papadopol, Şt. Daneş. Op. cit., p. 268.
2 G. Jakobs. Derecho penal. Parte general (traducere din lb. germană). – Madrid: Ed. Marcial Pons, 1997, p. 1076-
1077.
3 G. Fiandaca, E. Musco. Diritto penale. Parte generale. - Bolohna: Zanichelli Editore, 2001, p. 610; H.H. Jescheck, 
T. Weigend. Tratado de derecho penal. Parte general (traducere din limba germană). – Granada: Comares, 2002, 
p. 763.
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să abordeze situaţia din acea perspectivă care îi este proprie. Aşa de pildă, o acţiune de 
ucidere a unei persoane poate fi  privită ca parte a unei fapte mai grave, care presupune 
un atentat împotriva mai multor indivizi, dar poate, în egală măsură, fi  considerată ca o 
sumă de acte parţiale, ce constituie fi ecare în parte acte de ucidere (spre exemplu, mai 
multe lovituri de cuţit). Pentru dreptul penal însă, uciderea unei persoane este unitatea 
valorativă decisivă, aceasta fi ind fapta tipică. De aceea, descrierea tipică este cea care 
permite individualizarea unui fragment din activitatea umană şi considerarea acestuia 
ca o unitate de acţiune1.

Promotorii tezei unităţii juridice de acţiune invocă în primul rând caracterul 
imprecis al teoriei unităţii naturale, despre care se afi rmă uneori că este atât de fl exibilă 
încât permite fundamentarea oricărei soluţii ce se doreşte2. Aşa cum s-a subliniat însă 
în doctrină3, în realitate nici unitatea juridică nu oferă un grad de precizie mai ridicat 
decât teoria unităţii naturale. Aşa de pildă, deşi toţi autorii care susţin această teză sunt 
de acord că unitatea sau pluralitate de acţiune se determină prin raportare la fapta tipică, 
nu există un consens în ceea ce priveşte elementele ce trebuie avute în vedere. Astfel, 
unii autori consideră că trebuie avute în vedere doar acţiunile tipice, indiferent de 
numărul rezultatelor produse, căci nu de puţine ori numărul rezultatelor este aleatoriu, 
nefi ind determinat în mod direct de voinţa subiectului4. Alţii susţin însă că se impune 
luarea în considerare a numărului de rezultate survenite, căci descrierea tipică nu se 
referă doar la conduită, ci şi la rezultatul acesteia, cel puţin în cazul infracţiunilor de 
rezultat5. În plan practic consecinţele sunt importante. Spre exemplu, aruncarea unei 
grenade care răneşte grav mai multe persoane, va constitui o singură acţiune — şi deci 
va determina un concurs ideal — în prima accepţiune, respectiv se va analiza ca o 
pluralitate de acţiuni — generând un concurs real — în cea de-a doua.

În acelaşi timp, fi ecare dintre cele două soluţii bazate pe unitatea juridică de acţiune 
prezintă o serie de inconveniente. Luarea în considerare a rezultatului produs exclude 
existenţa concursului ideal omogen, căci producerea mai multor rezultate face să 
ne afl ăm în prezenţa mai multor acţiuni, adică a unui concurs real6. În egală măsură 
încercarea de a delimita unitatea de acţiune faţă de pluralitate doar pe baza luării în 
considerare a acţiunii tipice poate conduce la soluţii discutabile. În această ipoteză 
vom reţine un concurs ideal atunci când o persoană răneşte mai multe persoane prin 
aruncarea unui obiect de dimensiuni mari asupra acestora, dar vom fi  în prezenţa 
1 A se vedea S. Mir Puig. Derecho penal. Parte general. - Barcelona: Ed. Reppertor, 1999, p. 662.
2 G. Stratenwerth. Derecho penal. Parte general I. - Ed. Thomson Civitas, 2005, p. 450; G. Jakobs. Op. cit., p. 
1090.
3 E. Bacigalupo. Principios de derecho penal. Parte general. – Madrid: Ed. Akal, 1998, p. 429.
4 A. Calderón, J.A. Choclán. Derecho penal. Parte general. – Barcelona: Ed. Bosch, 2001, p. 416-417; H.H. 
Jescheck, T. Weigend. Op. cit., p. 767.
5 S. Mir Puig. Op. cit., p.663; M. Cobo del Rosal, T.S. Vives Antón. Derecho penal. Parte general. – Valencia: 
Ed. Tirant lo Blanch, 1999, p. 773; J.M. Suárez López. El concurso real de delitos. – Madrid: Edersa, 2001, p. 84. 
Trebuie precizat însă că acest punct de vedere are la bază reglementarea art.77 C. pen. spaniol, care, în materia 
concursului ideal nu se referă la aceeaşi acţiune, ci la acelaşi fapt. Potrivit textului, concursul ideal există atunci când 
un singur fapt constituie două sau mai multe infracţiuni. Opinia a fost susţinută şi în doctrina noastră mai veche, 
arătându-se că reprezintă o condiţie de existenţă a concursului ideal „existenţa unui fapt, a unei acţiuni unice cu un 
singur rezultat material căci faptul unic, deşi violează mai multe norme, nu poate produce mai multe rezultate” (subl. 
ns., F.S.). A se vedea Buzea. Infracţiunea penală şi culpabilitatea. – Alba Iulia: Tipografi a „Sabin Solomon”, 1944, 
p. 695-696.
6 S. Mir Puig. Op. cit., p. 663 şi 670. Autorul exclude şi existenţa concursului ideal eterogen atunci când toate 
infracţiunile din structura sa sunt infracţiuni de rezultat, admiţând această formă a concursului doar în ipoteza 
pluralităţii compuse dintr-o infracţiune de rezultat şi una de pericol sau mai multe infracţiuni de pericol. M. Cobo 
del Rosal, T.S. Vives Antón. Op. cit., p. 673.
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concursului real dacă aceleaşi persoane sunt rănite prin aruncarea mai multor obiecte 
de mici dimensiuni, într-o succesiune neîntreruptă. De asemenea, s-ar reţine concursul 
ideal dacă autorul loveşte două persoane prin aruncarea asupra lor a unei bare metalice, 
dar va fi  un concurs ideal dacă el loveşte concomitent cele două persoane, aplicându-i 
fi ecăreia o lovitură cu unul dintre pumni. În măsura în care tratamentul sancţionator 
prevăzut pentru concursul ideal ar fi  mai puţin sever decât cel consacrat în materia 
concursului real, soluţiile expuse ridică serioase obiecţii pe terenul echităţii1. Pe de 
altă parte, referirea la acţiunea tipică nu indică întotdeauna numărul acţiunilor efectiv 
realizate de autor, căci, în cele din urmă, în orice situaţie de concurs de infracţiuni 
există o pluralitate de acţiuni tipice, dat fi ind că se realizează mai multe conţinuturi 
de infracţiune2. Într-adevăr, dacă prin aruncarea unei grenade într-o casă este ucisă o 
persoană şi este distrus imobilul, vom avea două acţiuni tipice — una de ucidere şi alta 
de distrugere — dar, cu toate acestea, potrivit doctrinei şi practicii majoritare, va exista 
o singură acţiune, aceea de aruncare a grenadei, şi deci un concurs ideal.

Pentru toate aceste considerente, înţelegem să ne raliem tezei unităţii naturale de 
acţiune susţinută atât de majoritatea jurisprudenţei germane şi spaniole, cât şi de o parte 
a doctrinei3. Potrivit acestei teze, suntem în prezenţa unei unităţi de acţiune atunci când 
autorul pune în practică hotărârea sa de a atinge un anumit scop, printr-o pluralitate 
de acte omogene, afl ate într-o conexiune spaţio-temporală atât de strânsă, încât ele 
formează, din perspectiva unui observator imparţial, un tot unitar4. Astfel, pentru a fi  
în prezenţa unei unităţi de acţiune trebuie îndeplinite cumulativ 3 condiţii:

a) unitatea manifestării de voinţă

Unitatea elementului volitiv se raportează exclusiv la scopul acţiunii desfăşurate 
de către autor, fără a interesa latura subiectivă a eventualelor infracţiuni comise 
prin acţiunea respectivă. Spre exemplu, să presupunem că în locuinţa unei persoane 
izbucneşte un incendiu, iar persoana afl ată atunci în casă nu are mijloace pentru a 
stinge focul, astfel că decide să arunce pe geam obiectele deja cuprinse de fl ăcări. În 
acest caz, pentru unitatea acţiunii relevant este doar scopul urmărit de acea persoană 
— evacuarea din locuinţă a bunurilor aprinse, pentru a evita extinderea incendiului. 
Raportat la acest scop, toate actele succesive de aruncare se subsumează unei singure 
acţiuni. În raport de împrejurările concrete, această acţiune poate prezenta valenţe 
multiple. Astfel, ea ar putea fi  irelevantă pentru dreptul penal — atunci când nici 
unul dintre bunurile aruncate nu a cauzat vreun prejudiciu — ar putea constitui o 
singură infracţiune — dacă toate bunurile au căzut pe autoturismul aceleiaşi persoane 
distrugându-l — sau ar putea constitui premisa unui concurs ideal de infracţiuni 
— dacă două sau mai multe dintre bunurile aruncate au vătămat sau ucis mai multe 
persoane. 

Unitatea manifestării de voinţă nu implică cunoaşterea prealabilă de către autor 
a numărului actelor pe care le va comite, important este scopul vizat de acesta. Spre 
exemplu, el îşi poate propune să aplice lovituri victimei până ce aceasta va cădea la 
1 J.M. Suárez López. Op. cit., p. 84.
2 E. Escuchuri Aisa. Teoria del concurso de leyes y de delitos. – Granada: Comares, 2004, p. 400.
3 J.A. Choclán Montalvo. El delito continuado. – Madrid: Marcial Ponce, 1997 p. 74, 110 şi urm.; F. Antolisei. 
Manuale di diritto penale. Parte generale. - Milano: Giuffrè Editore, 2000, p. 222. A se vedea şi doctrina germană 
citată de H.H. Jescheck, T. Weigend. Op. cit., p. 765.
4 E. Escuchuri Aisa. Op. cit., p. 371 şi urm.



30

DOCTRINÃ

R
e

vi
st

a
 d

e
 ð

ti
in

þe
 p

e
n

a
le

  
  

 A
N

U
L

 I
I 

 2
0

0
6

pământ sau până va deceda. În măsura în care fi nalitatea urmărită se produce după 
primul act, este evident că autorul nu va mai comite alte acte dar, în caz contrar, el va 
comite atâtea acte câte sunt necesare, ele fi ind subsumate unei acţiuni unice.

În măsura în care unele dintre acte sunt săvârşite pe baza unei manifestări de voinţă 
distinctă de cea iniţială, cele două categorii de acte, corespunzătoare fi ecărei rezoluţii 
se separă, alcătuind două acţiuni distincte. Spre exemplu, autorul ia hotărârea de a 
aplica mai multe lovituri victimei, şi trece la executarea acestei hotărâri. La un moment 
dat, o persoană intervine pentru a-l imobiliza, situaţie în care autorul ia hotărârea de a 
lovi această persoană pentru a-şi asigura scăparea. Actele de lovire comise asupra celei 
de-a doua victime, având la bază o altă rezoluţie, vor alcătui o acţiune distinctă de cea 
iniţială. De aceea, în speţă, cele două infracţiuni de lovire se vor afl a în concurs real.

b) Unitatea spaţio-temporală
Condiţia se referă la aşa-numita unitate a procesului execuţional, adică la comiterea 

actelor de executare susceptibile de încadrare în conţinutul aceleiaşi acţiuni în acelaşi 
loc şi într-un interval scurt de timp. Cu alte cuvinte, actele trebuie săvârşite într-
o succesiune neîntreruptă. Aşa de pildă, jurisprudenţa germană a decis că există o 
acţiune unică în cazul diferitelor acte cu caracter obscen comise în prezenţa şi asupra 
unui minor cu aceeaşi ocazie sau în cazul actelor de lovire săvârşite asupra mai multor 
persoane în aceeaşi împrejurare1.

Subliniem însă că această condiţie nu exclude însă orice întrerupere a actului 
de executare propriu-zis. O întrerupere nu afectează unitatea acţiunii în măsura în 
care ea este fi rească, fi ind cerută de însăşi natura infracţiunii sau de modul în care 
a fost concepută executarea. Aşa de pildă, va exista o unitate de acţiune atunci când 
o persoană sustrage bunuri din apartamentul unui vecin şi face mai multe drumuri 
între apartamentul vecinului şi apartamentul său pentru a transporta bunurile sustrase2. 
Dacă intervalul scurs între actele de sustragere succesive nu depăşeşte timpul necesar 
transportului fi ecărui grup de bunuri sustrase, unitatea acţiunii nu va fi  afectată. În 
cazul în care actele succesive sunt comise la intervale mai mari, nu se mai poate vorbi 
de o unitate de acţiune3.

Caracterul fi resc al întreruperilor este o chestiune de fapt pe care instanţa o va 
aprecia având în vedere toate datele speţei concrete, neputând fi  stabilite a priori limite 
temporale în acest sens.

Condiţia unităţii spaţio-temporale, dacă este corect înţeleasă şi aplicată, va fi  în 
măsură să limiteze sfera actelor susceptibile de a se încadra în structura aceleiaşi 
acţiuni, prevenind astfel excesele care se impută uneori teoriei unităţii naturale de 
acţiune. Spre exemplu, se consideră că această teorie conduce la recunoaşterea unei 
singure acţiuni în cazul tuturor actelor (distrugere, vătămare corporală, ucidere etc.) 
săvârşite de un şofer urmărit de poliţie şi care încearcă să scape de urmăritori4. Este 
1 A se vedea jurisprudenţa citată de H.H. Jescheck, T. Weigend. Op. cit., p. 765.
2 T. J. Hunedoara, dec. pen. nr. 494/1977 în V. Papadopol, Şt. Daneş. Repertoriu alfabetic de practică judiciară în 
materie penală pe anii 1976-1980. – Bucureşti: Ed. Ştiinţifi că şi Enciclopedică, 1982, p. 167. În acelaşi sens, C. 
Ap. Bucureşti, s. I pen., dec. nr. 705/1997. În Curtea de Apel Bucureşti. Culegere de practică judiciară penală pe 
anul 1996. – Bucureşti: Ed. “Holding Reporter”, 1997, p. 387; C. Ap. Bucureşti, s a II-a pen., dec. nr. 272/1998. În 
Curtea de Apel Bucureşti. Culegere de practică judiciară penală pe anul 1998. – Bucureşti: Ed. All Beck, 1999, p. 
159-160.
3 A se vedea şi E. Escuchuri Aisa. Op. cit., p. 372.
4 Admisă de jurisprudenţa germană, soluţia unităţii de acţiune în acest caz este respinsă de doctrină. A se vedea: H.H. 
Jescheck, T. Weigend. Op. cit., p.768; G. Jakobs. Op. cit., p. 1090; E. Escuchuri Aisa. Op. cit., p. 403.
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adevărat că în acest caz există o unitate a manifestării de voinţă — scopul fi ind acela 
de a-şi asigura scăparea — dar nu credem că se poate vorbi în acest caz de o unitate 
spaţială a actelor comise. În măsura în care urmărirea se desfăşoară uneori pe zeci de 
kilometri, este mai difi cil de susţinut îndeplinirea condiţiei analizate1.

c) Omogenitatea materială a actelor comise

În anumite situaţii realizarea scopului propus de autor, chiar în cadrul unui proces 
execuţional unic, poate presupune săvârşirea a numeroase acte materiale, care însă 
nu pot fi , în nici un caz, subsumate unei acţiuni unice. Spre exemplu, autorul care îşi 
propune să sustragă bunuri din locuinţa unei persoane şi, în acest scop, ucide câinele 
de pază, pătrunde în casă şi în fi nal sustrage bunurile, săvârşeşte trei acte de executare 
distincte. Nu se poate însă susţine că aceste acte ar putea fi  incluse în sfera unei acţiuni 
unice. De aceea, vor fi  susceptibile de reunire într-o acţiune unică numai acele acte 
de executare care prezintă o omogenitate materială, cu alte cuvinte sunt toate acte de 
aceeaşi natură (acte de violenţă, acte de sustragere, acte de ameninţare etc.).

Ceea ce interesează în acest context este doar omogenitatea actelor în materialitatea 
lor, făcând abstracţie de rezultatele pe care fi ecare dintre ele le-a produs. Spre exemplu, 
o persoană, cu intenţia de a o lovi pe alta, aruncă succesiv mai multe pietre în direcţia ei. 
Vom avea o singură acţiune care regrupează toate actele, pentru că există o manifestare 
de voinţă unică, există un proces execuţional unic şi, în plus, este îndeplinită condiţia 
omogenităţii materiale (fi ecare act este identic cu celelalte, constând în aruncarea 
unei pietre). Unitatea acţiunii nu va fi  afectată chiar dacă, din 5 pietre aruncate, una a 
nimerit victima provocându-i o vătămare corporală, trei nu au atins nici o ţintă, iar una 
a lovit un autoturism afl at în imediata apropiere a victimei provocându-i avarii.

Omogenitatea materială a actelor de executare nu presupune însă în mod necesar o 
identitate a acestora. Spre exemplu, jurisprudenţa germană2 a decis că există o unitate 
de acţiune chiar dacă, pe parcursul actelor de executare a acţiunii de ucidere, autorul 
schimbă mijloacele folosite, atâta vreme cât rezoluţia rămâne unică.

În măsura în care toate aceste condiţii sunt reunite, vom fi  în prezenţa unei singure 
acţiuni, susceptibilă să dea naştere unui concurs ideal de infracţiuni în măsura în care 
diferitele acte au lezat valori sociale aparţinând unor titulari distincţi. Aşa de pildă, va 
exista o unitate de acţiune, şi deci un concurs ideal de infracţiuni, în situaţia în care 
autorul, în aceeaşi împrejurare, sustrage bunuri din mai multe autoturisme parcate în 
acelaşi loc, ori sustrage bunuri personale ale mai multor muncitori, lăsate în acelaşi 
vestiar3, sau sustrage prin violenţă bani şi bunuri de la două persoane afl ate împreună.

Presupunând o unitate de acţiune şi o pluralitate de texte legale aplicabile, 
concursul ideal se apropie ca structură de concursul de norme penale (concursul de 
califi cări). Elementul de diferenţiere între cele două concursuri este reprezentat de 
aptitudinea unuia dintre textele de lege aplicabile de a acoperi întreaga semnifi caţie 
1 În plus, unele dintre actele succesive sunt comise din culpă iar altele cu intenţie, aşa încât este mai greu de acceptat 
ideea unităţii manifestării de voinţă.
2 A se vedea jurisprudenţa citată de H.H. Jescheck, T. Weigend. Op. cit., p. 765; E. Escuchuri Aisa. Op. cit.,             
p. 372.
3 A se vedea V. Papadopol. Notă la dec. nr. 80/1990 a T.M.B., s. I pen., şi Notă la dec. nr. 523/1990 a T.M.B., s. a 
II-a pen. În Culegere 1990, p. 61-62 şi 66. În condiţiile în care nu acceptă teza potrivit căreia pluralitatea de subiecţi 
pasivi atrage o pluralitate de infracţiuni, autorul consideră că în aceste cazuri ar trebui reţinută o unitate naturală 
colectivă. Este însă evident că autorul citat admite în ipotezele analizate o unitate de acţiune, ceea ce ne interesează 
în contextul de faţă. 



32

DOCTRINÃ

R
e

vi
st

a
 d

e
 ð

ti
in

þe
 p

e
n

a
le

  
  

 A
N

U
L

 I
I 

 2
0

0
6

antijuridică a faptului comis1. În măsura în care acţiunea, împreună cu toate urmările 
sale, se regăseşte într-o singură normă, vom fi  în prezenţa unui concurs de califi cări, 
iar norma respectivă va fi  singura aplicabilă, în defavoarea celorlaltor texte incidente. 
Aşa de pildă, nu este posibilă reţinerea în concurs ideal a infracţiunilor prevăzute de 
art. 201 alin. 2 (perversiune sexuală comisă asupra unui minor) şi respectiv art. 202 C. 
pen. (corupţie sexuală) atunci când persoana cu care s-au comis actele de perversiune 
este un minor2. Aceasta deoarece faptul că victima este minoră a fost valorifi cat prin 
agravanta din art. 201 alin. 2 C. pen. şi nu este posibil ca aceleiaşi împrejurări să i 
se dea efi cienţă de două ori, o dată ca circumstanţă agravantă şi apoi ca infracţiune 
autonomă.

Dacă însă nici una dintre normele aplicabile nu acoperă în întregime starea de fapt, 
fi ecare dintre aceste texte trebuie să primească aplicare, pentru a reprima fapta comisă 
sub toate aspectele acesteia3. În acest sens s-a decis că violul comis asupra unui membru 
de familie (art. 197 alin. 2 lit. b1 C. pen.) se va reţine în concurs infracţiunea de incest 
(art. 203 C. pen.) atunci când victima se afl ă cu autorul în gradul de rudenie cerut de 
art. 2034. Într-adevăr, reţinerea infracţiunii de incest în concurs cu violul agravat este 
justifi cată, deoarece incestul există ori de câte ori autorul şi victima se afl ă în relaţia de 
rudenie prevăzută de art. 203, chiar dacă victima nu ar locui împreună cu făptuitorul, 
condiţie avută în vedere de art. 197 alin. 2 lit. b1 şi art. 1491 C. pen.

În funcţie de natura infracţiunilor ce intră în structura sa, concursul ideal poate fi  
omogen sau eterogen. Aşa de pildă, va exista un concurs omogen de infracţiuni dacă 
autorul, conducând un autovehicul cu încălcarea dispoziţiilor legale privind circulaţia 
pe drumurile publice, comite un accident soldat cu vătămarea corporală a mai multor 
persoane5. Dacă însă aceste persoane au fost ucise, nu va exista un concurs ideal, ci o 
unitate legală de infracţiune prevăzută de art. 178 alin. ultim C. pen.6.

Concursul ideal va fi  însă eterogen dacă infracţiunile ce intră în structura sa sunt 
diferite, aşa cum se întâmplă în situaţia în care inculpatul, în cadrul aceleiaşi activităţi 
de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice, a provocat şi vătămarea 
corporală sau decesul unei persoane7.

Sub aspectul laturii subiective, infracţiunile care intră în structura concursului ideal 
se pot comite cu oricare dintre formele vinovăţiei. Astfel, este posibil ca toate faptele să 
fi e săvârşite cu intenţie directă, unele cu intenţie directă iar altele cu intenţie eventuală ori 
din culpă sau, în fi ne, este posibil ca toate infracţiunile să fi e comise din culpă. Din acest 
punct de vedere situaţia concursului ideal nu diferă de cea a concursului real simplu.

Un aspect controversat priveşte natura infracţiunilor susceptibile de includere în 
structura unui concurs ideal. Dacă nu există nici o îndoială cu privire la posibilitatea 

1 F. Antolisei. Op. cit., p. 517-518; J. Hurtado Pozo. Droit pénal. Partie générale II. – Zurich: Ed. Schulthess, 2002, 
p. 351.
2  A se vedea mutatis mutandis T.j. Sibiu, dec. pen. nr. 77/1993, În Dreptul nr. 2/1995 p. 68, cu notă aprobativă de C. 
Cornea, p. 68-69.
3 F. Mantovani. Diritto penale. Parte generale. – Padova: Cedam, 2001, p. 4 82; C. Fiore. Diritto penale. Parte 
generale. Vol. II. – Torino: U.T.E.T., 2001, p. 132-133.
4  Î.C.C.J., s.u., dec. nr. II din 23 mai 2005, Monitorul Ofi cial nr. 867/27.09.2005.
5  C.S.J., s. pen., dec. nr. 517/1994. – În: Buletinul Jurisprudenţei, 1994, p. 191; T.j. Hunedoara, dec. pen. nr. 877/1976, în 
R.R.D. nr. 9/1977, p. 63; T.j. Bistriţa Năsăud, dec. pen. nr. 257/1973, În Revista Română de Drept, nr. 7/1974, p. 65.
6  T.S., s. pen., dec. nr. 3174/1974, În: Culegere de Decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1974, p. 384.
7  T.S., s. pen., dec. nr. 2463/1982, În V. Papadopol, Şt. Daneş. Repertoriu de practică judiciară în materie penală pe 
anii 1981-1985. – Bucureşti: Ed. Ştiinţifi că şi Enciclopedică, 1988, p. 278; T.M.B., s. a II-a pen., dec. nr. 200/1981. 
Loc. cit, p. 53.
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realizării unui concurs ideal între o infracţiune intenţionată şi una din culpă (a se vedea 
ipotezele de aberratio ictus sau aberratio delicti), lucrurile se complică atunci când se 
pune problema delimitării sferei concursului ideal în cazul în care toate infracţiunile sunt 
comise din culpă. Delimitarea unităţii faţă de pluralitatea de acţiune în cazul culpei este 
la fel de incertă ca şi în cazul faptelor săvârşite cu intenţie. În ipoteza în care există un 
singur act de executare ce produce două sau mai multe rezultate, existenţa concursului 
ideal nu poate fi  contestată. Spre exemplu, un muncitor aruncă un panou de pe o clădire, 
panou care răneşte grav două persoane afl ate în zonă. Este evident că în acest caz suntem 
în prezenţa unui concurs ideal. Dacă însă rezultatele se produc succesiv, prin acte de 
executare diferite, comise într-o unitate de timp şi loc, unii autori consideră că va exista 
unitate de acţiune doar atunci când în intervalul dintre producerea a două rezultate autorul 
nu mai putea să îşi îndeplinească obligaţia de diligenţă1. Aşa se întâmplă atunci când 
un autovehicul derapează şi, în traiectoria sa scăpată de sub control, loveşte succesiv 
mai multe persoane, rănindu-le grav. În condiţiile în care vehiculul nu a mai putut fi  
controlat, şoferul nu mai putea, din momentul pierderii controlului asupra direcţiei, să 
îşi îndeplinească obligaţia de diligenţă, astfel că vom fi  în prezenţa unei singure acţiuni, 
chiar dacă au fost lovite succesiv trei persoane. În schimb, vor exista mai multe acţiuni 
atunci când un şofer, conducând cu încălcarea regulilor de circulaţie, provoacă trei 
accidente la intervale mai mari de timp. În opinia noastră, dacă toate actele omogene s-
au comis în materializarea aceluiaşi element subiectiv şi într-o unitate spaţio-temporală, 
vom fi  în prezenţa unei unităţi de acţiune. Spre exemplu, dacă o persoană vrea să scoată 
repede autoturismul din parcare şi, fără să îşi dea seama, loveşte o persoană în timp ce 
mergea cu spatele şi o altă persoană în momentul manevrei de întoarcere, vom avea o 
unitate de acţiune şi, deci, două infracţiuni de vătămare corporală din culpă în concurs 
ideal. Tot astfel, cum am mai arătat, în cazul persoanei care aruncă diferite obiecte de 
pe balcon şi, fără să îşi dea seama, loveşte două persoane, vom avea o singură acţiune şi 
două infracţiuni de vătămare corporală din culpă în concurs ideal2.

Difi cultăţi similare în delimitarea unităţii faţă de pluralitate întâlnim şi în materia 
infracţiunilor omisive. Spre deosebire de unitatea de acţiune, care se poate evalua pe 
baza criteriilor menţionate, omisiunea, presupunând o simplă pasivitate a autorului, 
este mult mai difi cil de evaluat sub aspectul unităţii sau pluralităţii. Astfel, în situaţia 
în care autorul nesocoteşte două obligaţii de a acţiona, comiţând astfel două infracţiuni 
omisive, trebuie identifi cat un criteriu în măsură să ne permită să stabilim dacă suntem 
în prezenţa unei unităţi de omisiune sau a unei pluralităţi. În doctrină se face de regulă 
o distincţie între infracţiunile omisive proprii şi cele improprii. În cazul infracţiunilor 
omisive improprii, s-a susţinut că vom fi  în prezenţa unei unităţi de omisiune şi, deci, 
a unui concurs ideal, atunci când autorul putea să îşi îndeplinească toate obligaţiile 
printr-o singură acţiune3. 

De asemenea, în măsura în care, după producerea unui rezultat, autorul putea 
interveni pentru a împiedica producerea altora, vom fi  în prezenţa unei pluralităţi de 

1 H.H. Jescheck, T. Weigend. Op. cit., p. 768; A. Calderón, J.A. Choclán. Op. cit., p. 418-419; E. Escuchuri Aisa. 
Op. cit., p. 408.
2 A se vedea şi G. Jakobs. Op. cit., p. 1077.
3 H.H. Jescheck, T. Weigend. Op. cit., p. 769; A. Calderón, J.A. Choclán. Op. cit., p. 418-419; E. Escuchuri Aisa. Op. 
cit., p. 410. Trebuie menţionat că există şi autori care exclud posibilitatea existenţei unui concurs ideal între infracţiuni 
omisive. A se vedea M. Cobo del Rosal, T.S. Vives Antón. Op. cit., p. 775. În argumentarea acestui punct de vedere se 
arată că fapta omisivă nu are ca substrat acţiunea pozitivă care se omite, ci frustrarea născută din existenţa situaţiei de 
pericol. În măsura în care există mai multe norme independente şi deci mai multe obligaţii, trebuie admis că există o 
pluralitate de situaţii în care se aştepta ca autorul să intervină, adică o pluralitate de omisiuni.
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omisiune, şi deci a unui concurs real. Spre exemplu, autorul sapă o groapă adâncă în 
trotuarul din faţa porţii pentru a repara conducta de apă şi lasă groapa peste noapte 
nesemnalizată. Dacă în cursul nopţii trec pe acolo, într-un interval scurt de timp, 
două persoane care cad în groapă şi suferă vătămări corporale, vom avea o unitate de 
omisiune şi două infracţiuni în concurs ideal. Dacă însă o victimă cade în groapă în 
prima noapte, iar a doua în noaptea următoare, se va reţine o pluralitate de omisiune 
şi deci, un concurs real, căci autorul ar fi  putut semnaliza sau acoperi groapa a doua 
zi. Tot astfel, dacă un câine muşcă succesiv mai mulţi copii afl aţi pe un loc de joacă, 
iar proprietarul său nu îl cheamă, fi e pentru că nu îşi dă seama că este câinele său, fi e 
pentru că are impresia că animalul se joacă cu copiii, se vor reţine mai multe infracţiuni 
de vătămare corporală în concurs ideal1. Este importantă şi aici, aşadar, unitatea spaţio-
temporală în privinţa rezultatelor produse.

În cazul infracţiunilor omisive proprii, vom fi  în prezenţa unui concurs ideal doar atunci 
când diferitele obligaţii puteau fi  îndeplinite doar prin aceeaşi acţiune. Dacă autorul avea 
posibilitatea de a-şi îndeplini aceste obligaţii şi prin acţiuni succesive, vom fi  în prezenţa 
unei pluralităţi de omisiune, adică a unui concurs real2. Spre exemplu, să presupunem că 
X, venind spre casă, vede că Y îi aplică o lovitură de cuţit în regiunea toracică lui Z, după 
care pleacă şi îl abandonează acolo. Dacă X îşi continuă drumul, fără a-i acorda ajutor lui 
Y şi fără a anunţa autorităţile, el va comite faptele de lăsare fără ajutor (art. 315 C. pen.) 
şi nedenunţare (art. 262 C. pen.). Este însă un concurs ideal sau real? În opinia noastră 
se va reţine un concurs real, pentru că, deşi cele două obligaţii puteau fi  îndeplinite 
printr-o singură acţiune (anunţarea telefonică a poliţiei despre fapta comisă), ele ar fi  
putut fi  îndeplinite şi separat (mai întâi chema o ambulanţă pentru salvarea victimei şi 
apoi anunţa poliţia despre fapta comisă). Dacă însă urmările prevăzute de două texte 
de incriminare puteau fi  prevenite doar prin aceeaşi acţiune, va exista un concurs ideal 
în cazul omisiunii. Spre exemplu, să presupunem că două texte de lege sancţionează 
omisiunea încunoştinţării autorităţilor cu privire apariţia unei boli transmisibile de la 
animal la om, respectiv la unei boli transmisibile între animale, în ambele cazuri dacă 
s-a creat un risc de răspândire a bolii. Dacă o persoană constată că unul dintre animalele 
sale suferă de o boală care se transmite atât la alte animale cât şi la om şi omite sesizarea 
autorităţilor, ea va comite ambele infracţiuni în concurs ideal, deoarece ambele urmări 
erau evitabile doar prin aceeaşi acţiune — sesizarea autorităţilor.

Controversată este şi posibilitatea reţinerii în concurs ideal a infracţiunilor omisive 
cu cele comisive. Potrivit opiniei majoritare3 se exclude, în principiu, o astfel de 
ipoteză, deoarece acţiunea şi inacţiunea, ca modalităţi de conduită, nu se identifi că nici 
măcar în parte, chiar dacă ele s-ar desfăşura simultan. 

Există însă şi autori care admit posibilitatea reţinerii în concurs ideal a unei acţiuni 
şi a unei inacţiuni4. Trebuie precizat că simpla coincidenţă temporală a unei acţiuni şi 
a unei omisiuni nu este sufi cientă pentru a determina un concurs ideal. Spre exemplu, 
dacă o persoană nu părăseşte o locuinţă la cererea proprietarului şi îl insultă pe acesta, 
1 G. Jakobs. Op. cit., p. 1088.
2 H.H. Jescheck, T. Weigend. Op. cit., p. 769; E. Escuchuri Aisa. Op. cit., p. 410; G. Jakobs. Op. cit., p. 1087. Acest 
din urmă autor consideră că nu se justifi că o diferenţiere în planul discuţiei noastre între infracţiunile omisive proprii 
şi cele improprii.
3 A. Calderón, J.A. Choclán, p. 424; G. Stratenwerth. Op. cit., p. 461; E. Bacigalupo. Op. cit., p.435; H.H. Jescheck, 
T. Weigend. Op. cit., p. 779. Aceşti din urmă autori admit totuşi concursul ideal în ipoteza analizată atunci când 
inacţiunea îmbracă forma unei infracţiuni continue, iar fapta comisivă serveşte la menţinerea stării antijuridice.
4 G. Jakobs. Op. cit., p. 1104.
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vom fi  în prezenţa unui concurs real între violare de domiciliu şi insultă. În schimb, 
atunci când autorul, în loc să efectueze acţiunea cerută de lege, nu respectă o interdicţie, 
el omite şi comite într-o unitate de acţiune. În acest caz, nu simpla simultaneitate 
a comportamentelor dă naştere concursului ideal, ci faptul că mişcările corporale 
necesare pentru îndeplinirea obligaţiei nu pot fi  efectuate împreună cu cele necesare 
pentru încălcarea interdicţiei. Cu alte cuvinte, mişcările corporale necesare comiterii 
acţiunii interzise se substituie celor care ar fi  trebuit efectuate pentru îndeplinirea 
obligaţiei impuse. Spre exemplu, un medic care trebuia să efectueze o intervenţie 
chirurgicală urgentă asupra unui pacient, efectuează respectiva intervenţie asupra altui 
pacient, care nu necesita o astfel de intervenţie, astfel că fi ecare suferă o vătămare 
corporală — primul datorită neintervenţiei, iar cel de-al doilea datorită efectuării unei 
intervenţii care nu era necesară. Vom avea în acest caz două infracţiuni de vătămare 
corporală din culpă comise în concurs ideal. Considerăm şi noi că în situaţii de genul 
celei expuse suntem într-adevăr în prezenţa unui concurs ideal.

Un ultim aspect la care dorim să ne referim în acest context, priveşte aşa-numitul 
efect de acoladă. Potrivit acestuia, se apreciază că se va reţine concursul ideal şi în 
cazul a două acţiuni distincte afl ate însă fi ecare în concurs ideal cu aceeaşi infracţiune. 
Avem în acest caz trei infracţiuni, I1, I2, şi I3, cu precizarea că I1 şi I2 se afl ă, fi ecare, 
în concurs ideal cu I3. În acest caz se consideră că trebuie reţinut un concurs ideal şi 
între I1 şi I2. Spre exemplu, autorul comite în formă continuată infracţiunea de incest, 
întreţinând mai multe raporturi sexuale cu fi ica sa. Primul raport are loc cu câteva zile 
înainte ca aceasta să împlinească 18 ani — întrunind astfel şi elementele infracţiunii de 
act sexual cu un minor (art. 198 alin. 5) — iar un alt act are loc după majoratul fi icei, dar 
în prezenţa unei alte fi ice minore, constituind astfel şi infracţiunea de corupţie sexuală 
(art. 202 alin. 2). În acest caz, infracţiunea de corupţie sexuală şi cea de act sexual cu 
un minor se afl ă, în mod evident, într-o situaţie de concurs real, dar cu particularitatea 
că fi ecare dintre ele se găseşte într-un concurs ideal cu incestul. În dreptul nostru actual 
problema nu are relevanţă practică în condiţiile în care tratamentul sancţionator al 
concursului ideal este identic cu cel prevăzut pentru concursul real. Aşa fi ind, se vor 
aplica regulile de sancţionare a concursului între cele trei infracţiuni. Ce se întâmplă 
însă dacă sancţionarea celor două forme ale concursului se face după reguli diferite?

Unii autori şi majoritatea jurisprudenţei germane apreciază că, în considerarea 
concursului ideal existent între fi ecare dintre primele două infracţiuni şi cea de-a treia, 
trebuie admisă aplicarea regulilor de la concursul ideal de infracţiuni şi între cele două 
fapte care în mod normal s-ar afl a în concurs real1. Cu alte cuvinte, s-ar aplica regulile 
de sancţionare a concursului ideal de infracţiuni între cele trei fapte.

Acest procedeu este însă criticat de numeroşi autori, care arată că nu este fi resc 
ca infractorul să eludeze aplicarea tratamentului mai sever prevăzut pentru concursul 
real existent între două infracţiuni, pentru simplul motiv că a mai comis şi o a treia 
faptă, afl ată în concurs ideal cu fi ecare dintre primele două2. Difi cultatea rezidă însă 
în a găsi un tratament sancţionator adecvat. Dacă s-ar valorifi ca mai întâi concursul 
ideal existent între fi ecare dintre primele două infracţiuni şi cea de-a treia, iar apoi s-ar 

1 A se vedea H.H. Jescheck, T. Weigend. Op. cit., p. 777 şi jurisprudenţa citată de acest autor.
2 G. Jakobs. Op. cit., p. 1106; G. Stratenwerth, Op. cit., p. 462; A. Calderón, J.A. Choclán, p. 425. Încercând o 
atenuare a inconvenientelor acestui sistem, s-a afi rmat uneori că regula enunţată nu operează atunci când una dintre 
infracţiunile în concurs real este vădit mai gravă decât infracţiunea care serveşte de legătură. A se vedea S. Mir Puig. 
Op. cit., p. 671.
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aplica regulile de la concursul real între pedepsele astfel obţinute, s-ar ajunge în situaţia 
în care pedeapsa pentru infracţiunea de legătură s-ar regăsi de două ori în structura 
pedepsei rezultante. În acest caz, pedeapsa rezultantă s-ar calcula după formula R= 
(I1  I3)⊗(I2  I3)

1 fi ind evidentă dubla includere a pedepsei pentru infracţiunea I3 în 
structura pedepsei rezultante, ceea ce ar contraveni principiului non bis in idem2.

De aceea, soluţia propusă în doctrină3, şi la care înţelegem să subscriem şi noi, 
preconizează aplicarea mai întâi a regulilor de sancţionare a concursului real între 
infracţiunile afl ate în această formă de pluralitate şi apoi aplicarea tratamentului 
sancţionator specifi c concursului ideal între pedeapsa astfel obţinută şi pedeapsa 
pentru infracţiunea de legătură. Acest mod de calcul al pedepsei rezultante s-ar putea 
transpune, păstrând notaţiile precedente, în formula R= (I1⊗ I2)  I3.

O serie de particularităţi sub aspectul includerii în structura unui concurs ideal 
prezintă şi infracţiunea continuă. Pentru a reţine un concurs ideal între o infracţiune 
continuă şi o altă infracţiune, nu este sufi cientă simultaneitatea actelor de executare şi 
nici unitatea de scop. Nu este aşadar sufi cient ca cealaltă infracţiune să fi e săvârşită cu 
ocazia infracţiunii continue4. Spre exemplu, dacă o persoană, comiţând infracţiunea de 
violare de domiciliu în varianta rămânerii în locuinţă în pofi da cererii proprietarului 
de a o părăsi, adresează în acelaşi timp injurii proprietarului, nu va exista o unitate 
de acţiune, ci o pluralitate, cu alte cuvinte un concurs real. Vom fi  însă în prezenţa 
concursului ideal dacă actele de executare specifi ce celor două fapte coincid, aşa 
cum se întâmplă în cazul infracţiunilor de conducere a unui autovehicul pe drumurile 
publice fără permis şi având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală.

În doctrina străină se consideră însă că am fi  în prezenţa unui concurs ideal şi atunci 
când infracţiunea comisă pe durata infracţiunii continue are drept scop menţinerea 
stării antijuridice create de aceasta5. Spre exemplu, s-ar reţine concursul ideal între 
infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal şi cea de lovire sau vătămare corporală 
comisă împotriva persoanei care, la un moment dat, a încercat să elibereze victima.

1 Am notat cu  contopirea efectuată potrivit regulilor de sancţionare a concursului ideal şi cu ⊗ contopirea efectuată 
potrivit regulilor de sancţionare a concursului real.
2 G. Jakobs. Op. cit., p. 1106; E. Escuchuri Aisa. Op. cit., p. 417.
3 G. Jakobs. Op. cit., p. 1107; G. Stratenwerth. Op. cit., p. 462.
4 H.H. Jescheck, T. Weigend. Op. cit., p. 778; G. Jakobs. Op. cit., p. 1105.
5 H.H. Jescheck, T. Weigend. Op. cit., p. 778; G. Jakobs. Op. cit., p. 1105; G. Stratenwerth, Op. cit., p.461; E. 
Escuchuri Aisa, Op. cit., p. 408; În sensul aplicării şi în această materie a criteriilor generale, bazate pe identitatea 
totală a actelor de executare, a se vedea J.J. Gonzáles Rus. Articulos 73 y 75 al 78, în M. Cobo del Rosal et alii. 
Comentarios al Código penal. Vol. III. – Madrid: Edersa, 2000, p. 1029-1030.
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Conf. univ., dr. Simion DORAŞ
Catedra Drept Procesual Penal şi Criminalistică
Universitatea de Stat din Moldova

CLASIFICAREA ŞI CARACTERISTICA 
CRIMINALISTICĂ A INFRACŢIUNILOR DE OMOR CA 
PUNCTE DE REPERE PRIVIND DIRECŢIONAREA 
ACTIVITĂŢII DE URMĂRIRE PENALĂ_____________________________________________________________________

The study approaches the criminalistic classifi cation and characteristic of the murder 
as reference points on the direction of the criminal prosecution activity.   
Starting with certain general considerations on criminalistic classifi cations of the 
murder, the author pleads for the need of constantly improving the methodical 
recommendations on homicide criminalistic investigation, confronting the later with 
the manifestation forms of the way of operation, with other data that characterise 
the offence of murder from criminalistic perspective.     
When exploring the suggested subject, the author sustains that the method of murder 
offence investigation should have as a starting point, both at doctrinal level and at 
the level of its development for a different cause, fi rstly the delimitation of homicide 
deeds into two large categories depending on the way these are conceived: a) 
evidently committed murder offences b) secret murders, deliberately concieved and 
having a high degree of misstery. Making a thorough analysis of these categories 
the author clasifi es the visctims of murder offences as well, and makes methodical 
recommendations on the criminalistic investigation of murder offences.   

Din perspectiva cercetării criminalistice, infracţiunile de omor se subdivid în evidente 
şi tainice, în funcţie de modul în care au fost concepute. Cercetarea celor evidente 
derulează după schema metodică unanim acceptată şi efi cient aplicată în practică. În 
ce priveşte omorurile săvârşite în mod tainic, atât descoperirea, cât şi cercetarea lor 
se desfăşoară în condiţii de incertitudine, deoarece la etapa de început nu se dispune 
de date sufi ciente pentru orientarea coerentă a urmăririi penale. În căutarea căilor de 
elucidare a împrejurărilor în care s-a activat, organului în a cărui sarcină cade cercetarea 
cauzei îi este indicat să se ghideze de caracteristicile cu semnifi caţie criminalistică 
tipice acestei categorii de infracţiuni care vizează persoana victimă, locul şi timpul 
uciderii victimei, modul în care s-a activat şi, bineînţeles, urmele infracţiunii, astfel ca 
în baza acestora să înainteze versiuni de natură să direcţioneze judicios activitatea de 
urmărire penală.

Omorul, privarea ilegală, intenţionată sau din imprudenţă, de viaţă a altei persoane, 
făcând parte din categoria de infracţiuni cunoscute şi sancţionate de pretutindeni 
din cele mai vechi timpuri, rămâne şi la acest început de mileniu al treilea printre 
faptele penale cu o frecvenţă alarmantă. Statisticile ofi ciale, în deplină concordanţă cu 
cercetările de specialitate în domeniu, vădesc creşterea, uneori accentuată, a numărului 
actelor de omor. În plus, şi aceasta reiese evident din analiza practicii din ultimii ani, 
se înregistrează tot mai frecvente cazuri de aplicare de către făptuitorii experimentaţi 
a unor modalităţi de ucidere şi ascundere a urmelor infracţiunii care cu greu, sau chiar 
deloc se încadrează în formulele steriotipice cunoscute şi predicate în doctrina şi 
practica metodică criminalistică.

Din cele enunţate devine lesne de înţeles necesitatea perfecţionării în mod constant 
a recomandărilor metodice vizând cercetarea criminalistică a omuciderii, confruntarea 
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acestora cu formele de manifestare a modului de operare, cu alte date ce caracterizează, 
din perspectivă criminalistică, infracţiunea de omor.

Cercetările efectuate în acest sens consolidează ideea că metodica cercetării 
infracţiunii de omor, atât la nivel doctrinar, cât şi la cel al elaborării acesteia pentru o 
cauză aparte, trebuie să aibă ca punct de plecare, în primul rând, delimitarea actelor de 
omucidere în două mari categorii, în funcţie de modul în care acestea sunt concepute.

Prima categorie cuprinde infracţiunile de omor săvârşite în mod evident, acestea 
caracterizându-se înainte de toate prin faptul că rezoluţia infracţională, la fel ca şi 
punerea ei în fapt, apare simultan, drept consecinţă a unei neînţelegeri între persoane 
cunoscute sau chiar apropiate (prieteni, vecini, rude), fi e a unui eventual confl ict 
determinat de forme diverse de comportament inadecvat (de obicei, al victimei 
infracţiunii) în stradă, zone de odihnă, localuri de distracţie etc.

Investigaţiile criminalistice efectuate de specialişti în materie denotă că victime 
ale infracţiunilor de omor intenţionat devin persoane care se cunosc bine cu ucigaşii, 
întreţinând cu aceştia legături stabile până la momentul săvârşirii infracţiunii. Circa 40 
la sută din totalitatea victimelor actelor de omor se afl au în relaţii familiare, respectiv 
de rudenie (frate-soră, copil-părinte) sau duceau viaţă în comun pe bază de căsătorie 
sau concubinaj1. 

Autorii acestei categorii de omor activează, de regulă, deschis, în prezenţa altor 
persoane, frecvent rămân la faţa locului sau se autodenunţă. Aduşi în faţa organului 
de urmărire penală aceştia nu neagă uciderea victimei, însă nu evită să invoce stare de 
afect, legitimă apărare, alte împrejurări de natură să le diminueze răspunderea. 

A doua categorie o constituie omorurile tainice, concepute premeditat şi la un grad 
enigmatic sporit. Datele depistate din jurisprudenţă atestă fără nici o rezervă faptul că 
omorurile tainice sunt precedate de o amplă activitate de pregătire. Ucigaşii procură sau 
confecţionează mijloacele necesare, meditează asupra modului de aplicare a acestora 
în condiţii concrete de loc şi de timp, plăsmuiesc alibi şi „dovezi” întru susţinerea 
acestora în situaţia unui eventual proces penal. 

Sunt cunoscute cazuri când ucigaşii studiază regimul de viaţă al viitoarei victime, 
creează condiţii ca aceasta să se afl e la locul şi în timpul preconizat pentru săvârşirea 
infracţiunii, planifi că alte împrejurări prielnice realizării scopului precugetat.

De multe ori, omorurile tainice sunt motivate de interese materiale, acestea fi ind 
concretizate sub cele mai diverse forme: de la sustragerea imediată de valori până 
la obţinerea anumitor avantaje într-o sferă sau altă de activitate sau a unor drepturi, 
cum ar fi , spre exemplu, cele succesorale. Sunt frecvente omorurile săvârşite din 
sentimente primitive sau „utilitariste”2 (gelozie sau răzbunare) şi mai puţin frecvente, 
dar nicidecum de neglijat, din dorinţa de a înlesni sau a ascunde altă infracţiune.

Delimitarea infracţiunilor de omor în evidente şi tainice reprezintă punctul de 
plecare în elaborarea şi, implicit, aplicarea recomandărilor metodice privind cercetarea 
criminalistică a acestora. În situaţia actelor de omor săvârşite în mod evident, când 
la momentul declanşării urmăririi penale sunt cunoscuţi factorii implicaţi în actul 
infracţional (victima, asasinul acesteia, martorii) şi împrejurările, inclusiv de loc şi de 
timp, în care acesta a avut loc, este indicat ca urmărirea penală să se desfăşoare după o 
1 Gladchi Gh. Determinantele victimologice şi mecanismul infracţiunilor de mare violenţă. – Chişinău, 2000,              
p. 76.
2 Zamfi rescu P. Investigarea ştiinţifi că a infracţiunilor de omor rămase cu autori neidentifi caţi. – Bucureşti, 2000, 
p. 13.
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schemă metodică experimentată şi bazată pe practica pozitivă a organelor de urmărire 
penală care cuprinde:

— cercetarea locului faptei şi examinarea medico-legală a cadavrului în vederea 
administrării probelor materiale şi determinării în baza acestora a timpului, locului şi 
a modului în care a fost ucisă victima. Stabilirea cu certitudine a acestor circumstanţe 
prezintă importanţă nu numai pentru direcţionarea în continuare a activităţii de urmărire 
penală, dar şi în vederea verifi cării declaraţiilor celor implicaţi în actul infracţional şi 
ale altor persoane audiate în cauză;

— audierea martorilor oculari, confruntarea, prezentarea spre recunoaştere, 
reconstituirea faptei şi verifi carea pe cale experimentală a împrejurărilor acesteia, 
dar şi a abilităţii martorilor de a percepe în mod adecvat împrejurările ce interesează 
cauza;

— audierea şi verifi carea la locul infracţiunii a declaraţiilor celor ce deţin calitatea 
procesuală de bănuiţi sau învinuiţi în vederea aprecierii sincerităţii cu care aceştia 
recunosc comiterea infracţiunii, dar şi obţinerii pe această cale a unor eventuale noi 
date probante;

— dispunerea şi efectuarea expertizei criminalistice a obiectelor cu a căror aplicare 
a fost ucisă victima, a macro – şi microurmelor şi a altor mijloace de probe materiale 
ale infracţiunii. Atunci când împrejurările cauzei impun verifi carea stării psihologice 
a făptuitorului, a responsabilităţii acestuia, este indicată dispunerea şi efectuarea în 
cauză a expertizei psihologice sau, după caz, a celei psihiatrice;

— ridicarea şi anexarea la dosarul cauzei a anumitor documente şi referinţe de la 
instituţii şi persoane ofi ciale, audierea în calitate de martori a persoanelor care aveau 
relaţii cu făptuitorul şi victima infracţiunii, cu privire la personalitatea acestora în 
vederea profi lării portretului lor sociopsihologic. Aplicarea acestei construcţii 
metodice, cu cunoştinţă de cauză în ipoteza efectuării activităţilor de urmărire penală 
preconizate în condiţii tactice, favorabile, asigură în majoritatea cazurilor, stabilirea 
sub toate aspectele şi în mod obiectiv a împrejurărilor cauzei, identifi carea şi tragerea 
la răspundere penală a autorilor infracţiunii.

În situaţia unui omor săvârşit în mod tainic, cercetarea cauzei adesea se desfăşoară 
confuz, deoarece iniţial nu se dispune de date sufi ciente pentru a orienta judiciar activitatea 
de urmărire penală. În căutarea căilor de soluţionare a cauzei, a problemelor multiple 
pe care le ridică cercetarea acesteia, organul de urmărire penală va întemeia versiuni 
tipice, formulate în baza cunoaşterii factorilor cu semnifi caţie criminalistică caracteristici 
categoriei în discuţie de infracţiuni, a legăturii reciproce şi interdependenţei acestora1. 
Prin analiza practicii judiciare s-a stabilit că alegerea modului de operare, spre exemplu, 
este condiţionată de calităţile persoanei victime, de împrejurările de loc şi de timp în 
care se preconizează desfăşurarea activităţii infracţionale şi, fi reşte, de posibilităţile fi zice 
şi psihologice de care dispune făptuitorul. Modul de operare cu anumite mijloace şi 
procedee privind aplicarea lor în vederea atingerii scopului propus, respectiv, privarea de 
viaţă a victimei, determină natura urmelor infracţiunii care, la rândul lor, refl ectă, pe de o 
parte, caracterul mijloacelor folosite, şi, pe de altă parte, diverse calităţi ale făptuitorului. 
Cunoaşterea unora dintre factorii enumeraţi prevesteşte existenţa altora, organul de 
urmărire penală având posibilitatea chiar şi în condiţii de minimă informaţie să propulseze 
versiuni şi, în baza lor, să direcţioneze activitatea de cercetare pe o cale adecvată.
1 Селиванов Н. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуациu в методиeи 
расследования, Социалитическая законость, 1977, nr. 3, p. 57 şi urm. 
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Din moment ce omorurile tainice se săvârşesc în condiţii de strictă confi denţialitate, 
organul de cercetare fi ind astfel privat de posibilitatea obţinerii unor informaţii primare 
orale cu privire la fapta săvârşită şi la împrejurările acesteia, activitatea de cercetare va 
debuta cu analiza urmelor create la faţa locului, cu studierea cadavrului şi a calităţilor 
sociopsihologice, materiale ale victimei.

Omuciderea este întotdeauna însoţită de crearea multiplelor urme specifi ce categoriei 
respective de infracţiuni, dintre care remarcăm în mod deosebit locul amplasării şi 
poziţia cadavrului, vestimentaţia şi obiectele avute de victimă asupra sa, leziunile 
corporale, petele de sânge şi alte urme biologice de provenienţă umană (de ţesuturi, 
salină, păr ş.a), cele create de mâinile, picioarele şi vestimentaţia făptuitorului, precum 
şi de mijloacele folosite (de proiectile şi explozive, de transport etc). Analiza vigilentă 
şi cu înalt profesionalism a urmelor menţionate, efectuată în cadrul cercetării la faţa 
locului, poate sugera variante verosimile sub care fapta poate fi  înfăţişată (versiuni) şi, 
ca urmare, orienta activitatea de cercetare.

Potrivit studiilor victimologice recente din R. Moldova1, victimile infracţiunilor 
de omor premeditat pot fi  grupate în trei categorii. Prima categorie o reprezintă 
persoanele a căror stare socială este mai mult sau mai puţin prosperă, dar care sunt 
predispuse spre un comportament incitant în relaţiile cu partenerii din sfera afacerilor 
şi a antreprenoriatului legal şi ilegal. A doua categorie o constituie persoanele care 
manifestă forme de comportare indecentă în relaţiile lor cu cei apropiaţi (rude sau 
convieţuitori). În fi ne, victime ale infracţiunilor de omor devin adeseori persoanele care 
dispun de bani şi alte valori materiale al căror cuantum este de natură să sensibilizeze 
atenţia celor nătângi din anturajul lor. 

Prin urmare, însumarea unor date cu privire la persoana victimă, în special vizând 
modul ei de viaţă, zonele în care îşi desfăşoară activitatea, succesele pe care le-a 
obţinut şi insuccesele pe care le-a suportat şi, nu în ultimul rând, abilităţile, deprinderile 
şi formele de comportament pe care le obişnuia, îngăduie organului de cercetare 
modelarea ipotetică a faptei, adică elaborarea versiunilor posibile privind împrejurările 
cauzei şi limitarea cercului de persoane care puteau fi  interesate în dispariţia victimei 
şi, eventual, implicate în actul de ucidere a acesteia.

Alegerea de către asasini a mijloacelor de ucidere şi a procedeelor de aplicare a 
acestora este în funcţie de condiţiile pe care le oferă locul faptei. Astfel, folosirea 
uneltelor şi a instrumentelor de profesie ori de uz casnic este tipică uciderilor săvârşite 
în încăperi (case, apartamente, dependinţe) de către persoane apropiate sau, cel puţin, 
cunoscute victimei. Omorurile cu aplicarea armelor de foc şi a explozivelor sunt 
desăvârşite de cele mai dese ori în locuri deschise (stradă, ogradă sau în câmp), de 
regulă, seara târziu. Potrivit datelor preluate din practică, autorii acestei categorii de 
omor sunt persoane străine victimei sau cu care aceasta se afl ă în stare de confl ict. 
Mai rar întâlnite, dar nicidecum de neglijat, sunt omorurile săvârşite prin intoxicare, 
asfexie mecanică sau înecare, modalităţi tipice asasinării persoanelor vârstnice sau a 
nou-născuţilor.

O trăsătură cu semnifi caţie metodică deosebită a omorurilor tainice rezidă în 
caracterul lor disimulat. Făptuitorii, în propria lor persoană sau prin intermediul altora, 
interprind măsuri de ascundere a faptei şi a împrejurărilor acesteia2. Modalităţile 
1 Gladchi Gh. Determinantele victimologice şi mecanismul infracţiunilor de mare violenţă. – Chişinău, 2000, p. 84 
şi urm.
2 Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и оперативными 
методами. – În: Криминалистика. Учебник для вузов. Мocквa, 2000, р. 691. 
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de ascundere se aleg de la caz la caz în funcţie de împrejurările şi condiţiile de la 
faţa locului, perspecicaţia şi vocaţia făptuitorului şi a complicilor acestuia, dar şi de 
mijloacele de care acestia dispun. Factorul determinant însă în alegerea şi aplicarea 
unor sau altor măsuri de ascundere îl reprezintă raportul de legătură victimă-făptuitor, 
respectiv relaţiile diverse care, anterior omorului victimei, apropiau aceste două 
persoane (căsătorie legitimă sau fi ctivă, domiciliu în comun, colaborare în producţie 
sau parteneriat în business)1.

Existenţa unor astfel de relaţii între două persoane presupune în mod evident că în 
cazul uciderii uneia cealaltă va fi  chemată să elucideze împrejurările în care fapta a 
avut loc. În vederea evitării unor astfel de situaţii şi, în cele din urmă, a răspunderii 
penale, ucigaşii întreprind măsuri de natură să deruteze cercetarea sau să o ducă pe 
o cale greşită. Unii încearcă să tăinuiască infracţiunea prin nimicirea sau ascunderea 
cadavrului. Alţii sârguincios disimulează omorul prin înscenări mai mult sau mai puţin 
inventive de sinucidere, moarte naturală sau accidentală. Practica cunoaşte cazuri de 
dezmembrare, desfi gurare sau chiar decapitare a cadavrului, făptuitorii aspirând să 
facă imposibilă identifi carea victimei şi, implicit, stabilirea împrejurărilor uciderii 
acesteia. 

Prin urmare, disimularea omuciderii prin înscenarea unei morţi naturale, sinucidere 
sau accident, la fel ca şi dezmembrarea, desfi gurarea şi decapitarea cadavrului, 
reprezintă forme specifi ce de ascundere a infracţiunii de omor premeditat săvârşit de 
persoane apropiate sau bine cunoscute victimei. Ucigaşii străini victimei sunt preocupaţi 
de ascunderea propriei implicaţii în actul infracţional. Ei grabnic abandonează locul 
faptei năzuind astfel să rămână neidentifi caţi. 

În doctrina şi practica criminalistică este unanim susţinută ideea potrivit căreia 
versiunile de urmărire penală, respectiv explicaţiile ipotetice sub care organul învestit 
cu cercetarea unei infracţiuni percepe împrejurările acesteia, constituie un instrument 
logic indispensabil cunoaşterii retrospective a faptei. Acest postulat se referă cu atât 
mai mult la cercetarea omorurilor tainice, dat fi ind că, aşa cum s-a menţionat deja, o 
mare parte a împrejurărilor în care s-a activat cu prilejul uciderii victimei şi ascunderii 
urmelor infracţiunii rămân incerte sau chiar necunoscute şi după efectuarea actelor de 
început a cercetării penale. 

În baza valorifi cării datelor înregistrate în cadrul „primelor măsuri” luate în legătură 
cu sesizarea privind săvârşirea infracţiunii de omor2, şi a elementelor cu semnifi caţie 
criminalistică caracteristice categoriei de infracţiuni în discuţie, organul, în a cărui 
sarcină cade elucidarea împrejurărilor faptei, va putea întemeia versiuni şi, în baza 
lor, orienta în perspectivă activitatea de urmărire penală după un plan echilibrat de 
cercetare. Or, şi aceasta se susţine unanim în literatura de specialitate, temeinicia 
cercetării infracţiunilor de omor săvârşite în mod tainic este în funcţie de abilitatea cu 
care se elaborează versiunile posibile privind împrejurările faptei şi, prin urmare, de 
cunoaşterea de către organul de cercetare penală a caracteristicilor criminalistice tipice 
ale acesteia.

1 Мудюгин Г. Расследование убийств, замаскированных инсценированиями. – Москва, 1973, р. 22.
2 Stancu E. Tratat de Criminalistică. – Bucureşti, 2001, p. 553.
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Conf. univ. dr. Igor DOLEA
Şef-catedra Drept Procesual Penal şi Criminalistică
Universitatea de Stat din Moldova

PREZUMŢIILE ÎN PROBAŢIUNEA PENALĂ_____________________________________________________________________

The research aims at revealing the essential issues related to the identifi cation 
of the legal nature and impact of presumptions within criminal probation. The fi rst 
set objective consists in refl ecting the issue on the logical nature of presumptions 
and related to this determining the possibilities of obtaining presumptions following 
certain rational analyses and not only based on legal provisions. The obtained result 
brings us to the idea that procedural presumptions can be the process of a judiciary 
activity, which in its turn determines the acknowledgement of criminal precedent as 
a source of law in criminal proceedings. An attempt is made to fi nd a new approach 
to the role of presumption of innocence in criminal probation and, particularly, to the 
weight of evidence, which results from this presumption, whereas the mentioned 
procedure obliges the prosecution to present evidence for defence as well.  
A separate accent is placed on the analysis of courts (analiza institutiei de lucru 
judecat) and, particularly, their effects. For the purpose of producing positive and 
negative effects, the courts are addressed the problems of implementing the 
principle „non bis in idem”, as well as the impact of a defi nite court decision on the 
other party. 

Prezumţia (de la latinescul presumptio) semnifi că o părere întemeiată pe aparenţe, 
pe ipoteze..., concluzie logică desprinsă de lege sau de organul de justiţie cu privire la 
existenţa unui fapt necunoscut şi care nu poate fi  dovedit decât din stări sau împrejurări 
cunoscute1. În acest aspect, prezumţiile au o natură atât juridică, cât şi fi losofi că sau 
socială. 

În ce priveşte natura lor juridică, potrivit unor opinii, prezumţiile pot fi  considerate 
drept un proces pe care legiuitorul îl aplică în sensul operaţiunilor de conceptualizare2. 
În doctrină nu este pus sub semnul dubităţii faptul că temeiul fi losofi co-logic de 
existenţă a prezumţiilor îl constituie atât legătura general — cauzală între fenomenele 
lumii înconjurătoare, prezenţa în realitate a fenomenelor similare, cât şi existenţa unei 
interacţiuni între aceste fenomene care se repetă şi care capătă formă de legitate3. 
Acestea fi ind spuse, termenul „prezumţie” se înţelege ca o presupunere de existenţă sau 
absenţă a unui fapt, în condiţiile unor împrejurări tipice4. În sens juridic, prezumţiile au 
fost obiectul mai multor cercetări, cu toate că în cele mai dese cazuri cercetările purtau 
un caracter general. 

O mai puţină atenţie, în opinia noastră, a fost acordată problemei privind impactul 
prezumţiilor asupra drepturilor persoanelor implicate într-un confl ict penal. 

Natura logică a prezumţiilor este determinată de formarea acestora în mod inductiv, 
luându-se în considerare elemente separate în baza cărora se face o concluzie generală. 
1 Şăineanu Lazăr. Dicţionar Universal al Limbii Române. – Chişinău: Litera, 1998, p. 704. 
2 Mateuţ Gheorghiţă, Mihăilă Artur. Logica juridică. – Bucureşti: Lumina Lex, 1998, p. 238. Vom încerca să 
argumentăm că acest proces trebuie aplicat nu numai de legiuitor, dar şi de către instanţele judecătoreşti. 
3 În acest sens a se vedea, spre exemplu: Васильев Л.М. Теоретические и практические проблемы презумции 
невиновности обвиняемого в уголовном судопроизводстве. – Краснодар: Советская Кубaнь, 2005, р. 21; Са-
виченко В.Н. Связь и свобода. Эволюция связи в природе и обществе. – Красноярск, 1995, р. 151; Зуев Ю.Г. 
Презумции в уголовном праве (в сфере ответствености за экологические преступления). – Ярославль, 2000, 
р. 12-13 ş.a.
4 Васильев Л.М. Op. cit., p. 20. 
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Totuşi, ca metodă de formare a prezumţiilor trebuie de recunoscut doar inducţia 
limitată având în vedere posibilitatea modifi cării condiţiilor în care se afl ă fenomenul 
sau obiectul generalizat1. 

Delimitarea prezumţiilor de alte categorii se solicită în mod evident2.
Sub aspect istoric, prezumţiile ca rezultat al observaţiilor au fost utilizate şi de 

către jurisprudenţă. În procesele inchizitoriale, la aprecierea formală a probelor, 
recunoaşterea vinovăţiei se prezuma ca o probă concludentă pentru pronunţarea unei 
sentinţe, luându-se ca bază faptul că o persoană nevinovată nu poate să se învinuiască 
fals pe sine însăşi. Această prezumţie, cu anumite modifi cări, există atât în sistemul 
anglo-saxon, cât şi deja în sistemul moldovenesc. Un exemplu în acest sens ar 
constitui acordul de recunoaştere a vinovăţiei care determină că o persoană normală 
nu poate fals să se autoacuze. Evident, la etapa actuală sunt determinate un şir de 
garanţii în scopul evitării unor metode ilegale, cum ar fi  tortura, tratamentul inuman 
sau degradant, promisiunile false etc. În dreptul românesc mai vechi au existat deja 
exemple de prezumţii legale3. 

Având în vedere că în Moldova, unde pentru prima dată o reglementare amănunţită 
a probelor a fost făcută în Condica criminalicească4, se aplica sistemul de apreciere 
liberă a probelor şi nu cel legal, adică proba administrată nu servea ca indicator la o 
decizie oarecare, decizia fi ind lăsată la libera convingere. Erau aplicate fi e prezumţii 
singure, fi e coroborate cu una din probe; astfel, acestea erau luate în consideraţie pentru 
stabilirea adevărului. Condica criminalicească determină prezumţiile ca „arătările 
atuncea sânt legiuite când unindu-se toate împrejurările unei fapte asupra persoanei 
1 În baza acestei constatări vom încerca să justifi căm ideea că în procesul de formare a prezumţiilor trebuie incluse, 
pe lângă legiuitor, şi instanţele. 
2 Recunoaşterea prezumţiilor în calitate de constatări, fi ind apreciate ca adevărate fără probarea acestui fapt, 
determină necesitatea de a le delimita de ipoteză. Ipotezele stau la baza fi ecărei cercetări, având o metodă unică de 
formare. Ipoteza se construieşte pe cunoştinţele acumulate, insufi ciente însă pentru a elabora o constatare veridică. 
Din punct de vedere etimologic, ipoteza (din latină hypothesis) se defi neşte ca un element dat pe baza căruia se 
dezvoltă o demonstraţie. (Şăineanu Lazăr. Dicţionar Universal al Limbii Române, p. 408.) 
În fi losofi e ipoteza este defi nită sumar ca un adevăr posibil dar încă nedovedit. (Larousse. Dicţionar de fi lozofi e. 
– Bucureşti: Univers enciclopedic, 1999, p. 164.)
Prezumţiile conţin anumite elemente comune cu ipotezele, anume: caracterul lor de presupunere şi metoda inductivă 
de formare. Deosebirea esenţială dintre acestea constă în faptul că ipoteza se formează numai în cazul când nu sunt 
temeiuri sufi ciente de elaborare a teoriei şi de verifi care a acesteia, pe când elaborarea prezumţiei nu urmăreşte 
aceste scopuri, având sarcina de a generaliza experienţa acumulată. 
Prezumţiile trebuie delimitate de axiome. Axioma se consideră o propoziţie instituită ca punct de plecare, o aserţiune 
luată ca fundamentală cel puţin pentru scopurile domeniului de cercetare afl at în discuţie. (Oxford. Dicţionar de 
fi lozofi e. – Bucureşti: Univers enciclopedic, 1999, p. 42.) 
Axioma şi prezumţia au ca puncte comune atât probabilitatea, cât şi faptul că ceea ce se este luat ca adevăr este luat 
fără probare. În ce priveşte punctele care le deosebesc, acestea pot fi  rezumate la: circumstanţele care ar permite a 
le considera ca adevărate; posibilitatea de a le constata; importanţa; forma şi conţinutul. (Васильев Л.М. Op. cit., 
p. 28.) 
Prezumţiile trebuie deosebite de fi cţiuni. Ficţiunea se defi neşte ca obiect ce este doar în aparenţă invocat de o 
presupunere. (Antonz Flew. Dicţionar de fi lozofi e şi logică. – Bucureşti: Humanitas, 1999, p. 126.) 
Esenţa procedeului fi cţiunii constă într-o artifi cială asimilare a unor lucruri care în realitate sunt diferite (Mateuţ G. 
Op. cit., p. 240). Spre deosebire de procedeul prezumţiei, care se bazează pe o punere a semnului egalităţii între ceea 
ce e adevărat şi ceea ce e verosimil (sau posibil), fi cţiunea merge pe linia unei conştiente asimilări a ceea ce este 
adevărat cu ceea ce nu este adevărat. (Ibidem, p. 241.) 
3 De exemplu, prezumţia în cazul când o casă nelocuită a luat foc; în asemenea situaţii vecinii răspund fără un 
aprobat contrariu. A se vedea: Georgescu Valentin Al., Sachelare Ovid. Judecata domnească în Ţara Românească şi 
Moldova 1611-1831. Partea II. Procedura de judecată. – Bucureşti: Editura Academiei Române, 1982, p. 168).
4 Ibidem, p. 170.
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cumva pentru a naşte mare prepus cum că persoana ar fi  săvârşit fapta rea”1. În text 
sunt indicate 12 prezumţii. O prezumţie ţine de recunoaşterea vinovăţiei, mai concret 
sau mai la general — de declaraţiile învinuitului, şi constată că mărturia acestuia va fi  
considerată o dovadă în contra sa numai când o va face de bunăvoie şi va fi  întovărăşită 
cu aşa fel de întâmplări, al căror adevăr curge din curgerea pricinii2. Condica, în scopul 
evitării unei interpretări arbitrare a acestui adagiu, prevede că „pentru ca să fi e primită 
şi legiuită arătarea cuiva, nu este totdeauna de trebuinţă ca să se dovedească prin doi 
sau trei martori vrednici de credinţă, dar şi un martor care va fi  vrednic de credinţă să 
fi e măcar însăşi păgubaşul este îndestul”. 

Totuşi, textul conţinea anumite condiţii în care se administrează mărturia. 
Declaraţiile sau mărturia învinuitului au aceeaşi valoare probantă ca şi celelalte probe, 
fi ind totuşi prima probă care se administrează intr-un proces. Exista o interpretare 
diferită a recunoaşterii adevărului sau a unor declaraţii veridice sau false. În cazul unor 
declaraţii mincinoase consecinţele vor fi  mai grave, adică pedeapsa poate fi  alta ca 
urmare a unor declaraţii mincinoase, iar în cazul unor răspunsuri evazive învinuitului 
„i se va arăta că pentru îndărătnicia sa se va pedepsi mai cumplit; iar nesupunându-se 
nici după aceasta, atunci va intra sub pedeapsă trupească”3.

În doctrina contemporană aplicarea prezumţiilor ridică mai multe probleme. 
Obiectivul pe care ni l-am propus în cadrul acestui studiu va ţine de cercetarea 
impactului prezumţiilor asupra drepturilor persoanei implicate în procesul penal. 

O primă problemă care apare în legătură cu aceasta constă în a determina dacă 
prezumţiile trebuie să fi e expres prevăzute în normele de drept sau acestea pot fi  
recunoscute în rezultatul unei analize raţionale. Prin anii ’50 ai secolului al XX-lea 
exista opinia că prezumţia este o concluzie inductivă care se întemeiază pe anumite 
legităţi4. Cu certitudine, este imposibil a prevedea în lege totalitatea de soluţii care 
ar putea fi  aplicate în situaţii analoage. De aceea, se pune din nou problema utilizării 
unor hotărâri judecătoreşti în calitate de norme de drept5. Întru dezvoltarea instituţiei 
prezumţiilor, opţiunea de a recunoaşte hotărârile judecătoreşti ca izvor de drept în 
procesul penal se întemeiază pe argumentul că prezumţiile care sunt recunoscute 
în jurisprudenţă asigură o unilateralitate şi stabilitate necesară pentru determinarea 
obiectului probaţiunii şi aprecierea probelor. Prezumţiile pot apărea doar în urma unei 
experienţe acumulate, a unui material, a unor fapte, ceea ce creează anumite condiţii 
de elaborare, de „naştere” a acestora. În acest proces, unul dintre cele mai importante 
roluri îi revine metodei inducţiei. Totuşi, prezumţia nu este doar o generalizare 
empirică, ci poate să exprime şi o legitate6. Ea poate fi  interpretată şi în sens logic, 
adică prin anumite raţionamente ipotetice. Este logic că sentinţa care a intrat în vigoare 
1 Georgescu Valentin Al., Sachelare Ovid. Op. cit., p. 171.
2 Legiuirea Caragea în Ţara Românească de la 1818 prevedea regula: testis unus testis nulus – un singur martor se 
socoate ca lipsă de martori.
3 Ibidem, p. 99.
4 Каминская В.И. Учение o правовых прeзумциях в уголовном процессе. – Mocква, 1947, p. 10. 
5 Asupra acestei probleme, a se vedea, spre exemplu: Dolea I. Considerente privind perspectiva utilizării hotărârilor 
judecătoreşti ca izvor de drept în pocesul penal //Analele Ştiinţifi ce ale USM. – Chişinău: USM, 2003, p. 269-272.
6 Ca exemplu în acest caz va servi determinarea vârstei de răspundere penală, care iniţial era recunoscută în mod difer-
it în sistemele de drept. După unele cercetări în domeniul psihilogiei, psihiatriei, pediatriei s-a determinat ştiinţifi c 
vârsta minimală când persoana conştientizează faptele sale şi în legătură cu aceasta a fost posibilă diferenţierea 
răspunderii penale în raport cu forma vinovăţiei şi caracterul faptei penale. Actualmente, această problemă nu este 
soluţionată defi nitiv, căutându-se soluţii de la o ţară la alta. Problema prezumării vârstei de conştientizare a faptelor 
comise depăşeşte cadrul legal, ridicându-se la nivel de politică penală. 
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să conţină asemenea date ce corespund realităţii; cu alte cuvinte, din această formulă 
logică se poate deduce o prezumţie. După cum am menţionat supra, prezumţia nu poate 
fi  asimilată cu o axiomă. Spre deosebire de axiomă, în multe cazuri prezumţia poate 
fi  răsturnată. De exemplu, prezumţia de nevinovăţie exprimă un adevăr convenţional, 
când oamenii convin că în toate cazurile când persoana este acuzată, dar nu este 
recunoscută prin hotărâre judecătorească, aceasta se consideră nevinovată. Aşadar, 
prezumţiile poartă un caracter formal şi condiţional. 

În literatura de specialitate au fost întreprinse diverse încercări de a clasifi ca 
prezumţiile, recunoscându-se că, la general, acestea pot fi  divizate în prezumţii de 
drept şi de fapt, în funcţie de faptul dacă acestea sunt prevăzute, sau nu, în normele 
juridice1. Prezumţiile de fapt reprezintă generalizări care sunt identifi cate în activitatea 
judecătorească. În unele opinii expuse în literatura mai veche s-a negat importanţa 
prezumţiilor faptice2, considerându-se că acestea joacă un anumit rol în activitatea 
raţională a judecătorului, însă nu în fi ecare caz se poate de apelat la prezumare3. În 
opinia autorilor precitaţi (L. Vasiliev, M. Strogovici), activitatea practică a omului, 
inclusiv în procesul penal, trebuie concepută fără generalizări sau situaţii tipice. Cu 
alte cuvinte, nu poate fi  vorba de o experienţă generalizată care ar contribui la utilizarea 
anumitui material probator, la aprecierea acestuia pe baza unor reguli determinate de 
experienţa creată. Nu putem fi  de acord cu opiniile menţionate. Vom argumenta acest 
dezacord în baza declaraţiilor martorului. 

La aprecierea declaraţiilor martorului instanţa se bazează pe anumite criterii, acestea 
purtând un caracter apreciativ, determinând individual, cu probabilitate, anumite 
detalii pentru cazul concret. În cumul, datele respective pot permite o apreciere justă 
a declaraţiilor martorului. Cu toate că prezumţiile sunt utilizate în probaţiunea penală, 
acestea nu substituie cercetarea probelor, servind doar ca un punct de pornire, avându-
se în vedere că prezumţia de fapt, spre deosebire de prezumţia de drept, în toate cazurile 
trebuie să fi e verifi cată individual şi aplicată la un caz concret. Un exemplu elocvent 
în acest sens poate fi  invocat din practica judecătorească a SUA. Instanţa recunoaşte 
că acţiunile persoanei în deplinătatea facultăţilor sale mentale şi care dispune de 
discernământ se prezumă că sunt produse ale voinţei acesteia. 

De asemenea, se prezumă că o persoană în deplinătatea facultăţilor sale şi cu 
discernământ intenţionează producerea consecinţelor naturale şi probabile. Aceste 
prezumţii pot fi  însă combătute. În acelaşi timp, nu se prezumă că o persoană 
acţionează cu intenţie, însă juraţii pot descoperi intenţia în baza analizei cuvintelor, 
comportamentului şi a altor circumstanţe. Prezumţia de fapt nu poate fi  confundată cu 
versiunea. Prezumţia de fapt este o generalizare aplicabilă ca punct de reper (o regulă 
generală) la cercetarea anumitor situaţii tipice. Versiunea, la rândul ei, se întemeiază 
pe această regulă, în toate cazurile fi ind însă concretă, luându-se în consideraţie 
circumstanţele cauzei date. 

Sunt de asemenea inconfundabile prezumţiile de fapt şi de drept. Probele indirecte 
sunt, de fapt, anumite date care, spre deosebire de prezumţii, nu formulează o regulă, 
1 A se vedea: Теория доказательств в советском уголовном процессе. - Mocква: Юридическая литература, 
1966, p. 424. Clasifi carea nu pretinde a fi  unica. Spre exemplu, în lucrarea lui L. Vasiliev citată mai sus prezumţiile 
sunt clasifi cate şi după volumul de acoperire a reglementărilor juridice: în ramurale şi interramurale, în acelaşi rând 
şi după posibilitatea de „răsturnare” – în refragabile şi irefragabile. 
2 Строгович М.С. Учение о материальной истине в советском уголовоном процессе. – Mocква, 1947,                   
p. 185.
3 Каминская В.И. Op. cit., p. 88-89.
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ci doar presupunerea că datele respective au legătură cu faptul inclus în obiectul 
probaţiunii. Prezumţiile de fapt sunt aplicabile şi la aprecierea aşa-numitelor fapte 
notorii sau a faptelor şi circumstanţelor care nu trebuie dovedite, prevăzute de art. 
98 CPP RM1. Gradul de adevăr al acestor fapte poate fi  diferit: există fapte unanim 
recunoscute, prevăzute de pct. 1 art. 98, care nu provoacă dubii la aprecierea veridicităţii 
acestora, cum ar fi  legea gravităţii sau alte legi ale ştiinţelor fi xe. Anumite metode 
moderne de cercetare în domeniul ştiinţei, tehnicii, artei şi meseriei pot fi  recunoscute 
şi ca prezumţii faptice, avându-se în vedere posibilitatea modifi cării acestora. Spre 
exemplu, o dată cu dezvoltarea progresului tehnico-ştiinţifi c pot fi  modifi cate şi 
unele metode moderne de cercetare. Astfel, faptele care sunt unanim recunoscute 
sau veridicitatea anumitor metode moderne de cercetare pot avea importanţă pentru 
convingerea noastră până când nu vor fi  probe care vor dovedi contrariul2.

În concluzie, putem constata că prezumţiile de fapt pot lua naştere în activitatea 
judiciară. Prezumţiile de fapt nu pot fi  recunoscute obligatorii atâta timp cât nu sunt 
recunoscute ca prezumţii de drept. Totuşi, acestea trebuie să poarte un caracter de 
recomandare pentru instanţă. O prezumţie de fapt recunoscută de o instanţă superioară 
poate fi  acceptată de cea inferioară fără a motiva o asemenea atitudine. Respingerea 
unei asemenea prezumţii trebuie motivată invocându-se neconcordanţa dintre 
circumstanţele concrete ale cauzei. În situaţia de confl ict între prezumţii, ca adevărată 
trebuie recunoscută prezumţia care aduce o mai mare asigurare a drepturilor persoanei 
acuzate. De exemplu, la aprecierea declaraţiilor martorilor apărării este necesar de 
prezumat veridicitatea acestora până nu se va dovedi contrariul — fapt determinat de o 
prezumţie de fapt, de prezumţia de nevinovăţie. În cazul în care practica judecătorească 
a recunoscut ca indubitabilă o prezumţie de fapt, aceasta trebuie să capete statut de 
prezumţie de drept.

Prezumţia de drept este o regulă care prevede că un fapt trebuie considerat ca 
existent şi deci nu trebuie dovedit, dacă în cauza penală nu va fi  stabilit un alt fapt 
cu care legea leagă existenţa acestei prezumţii. Prezumţiile de drept permit a include 
în probatoriu anumite date care sunt verifi cate de către ştiinţă şi practică şi dau 
posibilitatea de a examina corect cauza penală, de a face examinarea mai stabilă şi de 
a contribui la excluderea unor hotărâri netemeinice. Prezumţiile de drept şi-au găsit o 
aplicabilitate mai amplă în dreptul anglo-american, în care a fost înlăturată ideea de 
determinare a regulilor de evaluare a puterii probelor. S-a considerat că prezumţia este 
un mecanism, prin care probarea unui fapt, aşa-numit fapt de bază, trebuie sau poate 
fi  luată ca dovadă a unui alt fapt, a faptului presupus. Astfel, potrivit unor jurisdicţii, 
dacă despre o persoană nu s-a auzit de şapte ani, aceasta poate duce la presupunerea 
unui fapt nedemonstrat, anume: că persoana este moartă.

Prezumţiile materiale, precum şi cele procesuale îşi găsesc aplicarea în probatoriul 
penal, fi ind atât refragabile, cât şi irefragabile. 

În probaţiune sunt aplicabile atât prezumţiile de drept penal, cât şi prezumţiile 
procesual penale, acestea fi ind de necombătut (irefragabile). Spre exemplu, prezumţia 
privind legalitatea şi temeinicia sentinţei judecătoreşti, în cazul când aceasta este casată 
de instanţa superioară, este refragabilă. Prezumţia irefragabilă nu prevede situaţii reale 
1 Acestea fi ind: fapte unanim recunoscute, precum şi veridicitatea metodelor moderne de cercetare, unanim acceptate 
în domeniul ştiinţei, tehnicii, artei şi meseriei. 
2 Referitor la această problemă a se vedea: Фoйницкий И. Курс уголовного судопроизводства. – Санкт-
Петербург, 1996, р. 207.



47

DOCTRINÃ

R
e

vi
st

a
 d

e
 ð

ti
in

þe
 p

e
n

a
le

  
  

 A
N

U
L

 I
I 

 2
0

0
6

care nu ar fi  acoperite de regula stabilită, purtând un caracter categoric1. Prezumţiile 
de drept material exprimă situaţii în baza cărora este posibilă sau imposibilă aplicarea 
legii penale. Importanţa prezumţiilor materiale pentru probatoriu se manifestă prin 
infl uenţa acestora asupra obiectului probaţiunii şi determinării pertinenţei probelor. 
Spre exemplu, într-o cauză penală este constatată neatingerea vârstei de răspundere 
penală a făptuitorului. Această împrejurare exclude posibilitatea şi necesitatea probării 
unor asemenea împrejurări cum ar fi  conştientizarea de către făptuitor a pericolului 
social sau a gradului prejudicial al faptei sale şi necesitatea dovedirii capacităţii de a 
conduce cu acţiunile sale. Bazându-se pe datele medicinii, psihiatriei, psihologiei şi 
practicii, legea prezumă că persoanele care nu au atins vârsta răspunderii penale nu 
conştientizează caracterul periculos al comportamentului lor şi nu pot conduce cu el. 
În scopul stabilizării aplicării unor norme penale şi asigurării drepturilor şi intereselor 
persoanei, legea ridică prezumţia la nivelul unei prezumţii irefragabile. 

O altă prezumţie, cum ar fi  prezumţia cunoaşterii legii, stabileşte că orice persoană 
cu discernământul păstrat este obligat să cunoască legea. În acest sens, nu este necesar 
a dovedi că persoana respectivă care este trasă la răspundere a cunoscut legea penală. 
Totuşi, această prezumţie poate fi  răsturnată în situaţia când se va dovedi că în anumite 
împrejurări, cum ar fi  calamităţile naturale sau acţiunile militare, persoana a fost lipsită 
de posibilitatea de a cunoaşte despre adoptarea unei noi legi, fapt confi rmat de probele 
din dosar. Sarcina de a răsturna prezumţia sau, în alţi termeni, sarcina de a prezenta 
probe care vor confi rma necunoaşterea legii revine acuzatului. Se prezumă că prin 
săvârşirea unor anumite infracţiuni cu o componenţă formală a fost adus un prejudiciu 
intereselor generale sau personale, în asemenea cazuri prezumţia fi ind irefragabilă. 
O prezumţie materială ar fi  responsabilitatea în cazul comiterii infracţiunii în stare 
de ebrietate. Starea dată nu eliberează persoana de răspundere penală, aceasta fi ind 
prezumată capabilă de a conştientiza şi a conduce cu acţiunile sale, avându-se în 
vedere faptul ca: ebrietatea alcoolică în cele mai dese cazuri nu lipseşte persoana 
de capacitatea de a aprecia caracterul acţiunilor sale şi, consumând alcool, persoana 
trebuie să prevadă infl uenţa negativă a acestuia asupra intelectului său şi a calităţilor 
volitive. În cazuri excepţionale, prezumţia dată poate fi  răsturnată, probând sfera de 
iresponsabilitate a persoanei acuzate determinate de starea de alcoolism patologic. 

Expirarea termenului de prescripţie duce la excluderea făptuitorului din categoria 
persoanelor care prezintă pericol social. Prezumţia dată determină soarta cauzei penale, 
avându-se în vedere faptul că art. 275 CPP RM stabileşte că intervenirea termenului de 
prescripţie exclude urmărirea penală, aceasta fi ind încetată. 

Prezumţiile procesual penale au o legătură directă cu probaţiunea penală. 
Interdependenţa dintre forma procesuală şi probarea unui fapt este recunoscută de 
către doctrina juridică ca o prezumţie. Prezumţia dată are o legătură directă cu forma 
procesuală din care derivă şi cu instituţia nulităţilor procesuale. Problema privind 
respectarea formei procesuale a fost obiectul de investigaţie într-un număr considerabil 
de lucrări2 chiar şi din timpuri mai vechi. În multe coduri din secolul IX reglementările 
cu privire la nulităţi sunt bazate pe o concepţie pronunţat formală. Formalismul rigid al 
1 În realitatea obiectivă ar putea, totuşi, să existe anumite situaţii când prezumţia poate fi  răsturnată. Aceste situaţii 
sunt însă minore. Un exemplu ar fi  necunoaşterea legii de către o persoană în anumite situaţii.
2 A se vedea, spre exemplu: Tanoviceanu Ion. Tratat de Drept şi de procedură penală. Vol. IV. – Bucureşti, 1927, p. 
23; Volonciu Nicolae. Tratat de procedură penală. Vol. I, Ediţia a II-a. – Bucureşti: Paideia, p. 478; Neagu Ion. Drept 
procesual penal, Tratat. – Bucureşti: Global Lex, 2002, p. 480.
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acestora se concretizează, de regulă, în principiul că nerespectarea formelor procedurale 
atrage, obligatoriu, nulitatea ori de câte ori aceasta este prevăzută de lege1. 

În doctrina mai nouă s-au expus numeroase opinii în sensul atenuării concepţiei 
formale iniţiale2. În concepţia modernă nu se mai pune problema nulităţii din motivul 
încălcării formei (de dragul formei). Problema principală constă în afl area adevărului, 
în desfăşurarea normală a procesului sau în excluderea unor încălcări de drepturi. 
Procedura română determină mai multe cazuri de nulităţi absolute, majoritatea fi ind 
enumerate în art. 197 alin. (2) CPP al României. Art. 251 CPP RM a preluat în mare 
măsură prevederile normei din Codul de procedură penală al României. Nulităţile 
absolute, cu toate că prezumă o vătămare procesuală3, se referă, în cea mai mare 
măsură, la unele chestiuni ce vin a asigura desfăşurarea normală a procesului, precum: 
sesizarea, competenţa, compunerea instanţei, publicitatea etc. 

Este necesar a menţiona că, spre deosebire de norma română, cea din CPP RM prevede 
o rezervă care poate fi  interpretată neunivoc de către subiecţii care aplică norma. În alin. 
(3) art. 251 CPP RM aparent se determină că „nulitatea nu se înlătură în nici un mod”. 
Totuşi, când se vorbeşte de instanţă, aceasta nu este obligată să recunoască nulitatea 
în toate cazurile, dar are dreptul „dacă anularea actului procesual este necesară pentru 
afl area adevărului şi justa soluţionare a cazului. După cum observăm, instanţa poate 
şi să nu intervină din ofi ciu dacă consideră că o asemenea situaţie nu provoacă pericol 
pentru justa soluţionare (în opinia ei) a cauzei. Mai mult, acelaşi articol 251 lasă în 
umbră problema nulităţii în cazul atingerii unor drepturi, fapt care ar putea provoca o 
asemenea atingere. În alin. (4) al aceluiaşi articol legea nejustifi cat limitează termenul 
de invocare a încălcărilor, fi e în cursul efectuării acţiunii procesuale — dacă partea este 
prezentă, fi e la terminarea urmăririi penale, când partea ia cunoştinţă de materialele 
dosarului, fi e în instanţa de judecată — când partea a fost absentă la efectuarea acţiunii 
procesuale, precum şi în cazul în care proba este prezentată nemijlocit în instanţă. 
În opinia noastră, când suspecţia este determinată de încălcarea unui drept, nulitatea 
poate fi  invocată oricând până la terminarea cercetării judecătoreşti, iar dacă partea nu a 
conştientizat acest fapt, ori instanţa nu a avut posibilitatea să cunoască faptul încălcării 
— şi în instanţa de apel. După cum observăm, art. 251 CPP RM necesită modifi care. 
Ca temei de inadmisibilitate a probelor art. 94 alin. (2) CPP RM recunoaşte încălcările 
esenţiale ale dispoziţiilor legale la administrarea probelor, violarea drepturilor şi 
libertăţilor constituţionale a persoanei sau ale prevederilor legii procesual penale prin 
privarea participanţilor la proces de aceste drepturi sau prin îngrădirea drepturilor 
garantate, fapt care a infl uenţat sau a putut infl uenţa autenticitatea informaţiei obţinute, 
a documentului sau a obiectului. 

Aşadar, în noul Cod de procedură penală s-a încercat de a face o legătură între 
drepturile persoanei şi veridicitatea probelor. În sensul alin. (2) art. 94 CPP RM se 
ridică şi problema determinării încălcărilor esenţiale ale unui drept constituţional. Nu 
poate fi  pus la îndoială faptul că însăşi instanţa este competentă a determina această 
nulitate; totuşi, interpretarea unor norme constituţionale trebuie pusă în sarcina Curţii 
Constituţionale. Deci, încălcarea unor drepturi constituţionale trebuie să fi e lovită de 
nulitate absolută. Totuşi, este deosebit de difi cil a realiza acest deziderat în lipsa unei 
jurisprudenţe a Curţii Constituţionale în materie penală, fapt ce ne întoarce din nou 
1 Volonciu Nicolae. Op. cit., p. 478. 
2 Ibidem.
3 Neagu Ion. Op. cit., p. 480. 
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la problema jurisprudenţei ca izvor de drept1. Pe lângă nulităţile absolute determinate 
de încălcarea drepturilor constituţionale, legea (art. 94 alin. (2) CPP RM) recunoaşte 
ca nulitate şi violarea drepturilor procesuale ale persoanei. Încălcările se manifestă 
prin „privarea” sau „îngrădirea” anumitor drepturi garantate. Este difi cil sau poate 
chiar imposibil a determina, în lege, toate cazurile în care persoana poate fi  lipsită de 
un drept sau în care îi pot fi  impuse unele limite ce infl uenţează asupra autenticităţii 
probei. 

În legătură cu acest fapt apare o problemă, în opinia noastră importantă, şi anume: 
cea privind corelaţia dintre prezumţiile legale şi intima convingere. În sistemul 
moldovenesc actual se observă o intermitenţă dintre prezumţiile legale şi intima 
convingere. Această discontinuitate poate fi  substituită cu precedentul judiciar2. 
Revenind la problemă, se cere de accentuat un fapt evident: că forma procesuală are 
misiunea de a asigura respectarea drepturilor persoanei şi este îndreptată la evitarea 
eventualelor abuzuri. Prezumţia are legătură directă cu regula admisibilităţii probelor 
şi, evident, trebuie expusă într-o formă negativă, adică, în situaţia când se depistează 
încălcarea unei norme procesuale, descoperirea acestei încălcări duce la inadmisibilitatea 
probei, prezumându-se că fapta dată nu a fost dovedită. Această regulă nu poate avea 
o formă pozitivă, nu se poate considera că, o dată ce s-a respectat forma procesuală, 
datele prezumate în calitate de probă sunt autentice. Ca şi în prezumţiile materiale, 
prezumţiile procesuale pot fi  refragabile. Prezumţiile procesuale se pot realiza fi e pe 
întreg procesul, fi e la anumite faze ale acestuia.

În categoria prezumţiilor procesuale locul central revine prezumţiei de nevinovăţie 
care are o impunătoare infl uenţă asupra teoriei probelor, mai ales în ce priveşte sarcina 
probei. În procesul penal însă aceasta depăşeşte în importanţă aspectul tehnic legat 
de materia probelor şi trebuie interpretată şi aplicată ca un principiu fundamental al 
procesului penal3.

În doctrina procesual penală s-au făcut încercări de a analiza totalitatea factorilor 
care caracterizează prezumţia de nevinovăţie. Este recunoscut că prezumţia de 
nevinovăţie presupune că toţi cetăţenii au un comportament cuviincios. În cazul în 
care există suspi ciuni că persoana este delicventă şi, în aspect tehnic, este recunoscută 
ca bănuită sau învinuită (inclusiv inculpată), organele de urmărire, procurorul şi 
instanţa au sarcina de a valorifi ca acest fapt. Aceasta nu este însă o simplă valorifi care, 
ci o activitate procesuală, cu aplicarea anumitor procedee probatorii ce au ca scop 
administrarea probelor care confi rmă ipoteza. Atât în cadrul urmăririi, cât şi al judecării 
cauzei subiecţii procesuali pot ajunge la concluzia că prezumţia de nevinovăţie este 
răsturnată. Totuşi, la judecarea cauzei există o probabilitate mai mare decât în faza 
de urmărire că această concluzie va fi  mai aproape de adevăr. În calitate de argument 
întru susţinerea acestei teze invocăm funcţionarea principiilor judecăţii: publicitatea, 
contradictorialitatea, nemijlocirea ş.a.

Răsturnarea prezumţiei de nevinovăţie este într-o legătură şi condiţionare reciprocă 
cu probarea, cu certitudine, a vinovăţiei. Dacă certitudinea nu se manifestă, prezumţia 
de nevinovăţie este susţinută de regula in dubio pro reo. După cum menţionează 
1 Neagu Ion. Op. cit., p. 480. 
2 În acest sens nu putem fi  de acord cu faptul că din art. 7 al Codului de procedură penală a fost exclusă obligativitatea 
hotărârilor Plenului Curţii Supreme de Justiţie pentru instanţele judecătoreşti. Această prevedere trebuie să constituie 
un prim pas pentru promovarea ideii recunoaşterii jurisprudenţei ca izvor de drept. 
3 Volonciu Nicolae Op. cit., p. 354.
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profesorul I. Tanoviceanu, această regulă se referă numai la stabilirea situaţiilor de 
fapt, nu şi la interpretarea normelor juridice procesuale, deoarece acestea stabilesc 
norme procesuale ce urmează a fi  aplicate în direcţia unei cât mai depline realizări a 
justiţiei şi nu în direcţia în care ar conveni mai bine unei sau altei părţi1. Dacă impactul 
prezumţiei de nevinovăţie asupra unor asemenea instituţii ca „sarcina probei” şi 
„imparţialitatea” în cadrul judecării cauzei este mai mult sau mai puţin determinat, 
atunci în cadrul urmăririi rămâne nedefi nit rolul subiecţilor în probaţiune. Dintr-un 
punct de vedere, pornind de la prevederile art. 19 alin. (3) CPP RM, organele de 
urmărire şi procurorul sunt obligaţi să cerceteze cauza sub toate aspectele, complet şi 
obiectiv, ceea ce presupune colectarea atât a probelor în învinuire, cât şi în apărare. 
Din alt punct de vedere, sarcina probei de învinuire revine procurorului. Având în 
vedere faptul că ofi ţerul de urmărire penală şi procurorul sunt reprezentanţi ai părţii 
acuzării, este greu de pre supus că aceştia vor colecta şi probe în apărare. Din aceste 
considerente sunt necesare noi mecanisme procesuale menite a asigura un proces 
echitabil. Unul dintre acestea este, în opinia noastră, instituţia administrării probelor 
de către apărare, fapt la care ne vom referi în prezenta lucrare. 

În literatura de specialitate s-a pus în discuţie problema cu privire la funcţionarea 
prezumţiei de nevinovăţie în faza de urmărire, opiniile divizându-se în două grupuri. 
Într-o opinie, susţinută de profesorul E. Martâncik, se consideră că prezumţia de 
nevinovăţie fi ind o prezumţie refragabilă nu poate fi  recunoscută ca principiu, 
deoarece, reieşind din sarcina probaţiunii, partea acuzării va avea sarcina de a retracta 
un principiu2. În continuarea ideii autorul consideră că prezumţia de nevinovăţie 
este o formulare abstractă şi se limitează doar la o construcţie tehnică3. În opinia lui 
E. Martâncik, nu putem vorbi despre absenţa totală a prezumţiei de nevinovăţie în 
procesul penal. După cum s-a menţionat, prezumţia de nevinovăţie funcţionează până 
la momentul identifi cării făptuitorului şi punerii lui sub învinuire, ceea ce înseamnă că 
prezumţia de nevinovăţie se răsfrânge numai asupra bănuitului a cărui nevinovăţie nu 
a fost confi rmată cu anumite probe4.

Diametral opusă este opinia (pe care o susţinem), potrivit căreia prezumţia de 
nevinovăţie reprezintă statutul procesual al persoanei5. Adepţii acesteia susţin că 
prezumţia de nevinovăţie exprimă atitudinea statului faţă de persoană până la momentul 
intrării în vigoare a hotărârii judecătoreşti, iar concluziile părţii acuzării nu modifi că 
statutul social al persoanei. Se cere a fi  menţionat faptul că prezumţia de nevinovăţie nu 
împiedică organele de urmărire sau procurorul de a fi  încrezuţi în vinovăţia persoanei; 
în caz contrar, acest fapt ar împiedica asigura rea calităţii urmăririi penale, descoperirea 
rapidă şi completă a infracţiunilor, identifi carea făptuitorilor etc. Această convingere 
nu poate fi  însă echivalată cu recunoaşterea ofi cială a persoanei ca vinovată. În urma 
celor relatate ajungem la concluzia că între convingerea intimă a organelor de urmărire 
şi a procurorului privind vinovăţia persoanei şi prezumţia de nevinovăţie există în toate 
cazurile o divergenţă. Dacă nu ar fi  existat o asemenea divergenţă, ar fi  fost imposibil 
de a efectua calitativ urmărirea. Cu cât mai convingătoare sunt probele în acuzare cu 
1 Tanoviceanu I. Op. cit., p. 60.
2 Мартынчик Г. Права обвиняемого в суде первой инстанции. – Кишинев: Штиинца, 1979, р. 79.
3 Ibidem, p. 80.
4 Ibidem, p. 85.
5 În acest sens, a se vedea: Строгович М. Право обвиняемого на защиту и презумция невиновности. – Москва: 
Наука, 1984.
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atât mai expresivă este divergenţa. Recunoaşterea persoanei ca vinovată este totuşi în 
dependenţă de un moment formal — hotărârea judecătorească.

Este necesar a accentua că, deşi instanţa de judecată trebuie să se conducă 
de postulatul „Nici o persoană nevinovată să nu fi e trasă la răspundere penală şi 
condamnată”, art. 1 alin. (2) CPP RM nu trebuie interpretat în sensul că o dată cu 
punerea sub învinuire prezumţia de nevinovăţie este retractată. Punerea sub învinuire nu 
compromite persoana, iar în cazul în care nu a fost dovedită vinovăţia persoana trebuie 
reabilitată. Spre deosebire de constatarea vinovăţiei, care este pusă în sarcina instanţei 
de judecată, reabilitarea este pusă şi în sarcina organelor de urmărire şi a procurorului, 
fapt determinat de interesul public ocrotit de aceşti subiecţi. CEDO proclamă într-o 
manieră clară în art. 6.2 prezumţia de nevinovăţie. Analizând-o, constatăm că faţă de 
probă este înaintată o exigenţă, şi anume ca „vinovăţia să fi e stabilită în mod legal”. 
Astfel, rezultă că dacă proba ce învinuieşte persoana va fi  obţinută pe cale ilegală sau 
va fi  falsă, prezumţia va rămâne în vigoare1. Există o bogată jurisprudenţă a CEDO în 
ce priveşte motivele prezumţiei de nevinovăţie. Spre exemplu, în cazul Mine Iii contra 
Elveţiei Curtea a decis că „fără stabilirea legală prealabilă a culpabilităţii unui învinuit, 
îndeosebi fără ca acesta din urmă să aibă ocazia de a-şi exercita drepturile de apărare, 
o decizie judiciară care îl priveşte refl ectă sentimentul că este vinovat”.

În concluzie, se cere de menţionat faptul că prezumţia de nevinovăţie, ca noţiune, 
trebuie interpretată în mai multe forme: — ca un principiu general, inclusiv al procesului 
penal, prezumţia de nevinovă ţie determină statutul persoanei în societate, drepturile şi 
libertăţile fundamentale, dreptul la un proces public, dreptul la apărare ş.a.; — ca o 
regulă a probaţiunii care generează existenţa anumitor instituţii şi norme, ca: sarcina 
probei, interpretarea dubiilor în favoarea acuzatului, regula privind obligativitatea 
motivării sentinţei (art. 384 alin. (3) CPP RM), interzicerea de a pronunţa o sentinţă 
de condamnare bazată pe presupuneri (art. 389 alin. (2) CPP RM) ş.a. Toate regulile 
nu pot fi  interpretate altfel decât părţi componente ale principiului, iar încălcarea uneia 
duce la încălcarea principiului. 

Pornind de la regula că inculpatul nu este obligat să-şi dovedească nevinovăţia, 
apare concluzia că: neprezentarea de către inculpat a probelor în apărare nu poate fi  
interpretată ca eşec al apărării şi probare a vinovăţiei.

Analiza impactului prezumţiei de nevinovăţie asupra probelor şi asigurarea 
drepturilor în procesul de probaţiune ridică şi anumite probleme care ţin de alte 
instituţii ale procesului penal şi deci nu vor constitui obiectul de investigaţie în 
cazul dat. Printre acestea ar putea fi  invocate: scoaterea persoanei de sub urmărire şi 
reabilitarea acesteia; problema împăcării între făptuitor şi partea vătămată; acordul de 
recunoaştere a vinovăţiei şi dreptul de a nu se autodenunţa fals ş.a. 

Prezumţia de nevinovăţie consacră reguli determinante în probaţiunea penală. 
Nedovedirea vinovăţiei în sens juridic echivalează cu dovedirea nevinovăţiei şi nu 
permite deţinerea în stare de suspect a unei persoane care a fost achitată de către o 
instanţă de judecată. Prezumţia de nevinovăţie determină că sarcina probei nu poate fi  
pusă în seama învinuitului. O dată ce învinuitul se consideră nevinovat până la intrarea 
în vigoare a hotărârii judecătoreşti, răsturnarea prezumţiei se pune în seamă organelor 
care invocă vinovăţia persoanei. Prezumţia de nevinovăţie determină regula privind 
interpretarea tuturor dubiilor în favoarea învinuitului. Regula privind interpretarea 
1 Rapport d’information du Senat, 3-eme session extraordinaire de 1993–1994 fait par M. Jacques Laiche. 
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dubiilor în favoarea învinuitului ridică mai multe probleme procesuale în materia 
probelor. Art. 8 alin. (3) CPP RM nu prevede expres cine are sarcina de a înlătura 
dubiile. Această obligaţie reiese din însăşi natura „sarcinii probei”. Pentru a înlătura 
interpretări neunivoce, în art. 8 alin. (3) CPP RM este raţional a include prevederea 
„Înlăturarea dubiilor este pusă în seama acuzării”. 

Poate provoca dubii atât întregul ansamblu de probe, cât şi unele probe separate. 
Înlăturarea probei dubioase nu exclude pronunţarea unei sentinţe de condamnare în 
situaţia când alte probe în cumul vor dovedi vinovăţia persoanei. În acelaşi timp, 
trezeşte discuţii problema privind situaţia în care există dubii în ce priveşte o probă 
în apărare. Problema dată iese în afara limitelor trasate de principiul prezumţiei de 
nevinovăţie implicând principiul dreptului la apărare. Este evident că dacă proba în 
apărare este dubioasă, se creează impresia că fapta dată nu a fost pe deplin cercetată. 
Nu pot fi  echivalate după puterea de probare dubiile în privinţa probelor în acuzare cu 
cele în apărare. Dacă apar dubii în privinţa probelor în apărare, aceasta nu va fi  un eşec 
al apărării, considerându-se că vinovăţia a fost dovedită. Din problematica interpretării 
dubiilor derivă şi altă problemă, care, în opinia noastră, este deosebit de importantă şi 
ţine de admisibilitatea probelor administrate de către organele de urmărire cu încălcarea 
formei procesuale. Conform regulii generale, aceste probe ar trebui să fi e sancţionate 
cu nulitate. Din alt punct de vedere, administrarea probelor în apărare se include şi în 
sarcina părţii acuzării, fapt prevăzut de art. 19 alin. (3) CPP RM, care obligă organele 
de urmărire penală de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub 
toate aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei, evidenţierea atât a 
circumstanţelor care dovedesc vinovăţia bănuitului, învinuitului, inculpatului, cât şi a 
celor care îl dezvinovăţesc, precum şi circumstanţele care îi atenuează sau îi agravează 
răspunderea. Având în vedere acest fapt, statul, în persoana acuzării, este responsabil 
de administrarea probelor în apărarea şi nerealizarea sau realizarea incorectă a acestei 
atribuţii, nu poate crea consecinţe asupra drepturilor persoanei acuzate1. Luând în 
considerare cele menţionate, ajungem la concluzia că: 

a) existenţa dubiilor, care nu pot fi  înlăturate, în probarea învinuirii, duce la 
excluderea faptului neprobat din obiectul probaţiunii şi la interpretarea situaţiei create 
în favoarea acuzatului; 

b) existenţa dubiilor, care nu pot fi  înlăturate, în negarea învinuirii, determină 
existenţa faptului dat în sistemul de probe atâta timp cât totalitatea de probe în acuzare 
nu va dovedi netemeinicia acestuia.

Prezumţia de nevinovăţie determină necesitatea utilizării unei metode logice 
specifi ce, când teza „vinovat” se dovedeşte prin negarea antitezei „nevinovat”.

Aparent, prezumţia de nevinovăţie intră în contradicţie cu o altă prezumţie procesuală, 
şi anume: cu cea a legalităţii şi temeiniciei sentinţei. Contradicţia poate fi  observată 
când se pune în discuţie problema determinării momentului răsturnării prezumţiei de 
nevinovăţie. Art. 8 alin. (1) CPP RM consacră că hotărârea judecătorească trebuie să 
fi e defi nitivă. Aceasta înseamnă că prezumţia de nevinovăţie se poate menţine şi pe 
parcursul examinării cauzei în instanţa de apel. În acelaşi timp, sentinţa pronunţată 
capătă statutul de veridică din momentul pronunţării, atâta timp cât nu a fost casată de 
instanţa superioară. Deci, ar părea că, dintr-o parte, persoana este nevinovată, din alta 

1 Asupra acestei probleme a se vedea : Dolea I. Principiul „egalităţii armelor” şi dreptul apărării de a administra 
probe în procesul penal //Analele Ştiinţifi ce ale USM. – Chişinău: CEP, USM, 2004, p. 375-376.
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— sentinţa în care persoana a fost considerată nevinovată corespunde adevărului, chiar 
dacă nu este defi nitivă. 

Dilema în cazul de faţă, dar şi în altele întâlnite în procedura penală, se soluţionează 
pornind de la principiul, potrivit căruia, ca punct de reper în toate cazurile trebuie să 
fi e drepturile persoanei. Prezumţia veridicităţii hotărârii judecătoreşti determină că o 
hotărâre dată într-o cauză penală se consideră corespunzătoare adevărului atâta timp 
cât nu a fost casată de către o instanţă superioară, găsindu-şi originea în renumita 
regulă a dreptului roman „Res juditica pro vertitate habetur” (hotărârea judecătorească 
se recunoaşte ca veridică), fi ind recunoscută în mai multe monumente de drept, inclusiv 
în Codul lui Napoleon1. 

În legătură cu această prezumţie, în doctrina juridică a fost abordată pe larg 
problema autorităţii lucrului judecat. Există unele aspecte ale problemei care nu şi-au 
găsit rezolvare în legea procesual penală şi, evident, nu au fost obiectul cercetărilor. 
Prin lucru judecat trebuie de înţeles acea situaţie juridică care rezultă din soluţionarea 
defi nitivă şi irevocabilă a unui confl ict dedus înaintea justiţiei2. Se consideră că lucrul 
judecat (res judicata), respectiv soluţia cuprinsă în hotărârea defi nitivă a instanţei, 
refl ectă adevărul întocmai şi dă rezolvarea legală cuvenită cauzei penale (res judicata 
pro veritate habetur)3. Doctrina juridică a recunoscut de mai mult timp că hotărârea 
judecătorească trebuie apreciată ca o refl ectare a adevărului4. Cele două efecte (pozitiv 
şi negativ) la care conduce lucrul judecat infl uenţează direct asupra drepturilor 
persoanei implicate într-un confl ict penal. Efectul pozitiv permite hotărârii care a 
dobândit autoritate de lucru judecat de a fi  pusă în executare spre efectiva realizare 
a dispoziţiilor sale5. În acest sens, efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat se 
răsfrânge direct nu doar asupra făptuitorului, dar şi asupra victimei care, participând 
şi în calitate de parte civilă, va benefi cia de repararea prejudiciului cauzat. Efectul 
pozitiv (mai puţin evident, dar nu mai puţin important) se va resimţi de către partea 
vătămată, avându-se în vedere faptul că efectele sentinţei asupra părţii vătămate nu 
au consecinţe directe. Atribuţiile părţii vătămate sunt mai limitate decât atribuţiile 
procurorului, deşi ambii subiecţi sunt reprezentanţi ai părţii acuzării. Important este 
ca partea vătămată să capete sentimentul de înfăptuire a justiţiei, de echitate, aceasta 
fi ind o sarcină primordială a justiţiei penale. În ce priveşte problema abordată de noi, 
interesează doar un aspect al efectului pozitiv al autorităţii de lucru judecat, şi anume 
— regula res judicata. În acest sens apare ca fi rească întrebarea: în ce măsură o instanţă 
naţională poate utiliza hotărârea defi nitivă a altei instanţe pentru constatarea anumitor 
circumstanţe? 

Legea procesual penală a Republicii Moldova lasă în umbră această problemă. 
Art. 98 CPP RM prevede că în procesul penal nu trebuie de dovedit fapte unanim 
recunoscute, precum şi veridicitatea metodelor moderne de cercetare, unanim 
acceptate, în domeniul ştiinţei, tehnicii, artei şi meseriei. Observăm deci că Codul de 
procedură penală exclude necesitatea dovedirii faptului prezumat. Această prezumţie 
1 După Полянский Н.Н. Очерк развития советской науки уголовного процесса. – Mocква, 1960, p. 160.
2 Tanoviceanu I. Op. cit., p. 703.
3 Volonciu Nicolae. Op. cit., p. 381.
4 Această opinie a fost susţinută de mai mult timp de unii reprezentanţi ai doctrinei ruse. A se vedea: Каминская 
В.И. Op. cit., p. 119-124; Воложанин В.П. Юридические предположения в советском гражданском праве 
и процессе. – Автореферат. Свердловcк ,1953, p. 5-11. Петрухин И.Л. Презумции в доказывании. Теория 
доказательств в советском уголовном процессе. Mocква, 1973. 
5 Tanoviceanu I. Op. cit., p. 704.
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legală presupune şi excluderea necesităţii de a dovedi că actul refl ectă adevărul pe 
baza prezumţiei, potrivit căreia „res judicata pro veritate habetur”1. Cel care invocă 
o prezumţie relativă nu are obligaţia de a dovedi fapta prezumată, deoarece se poate 
dovedi şi contrariul. În cazul prezumţiilor absolute contradovada este inadmisibilă2 (de 
exemplu, este interzisă contradovada că minorul sub 14 ani are discernământ). 

În opinia prof. N. Volonciu, prezumţiile judiciare nu constituie în mod obişnuit 
un mijloc de probă, folosirea lor urmând a fi  limitată la situaţiile când administrarea 
probelor pentru dovedirea anumitor împrejurări nu mai este posibilă3. Aşadar, potrivit 
acestei opinii, instanţa trebuie să motiveze că utilizarea unei probe dintr-o altă hotărâre 
judecătorească este unica posibilitate de a constata un fapt. Este greu a cădea întru totul 
de acord cu această opinie. Legea procesual penală a R. Moldova limitează instanţa 
în dreptul de a administra probe, determinând că instanţa, ca un simplu „arbiter 
litis”, poate administra probe doar la cererea părţilor. Adică, doar părţile pot invoca 
necesitatea de a recunoaşte ca admisibile probele administrate şi apreciate într-o altă 
cauză penală şi puse la baza altei hotărâri judecătoreşti. În acest sens sunt ridicate spre 
analiză două chestiuni: 

— primo, instanţa din ofi ciu, are ea dreptul să recunoască şi să menţioneze în 
sentinţă unele date constatate într-o altă hotărâre judecătorească defi nitivă?; 

— secundo, are dreptul instanţa să nu recunoască unele circumstanţe dovedite în 
altă cauză penală dacă acestea ar provoca dubii? 

Prima problemă are tangenţă cu mai multe instituţii procesuale şi nu este tratată 
univoc în doctrină. Problema ţine atât de guvernarea principiului contradictorialităţii, 
cât şi a particularităţilor de realizare a principiului ofi cialităţii în procesul penal. Este 
cert faptul că principiul contradictorialităţii a trasat limitele în care instanţa are dreptul 
să participe în probatoriul penal. În cadrul acestor limite, determinate de art. 24 CPP 
RM, de alte articole derivate de la acesta, instanţa e un simplu „arbiter litis”, fi ind 
lipsită de dreptul de a administra probe din propria iniţiativă. Principiul dat infl uenţează 
şi asupra altor norme procesuale, inclusiv asupra art. 28 care determină că „instanţa 
de judecată efectuează acţiunile procesuale din ofi ciu, în limitele competenţei sale”. 
Problema care se ridică constă în trasarea unor atribuţii ale instanţei în situaţia când 
„pe cântar” se pun drepturile omului; cu alte cuvinte, când se încearcă de a soluţiona 
dilema: cât de activă poate fi  instanţa în asigurarea unui proces echitabil?

Observăm deci că problema depăşeşte abordarea iniţială — cea a res judicata şi 
determină o abordare mai vastă ce ţine de statutul instanţei în probatoriul penal. Convenţia 
Europeană şi Curtea Europeană în Jurisprudenţa sa abordează contradictorialitatea în 
ansamblu cu problema egalităţii armelor4. În acest context, art. 6 al CEDO vine să 
protejeze persoana de imensa forţă a statului. În hotărârile sale, Curtea se pronunţă 
pentru asigurarea contradictorialităţii prin punerea la dispoziţia acuzatului a diferitelor 
mecanisme menite să-i asigure drepturile. Nu putem să nu fi m de acord cu prof. A. 
Mihailenko care apreciază contradictorialitatea ca o expresie exterioară a conţinutului 
1 Volonciu Nicolae, Op. cit., p. 348.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Există o bogată jurisprudenţă în acest domeniu. A se vedea, spre exemplu: Gondron versus Regatul Unit, 2 mai 
2000; De Hecs şi Gijsels versus Belgia, 24 februarie 1997; Ruiz-Mateas versus Spania, 23 iunie 1993; Borgeis ver-
sus Belgia, 30 octombrie 1991; Bonisch versus Austria, 6 mai 1985; Faucher versus Franţa, 18 martie 1997; Rowe 
şi Davis versus Regatul Unit , 16 februarie 2000 ş.a.
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raportului de drept1. Raporturile dintre subiecţii procesului penal au ca şi conţinut 
drepturile şi obligaţiile subiecţilor, principalul dintre acestea fi ind raportul dintre instanţă 
şi acuzat. În acest sens, instanţa are ca obligaţie asigurarea drepturilor persoanei, ea 
nefi ind un simplu arbitru. Realizarea acestei obligaţii trebuie să ia şi forma dreptului 
de administrare a probelor în favoarea persoanei. Cu alte cuvinte, ţinând cont de forţa 
care o deţine partea acuzării în procesul penal, este practic imposibil a asigura o totală 
egalitate a armelor. Instanţa de judecată trebuie deci să deţină dreptul, dar şi obligaţia 
de a administra din ofi ciu probele dacă acestea vin în asigurarea drepturilor acuzatului. 
În favoarea acestei opinii poate fi  aplicat un raţionament logic: o dată ce legea obligă 
partea opusă — acuzarea — de a administra probe în favoarea persoanei (art. 19 
CPP RM)2, cu atât mai mult administrarea probelor în apărare trebuie pusă în sarcina 
instanţei, în cazul când abţinerea de la o asemenea activitate poate crea obstacole de 
nedepăşit în respectarea dreptului la un proces echitabil. Considerăm că în acest sens 
poate fi  utilizat raţionamentul a fortiori, adică, o dată ce obligăm partea cu interese 
opuse de a administra probe în favoarea altei părţi, cu atât mai mult trebuie să admitem 
instanţei de a administra probe în favoarea acuzatului în situaţia când există pericolul 
că abţinerea de la administrarea acestora poate afecta drepturile persoanei.

Totuşi, pentru realizarea principiului accesul la justiţie şi a imparţialităţii 
judecătorului ce derivă din acest principiu, implicarea instanţei trebuie moderată. 
Este important să se respecte proporţionalitatea între asigurarea drepturilor persoanei 
acuzate şi asigurarea unei justiţii echitabile şi imparţiale, avându-se în vedere şi 
interesul general — ordinea de drept.

Problema utilizării datelor constante într-o cauză penală pentru soluţionarea altei 
cauze constituie obiectul unei polemici mai vechi3. Doctrina juridică arată la legătura 
dintre res judicata şi regula obligativităţii hotărârilor judecătoreşti, avându-se în 
vedere limitele obiective şi subiective ale utilizării datelor constatate de către o altă 
instanţă. Prezumţia veridicităţii datelor constatate într-o cauză poate fi  viabilă numai în 
situaţia când nici o parte nu pune la îndoială acest fapt4. Dacă am încerca să ne punem 
1 Михайленко А.Р. Расследование преступлений. Законность и обеспечение прав граждан. – Киев: Юринком 
Интер, 1999, p. 278.
2 Art. 19 recunoaşte accesul la justiţie ca un principiu al procesului penal, stabilind că organul de urmărire penală 
are obligaţia de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, 
a circumstanţelor cauzei, de a evidenţia atât circumstanţele care dovedesc vinovăţia bănuitului, învinuitului, incul-
patului, cât şi cele care îl dezvinovăţesc, precum şi circumstanţele care îi atenuează sau îi agravează răspunderea.
3 De remarcat că noul Cod de procedură civilă (Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2003, nr. 111-115/451) 
prevede în art. 123 că faptele stabilite printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă într-o pricină civilă soluţionată 
anterior în instanţa de drept comun sau în instanţa specializată sunt obligatorii pentru instanţa care judecă pricina şi 
nu se cer a fi  dovedite din nou şi nici nu pot fi  contestate la judecarea unei alte pricini civile la care participă aceleaşi 
persoane. 
Sentinţa pronunţată de instanţa judecătorească într-o cauză penală şi hotărârea organului de urmărire penală, priv-
ind încetarea urmăririi penale, rămase irevocabile, sunt obligatorii pentru instanţa chemată să se pronunţe asupra 
efectelor juridice civile ale actelor persoanei împotriva căreia s-a pronunţat sentinţa sau hotărârea numai dacă aceste 
acte au avut loc şi numai în măsura în care au fost săvârşite de persoana în cauză. Reguli similare stabileşte art. 17 
al Codului de procedură penală al Federaţiei Ruse. 
4 Doctrina civilă recunoaşte că nu pot fi  puse la îndoială circumstanţele în care se constată statutul persoanei (capaci-
tatea de exerciţiu, cetăţenia ş.a.). Regula dată este acceptată de majoritatea sistemelor de drept. A se vedea, de exem-
plu: Кудрявцева Е. Судебное решение в английском гражданском процессе. – Москва, 1998, р. 446-448. Există 
totuşi deosebiri în ceea ce priveşte determinarea limitelor obiective în utilizarea hotărârilor pronunţate anterior de 
alte instanţe. În dreptul german poate fi  utilizată doar partea rezolutivă a hotărârii judecătoreşti. Legislaţia franceză 
poate acorda acest statut unor părţi ale hotărârilor judecătoreşti având în vedere motivarea acesteia. În dreptul englez 
se acordă importanţă concluziilor instanţelor asupra tuturor punctelor litigioase. 



56

DOCTRINÃ

R
e

vi
st

a
 d

e
 ð

ti
in

þe
 p

e
n

a
le

  
  

 A
N

U
L

 I
I 

 2
0

0
6

întrebarea: care date constatate într-o cauză penală pot fi  utilizate în alta?, punctul de 
pornire ar trebui să fi e drepturile persoanei şi, evident, pe prim-plan se pun drepturile 
acuzatului, avându-se în vedere imposibilitatea unei absolute „egalităţi a armelor”. 
Datele constatate în cauza penală au infl uenţat asupra laturii civile, art. 222 alin. (3) 
CPP RM determinând că dacă acţiunea civilă a fost respinsă în penal, reclamatul este 
privat de dreptul de a o înainta în civil. Obligativitatea datelor constatate în cadrul 
unui proces civil asupra acţiunii civile în penal poate fi  pusă la îndoială, ţinându-se 
cont de faptul că prevederea de la art. 220 alin (2) CPP RM, potrivit căreia normele 
procedurii civile se aplică dacă ele nu contravin principiilor procesului penal şi dacă 
normele procesului penal nu prevăd asemenea reglementări, cu toate că art. 221 alin. 
(5) nu permite înaintarea unei acţiuni civile în penal dacă asupra faptului căutării 
prejudiciului s-a pronunţat instanţa civilă, respingând acţiunea. 

Trebuie de avut în vedere că art. 221 alin. (5) determină interdicţia de a înainta în 
penal doar în cazul în care acţiunea a fost respinsă în civil. Deci, obligativitatea datelor 
constatate în civil asupra penalului este destul de restrânsă şi vine a proteja persoana 
împotriva căreia este îndreptată acţiunea. În perspectiva includerii în legislaţia 
naţională a unei norme care va determina statutul probelor administrate şi apreciate 
într-o altă cauză penală este necesar a se lua în consideraţie anumite condiţii: în primul 
rând, împrejurările constatate într-o cauză penală pot avea forţă probantă cu condiţia 
că acestea au fost prevăzute într-o sentinţă sau decizie judecătorească defi nitivă. În 
acest sens, nu pot fi  luate în consideraţie unele date constatate în anumite încheieri 
judecătoreşti sau în alte acte procedurale emise în faza de urmărire; în al doilea rând, 
circumstanţele constatate de sentinţa sau decizia defi nitivă pot fi  recunoscute nu numai 
de către instanţe, dar şi de organele de urmărire; în al treilea rând, datele constatate 
într-o sentinţă sau decizie defi nitivă nu sunt obligatorii pentru instanţa care examinează 
cauza respectivă. Dacă instanţa are temeiul de a presupune că datele recunoscute într-
o altă cauză provoacă dubii, faptul se va constata în ordine generală. În legătură cu 
aceasta se invocă întrebarea: în ce cazuri instanţa ar fi  obligată să respingă anumite 
circumstanţe probate într-o altă cauză penală? În asemenea situaţie trebuie aplicată 
regula in dubio pro reo. Instanţa poate să nu recunoască anumite împrejurări constatate 
într-o hotărâre judecătorească doar în cazul când ajunge la convingerea că aceasta este 
în defavoarea celui acuzat.

Efectul negativ al autorităţii de lucru judecat creează un obstacol la readucerea 
înaintea instanţelor judecătoreşti a confl ictului soluţionat defi nitiv şi irevocabil1. Codul 
de procedură penală al Republicii Moldova recunoaşte principiul non bis in idem în 
art. 22 ca o prezumţie legală şi absolută2. Prezumţia dată ridică mai multe probleme în 
doctrină, dar mai ales în practica judecătorească3. În primul rând, trebuie de menţionat 
că la interpretarea acestui principiu este necesar a lua în consideraţie două tipuri de 
1 Tonoviceanu I. Op. cit., p. 704.
2 Pornind de la Protocolul al 7-lea adiţional la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului, care în art. 4 determină interdicţia de a urmări, judeca sau pedepsi penal pentru aceeaşi faptă, 
legiuitorul a prevăzut acest principiu în legislaţia naţională. Principiul, ca atare, are o istorie bogată, găsindu-şi 
rădăcinile în dreptul roman, consacrat de legiuirile moderne, fi ind impus nu numai de consideraţiuni logice, morale 
şi politice, dar şi de însăşi raţiunea de a fi  a puterii judecătoreşti. (Tanoviceanu I. Op. cit., vol. V, p. 704).
3 Este necesar a menţiona că s-au întreprins acţiuni de a implementa corect acest principiu în activitatea instanţelor 
judecătoreşti. În acest sens menţionăm Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 17 din 19.06.2000 „Privind 
aplicarea în practica judiciară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei europene pentru 
apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”.
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interese — ale acuzatului şi ale victimei, care, evident, sunt opuse. La o interpretare 
simplistă a art. 22 ar părea că procesul odată încetat este imposibil de reluat. Totuşi, 
art. 22 CPP RM permite reluarea procesului în cazul prezenţei a uneia dintre cele două 
condiţii: fi e anumite fapte noi, recent descoperite, fi e un viciu fundamental în cadrul 
procedurii precedente au afectat procedura respectivă. 

La rândul lor, condiţiile prevăzute în art. 22 determină aplicarea unor instituţii distincte 
ale procedurii penale — cea a controlului judiciar al procedurii prejudiciare, dacă vorbim 
de respectarea principiului în faza de urmărire, precum şi cea a revizuirii procesului 
penal. Analiza pct. 44 al art. 6 al Codului de procedură penală ne permite să conchidem 
că reluarea procesului după încetarea, scoaterea persoanei de sub urmărire sau clasarea 
cauzei penale poate avea loc doar în cazul când s-au încălcat drepturile constituţionale 
ale părţii vătămate1. După cum reiese din art. 6 pct. 44 din Codul de procedură penală, 
procesul poate fi  reluat în baza acestui temei doar la încălcarea anumitor drepturi. Nu 
poate fi  vorba în acest caz de eroarea comisă de către stat în persoana procurorului, care 
eronat a încetat procesul, l-a clasat sau a scos persoana de sub urmărire penală. 

Dacă în cazul în care în proces nu există victima infracţiunii, cauza, odată încetată, 
clasată nu poate fi  reluată, iar persoana odată scoasă de sub urmărire nu poate fi  pusă 
sub ea repetat. În caz contrar, când se va relua procesul în faza de urmărire în lipsa 
plângerii victimei, aceasta va fi  o încălcare a principiului non bis in idem. 

O altă problemă în acest sens este cea privind garantarea posibilităţii de a repara 
dreptul încălcat. Legea nu prevede expres mijlocul prin care o persoană poate să-şi 
apere drepturile în cazul când a fost repetat pusă sub învinuire pentru aceeaşi faptă. 
Având în vedere faptul că în asemenea situaţie este afectat un drept constituţional, 
pot fi  aplicate, în opinia noastră, prevederile art. 313 alin. (2) pct. 3 CPP RM — „alte 
acţiuni care afectează drepturile şi libertăţile constituţionale ale persoanei”. În cazul în 
care persoana a fost condamnată repetat pentru aceeaşi faptă, evident, pot fi  utilizate 
căile ordinare şi extraordinare de atac.

Problema privind corelarea răspunderii contravenţionale cu răspunderea penală şi 
respectarea în acest sens a principiului non bis in idem a fost soluţionată de noua lege 
procesual penală. În legea veche nu existau prevederi exprese referitor la interdicţia 
dublei condamnări, fapt ce provoca interpretări neunivoce şi erori judiciare, problema 
fi ind abordată şi în doctrina juridică2.

Pe lângă art. 22, noua lege prevede mai multe norme ce vin a respecta principiul 
dat3. Legea procesual penală a soluţionat problema confuzului şi dublei sancţionări — 
1 Pct. 44 determină ca fundament viciul în cadrul procedurii care a afectat hotărârea pronunţată ca o încălcare 
esenţială a drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fun-
damentale ale omului, de alte tratate internaţionale, de Constituţia Republicii Moldova şi de alte legi naţionale.
2 A se vedea, de exemplu, Roman Dumitru. Realizarea principiului non bis in idem în faza urmăririi penale. Comu-
nicare la Conferinţa ştiinţifi că „Bilanţul activităţii ştiinţifi ce a USM în anii 2000-2002”. Vol. I. – Chişinău, 2003, p. 
5-6. Autorul analizează critic situaţiile când persoana era sancţionată contravenţional cu sau fără încetarea procesu-
lui penal. La reluarea procesului în cazul încetării nu se respectau prevederile art. 4 al Protocolului 7 al CEDO. 
3 Art. 275 alin. (1) pct. 7 şi 8 al Codului de procedură penală stabileşte că urmărirea penală nu poate fi  pornită, iar 
dacă a fost pornită, nu poate fi  efectuată şi va fi  încetată în cazul în care:

- în privinţa unei persoane există o hotărâre judecătorească defi nitivă în legătură cu aceeaşi acuzaţie sau prin care 
s-a constatat imposibilitatea urmăririi penale pe aceleaşi temeiuri;

- în privinţa unei persoane există o hotărâre neanulată de neîncepere a urmăririi penale pe aceleaşi acuzaţii.
Art. 285 alin. (2) prevede obligativitatea încetării urmăririi penale în cazurile în care fapta constituie o contravenţie 

administrativă cu trimiterea cauzei la organul competent pentru a examina contravenţia. Potrivit art. 332 alin. (2), în 
cazul în care fapta constituie o contravenţie, instanţa încetează procesul penal cu aplicarea sancţiunii. Printre temeiu-
rile pronunţării unei sentinţe de încetare, prevăzute de art. 391 CPP RM, sunt enumerate şi cele indicate mai sus.



58

DOCTRINÃ

R
e

vi
st

a
 d

e
 ð

ti
in

þe
 p

e
n

a
le

  
  

 A
N

U
L

 I
I 

 2
0

0
6

penale şi contravenţionale. A rămas, însă, nesoluţionată problema privind coraportul 
dintre sancţionarea penală şi cea disciplinară. Această problemă este analizată 
insufi cient atât în doctrina juridică1, cât şi în practica judecătorească. Tradiţional, 
doctrina recunoştea cumulul celor două forme de răspundere care nu se realizează 
în paritate, ci simultan2. Normele penale şi procesual penale conţin prevederi care au 
legătură cu atribuţii pe care subiecţii le exercită în cadrul activităţii profesionale sau 
în cadrul altei activităţi. Codul penal prevede mai multe pedepse pentru fapte ce au 
legătură cu exercitarea anumitor atribuţii3. Codul de procedură penală prevede măsuri 
procesuale de constrângere4. În acest context apar mai multe semne de întrebare: Pot 
fi  oare aplicate sancţiuni disciplinare faţă de persoanele bănuite, învinuite, inculpate 
sau condamnate într-un proces penal? Nu încalcă oare aceste măsuri principiul „non 
bis in idem”? În ce măsură actele procedurale în procesul penal pot avea impact la 
determinarea existenţei delictului disciplinar? etc. În prezenta abordare interesează 
modul în care ar putea afecta principiul „non bis in idem” aplicarea unei sancţiuni 
disciplinare după pronunţarea sentinţei, în baza materialului probator din dosarul penal 
sau care pot fi  consecinţele aplicării unei sancţiuni disciplinare până la constatarea 
vinovăţiei în penal. 

Obiect de cercetare vor fi  câteva categorii de subiecţi care, în funcţie de atribuţiile lor 
de serviciu, pot purta răspundere disciplinară. Nu mai puţin interesează şi condamnaţii 
la pedeapsa închisorii care au comis anumite fapte ce conţin semnele unei infracţiuni. 
Regulamentul disciplinar al Forţelor Armate5 prevede norme care reglementează 
situaţii de acest tip. Potrivit art. 44 al Regulamentului, militarul asupra căruia a fost 
aplicată pedeapsa disciplinară pentru săvârşirea de crimă nu este scutit de răspundere 
penală. 

De reţinut şi faptul că, potrivit art. 46 al aceluiaşi Regulament, militarului în termen 
îi poate fi  aplicat, printre alte sancţiuni disciplinare, şi arestul pe termen de până la 
10 zile, aceeaşi sancţiune poate fi  aplicată şi militarilor prin contract, şi ofi ţerilor 
inferiori, iar celor superiori — arestul până la 5 zile. Potrivit art. 66 al Regulamentului 
sus-numit, sancţiunea arestului poate fu aplicată de către viceministrul apărării, 
viceministrul de interne, directorul adjunct al SIS, locţiitorul şefului Departamentului 
Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale, locţiitorul şefului Departamentului Trupelor 
de Grăniceri6. Art. 81 al Regulamentului stabileşte că pedeapsa disciplinară poate fi  
aplicată şi în situaţia când a fost urmărirea penală, dar nu mai târziu de 10 zile de la 
data încheierii ei. Art. 72 al Regulamentului stipulează că termenul de arestare, pentru 
anumite devieri, poate fi  stabilit de şeful comandaturii de garnizoană. Contradicţia cu 
principiul „non bis in idem” se exprimă prin faptul că un subiect nonjudiciar aplică 
sancţiunea privării de libertate, lăsând admisibilă perspectiva unei noi sancţionări pe 
1 La al XVII-lea Congres internaţional de drept penal s-a pus în discuţie şi problema corelării între principiile proce-
durii penale şi ale celei disciplinare, participanţii pronunţându-se asupra faptului că sancţiunile trebuie să fi e clare, 
proporţionale, să excludă dubla sancţionare etc. Pentru detalii a se vedea: Section III Les principes du procès pénal 
et leur mise en œuvre dans les procédures disciplinaires. www.penal.org 
2 Barac Lidia. Răspunderea şi sancţiunea juridică. – Bucureşti: Lumina Lex, 1997, p. 194.
3 Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, retragerea gradului militar, a 
unui titlu special, a gradului de califi care şi a distincţiilor de stat; trimiterea într-o unitate militară disciplinară.
4 Transmiterea sub supraveghere a militarului, suspendarea provizorie din funcţie.
5 Aprobat prin Legea nr. 176–XIII din 13 martie 1996.
6 Exemplul este dat doar pentru a ridica următoarea întrebare: un organ executiv, poate el aplica sancţiunea detenţiei 
indiferent de forma în care s-ar manifesta, sau aceasta trebuie să fi e o atribuţie excepţională a instanţei judecătoreşti 
militare?
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cale penală. Pentru activităţi ilegale colaboratorii poartă răspundere în conformitate 
cu legislaţia şi statutul disciplinar al organelor afacerilor interne1. Cu toate că art. 5 al 
Regulamentului învesteşte şeful cu dreptul de a sancţiona disciplinar, fi e de a transmite 
materialele în organele procuraturii pentru examinare pe cale penală, art. 17 determină 
că şeful poate sancţiona disciplinar chiar în situaţia când este început procesul penal. 
Colaboratorul sancţionat disciplinar nu este absolvit de răspunderea penală. După 
cum observăm, situaţia este similară cu cea a militarilor. Codul de executare2 în art. 
264 alin. (2) stabileşte că răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea penală sau 
civilă a persoanelor condamnate. 

Astfel, din analiza sumară a celor sus-menţionate, rezultă că sunt norme care pun 
la îndoială respectarea principiului „non bis in idem”. Soluţia care trebuie găsită nu se 
limitează doar la interdicţia dublei sancţionări (obiectul analizei în cazul dat), ea se cere 
şi cu privire la raţionamentul aplicării arestului ca sancţiune disciplinară, urmându-se 
a fi  stabilit dacă în cazul dat sancţiunea este proporţională cu abaterea. De asemenea, 
provoacă dubii respectarea echităţii în cazul în care arestul este aplicat de un organ 
administrativ (cum ar fi  comandantul sau alt tip de conducător), şi nu un organ judiciar 
(cum ar fi  judecătoria militară).

Revenind la chestiunea dublei sancţionări, se cere de menţionat că sancţionarea 
disciplinară nu poate fi  aplicată dacă sunt temeiuri de a presupune că s-a comis o 
infracţiune chiar dacă nu s-a declanşat încă procesul. Cu atât mai mult, interdicţia este 
aplicată în situaţia când procesul penal a fost declanşat. Pot exista însă situaţii când 
sancţiunea disciplinară a fost aplicată până la începerea procesului penal. La situaţia 
creată, în opinia noastră, este pertinentă prevederea de la art. 385 alin. (4) CPP RM, 
care determină că inculpatul se poate bucura de reducerea pedepsei drept recompensă 
pentru încălcările din cursul urmăririi penale sau judecării cauzei. Alineatul dat poate fi  
modifi cat prin completarea cu expresia „cât şi în cazul când inculpatul a fost sancţionat 
disciplinar pentru aceeaşi faptă până la pornirea procesului penal”.

Pentru repararea erorilor de fapt şi de drept care ar vicia profund prezumţia că 
res judicata pro veritate habetur, legile contemporane au prevăzut căi extraordinare 
de atac3. Noua lege procesuală prevede şi instituţia reparării dreptului încălcat prin 
intermediul recursului în anulare, dar şi a recursului ordinar în urma hotărârii unei 
instanţe internaţionale. Instituţia dată nu şi-a găsit o aplicabilitate proporţională cu 
hotărârile CEDO în privinţa Moldovei. Utilizarea recursului în anulare pe acest temei va 
avea efect şi asupra erorilor depistate de către instanţa internaţională în materia probelor, 
mai ales asupra respectării principiului „egalităţii armelor”. În acest sens va fi  oportună 
pentru activitatea de lege ferenda, dar şi pentru practica judiciară Recomandarea nr. R 
(2000) 2 către statele membre asupra reexaminării sau redeschiderii anumitor cauze la 
nivel intern în urma hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului4. 
1 Statutul disciplinar al organelor afacerilor interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 2 
din 4 ianuarie 1996 // Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 1996, nr. 23-24/176.
2 Aprobat prin Legea nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 // Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2005, nr. 34-
35/112.
3 A se vedea Tonoviceanu I. Op. cit., Vol. V, p. 704.
4 Statelor membre li se recomandă să se asigure că la nivel intern există posibilităţi adecvate de a realiza, în măsura 
posibilităţilor, institutia in integrum, încurajând sistemele juridice naţionale de a se asigura că există posibilităţi 
corespunzătoare pentru reexaminarea unui caz, inclusiv pentru redeschiderea unui proces. Redeschiderea procesului 
poate avea loc dacă partea lezată continuă să suporte consecinţele negative foarte grave în urma deciziei naţionale, 
consecinţe care nu pot fi  compensate prin satisfacţie echitabilă şi care nu pot fi  modifi cate decât prin reexaminarea 
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Recomandarea a determinat necesitatea de modifi cări legislative în unele ţări 
europene, fapt care a dat naştere la apariţia unor instituţii procesuale noi, cum ar fi  
cererea de reexaminare franceză1 sau revizuirea română2. Problema care se invocă 
în acest sens este determinată de aprecierea oportunităţii recursului ordinar sau a 
recursului în anulare prevăzut în procedura moldovenească din perspectiva asigurării 
drepturilor persoanei implicate într-un proces penal3. Potrivit art. 444 alin. (1) pct. 15 
CPP RM, drept temei pentru recursul ordinar serveşte o hotărâre a instanţei de judecată 
internaţională, pe un alt caz, în care s-a constatat o încălcare la nivel naţional a drepturilor 
şi libertăţilor omului, încălcare care poate fi  reparată şi în această cauză. După cum 
reiese din raţionamentul legii, hotărârea Curţii trebuie să se refere la o încălcare a 
Convenţiei de către autorităţile naţionale. În acest sens rămâne nesoluţionată problema 
privind determinarea ariei de infl uenţă a hotărârii CEDO, pronunţate împotriva altor 
state, asupra sistemului moldovenesc şi posibilitatea invocării hotărârii date ca temei 
pentru recurs ordinar. 

După cum s-a menţionat mai sus, în procedura românească repararea dreptului, 
recunoscut de Curte ca fi ind încălcat, se efectuează prin declanşarea revizuirii, lipsind 
o cale ordinară de atac pentru asemenea situaţii. Doctrina română recunoaşte că nu 
poate fi  cerută revizuirea invocându-se hotărâri pronunţate de Curte împotriva altor 
state în cauze similare, chiar dacă cererea petiţionară a fost declarată admisibilă, dar 
nu a fost judecată defi nitiv. Nu are importanţă dacă violarea vizează un drept material 

şi redeschiderea procesului. Din hotărârea Curţii rezultă că decizia internă atacată contravine, în fond, Convenţiei 
dacă încălcarea constatată este cauzată de erori sau defi cienţe de procedură de o astfel de gravitate care ar provoca 
dubii serioase faţă de rezultatul procedurii interne atacate. Se poate de menţionat, de asemenea, că Rezoluţia nr. 1226 
(2000), adoptată la 28 septembrie 2000, privind executarea hotărârilor CEDO, ale Adunării Parlamentare a Consili-
ului Europei invită statele părţi la Convenţie să asigure redresarea situaţiei individuale a reclamantului şi să vegheze 
ca legislaţia lor naţională să prevadă revizuirea proceselor în urma unei hotărâri a Curţii. 
1 Potrivit art. 626 -1 CPP al Franţei (Code de procedure penale, edition 2003. – Paris: Dalloz, 2003, p. 758), reex-
aminarea unei decizii penale defi nitive poate fi  cerută în benefi ciul oricărei persoane acuzate ca fi ind vinovată de o 
infracţiune, atunci când dintr-o hotărâre pronunţată de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului rezultă că 
această condamnare a fost pronunţată cu încălcarea dispoziţiilor Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale omului ori ale Protocoalelor adiţionale, dacă prin natura şi gravitatea sa încălcarea 
constatată antrenează pentru condamnat consecinţe vătămătoare a căror „satisfacţie echitabilă” acordată în temeiul 
art. 41 din Convenţie nu le poate pune capăt.
2 Art. 408 CPP al României prevede procedura de revizuire în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omu-
lui. Potrivit acestui articol, pot fi  supuse revizuirii hotărârile defi nitive pronunţate în cauzele în care CEDO a con-
statat o încălcare a unui drept prevăzut de Convenţie. Titularii dreptului de revizuire sunt: persoana al cărei drept 
a fost încălcat, soţul şi rudele apropiate ale condamnatului, chiar după moartea lui, procurorul din ofi ciu. Instanţa 
competentă de a judeca cererea este instanţa care a judecat cauza în primă instanţă. Termenul de revizuire curge de 
la data publicării hotărârii CEDO în Monitorul Ofi cial. Judecarea cererii se face cu citarea părţilor, acestea având 
dreptul la cuvânt, participarea procurorului fi ind obligatorie. Hotărârile sunt supuse căilor de atac ca şi hotărârile la 
care se referă revizuirea. Este de remarcat că statul are acţiune în regres împotriva celui care, cu rea-credinţă sau din 
gravă neglijenţă, a provocat situaţia generatoare de daune.
3 De menţionat că în procedura română, potrivit art. 410 alin. (3) CPP al României, erau atacate cu recurs în anulare 
hotărârile defi nitive pronunţate în cauzele în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a unui 
drept prevăzut de Convenţie. Prin Legea nr. 576 din 2004 pentru modifi carea şi completarea Codului de procedură 
penală (Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 1223 din 20 decembrie 2004) au fost abrogate dispoziţiile art. 
409–414 cu privire la recursul în anulare în revederea compatibilităţii între legislaţia procesual penală română şi 
legislaţia statelor membre ale Uniunii Europene. Pentru a asigura existenţa unei căi extraordinare de atac în vederea 
reexaminării la nivel intern a cauzelor în care Curtea constată printr-o hotărâre defi nitivă existenţa unei încălcări a 
Convenţiei, acest motiv a fost reglementat în cadrul revizuirii. În acest sens a se vedea: Udroiu Mihail. Consideraţii 
în legătură cu revizuirea hotărârilor judecătoreşti române în cazul pronunţării de către Curtea Europeană a Drep-
turilor Omului a unor hotărâri de condamnare a statului român // Dreptul, 2005, nr. 6, p. 91-103.
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sau un drept de procedură, precum şi dacă Curtea s-a pronunţat doar asupra violării 
Convenţiei şi/sau asupra satisfacţiei echitabile1. Pentru o cale ordinară de atac, cum 
este recursul în procedura penală a Republicii Moldova, asemenea condiţii sunt 
incompatibile, avându-se în vedere termenul limitat de două luni, termen în care, 
evident, nu poate fi  obţinută o hotărâre a Curţii. În asemenea situaţie, este necesar, 
considerăm, să se pornească de la faptul că drepturile omului purtând un caracter 
universal — pe de o parte, şi obligativitatea normelor Convenţiei şi a jurisprudenţei 
Curţii — pe de altă parte, impun reacţia statului în toate cazurile, chiar dacă hotărârea 
a fost împotriva altui stat. Deci, ajungem la concluzia că în recursul ordinar ca temei 
poate fi  utilizată o hotărâre a Curţii şi împotriva altui stat. În asemenea caz, sarcina 
de a proba corespunderea situaţiei create în urma unei hotărâri a instanţei naţionale cu 
hotărârea Curţii revine titularilor dreptului de recurs prevăzut în art. 438 CPP RM.

În căile extraordinare de atac, declanşarea procesului privind repararea dreptului 
încălcat, dacă acest fapt a fost recunoscut de Curte, nu poate avea loc până când Curtea 
nu şi-a manifestat atitudinea sa. După cum rezultă din norma prevăzută de art. 453 alin. 
(1) pct. 1 lit. d) CPP RM, este necesar ca instanţa internaţională să pronunţe o hotărâre 
în care să constate încălcarea, ceea ce înseamnă că nu poate servi ca temei pentru 
recurs în anulare declararea de către Curtea Europeană a admisibilităţii cererii2.

Pentru asemenea cazuri, avantajele utilizării recursului în anulare, în comparaţie 
cu revizuirea, chiar dacă şi sunt nesemnifi cative, constau în implicarea în soluţionarea 
cauzei a Curţii Supreme de Justiţie ca organ unic ce examinează recursurile în anulare, 
fapt ce ar putea avea o infl uenţă benefi că asupra practicii judecătoreşti. Totuşi, revizuirea 
în asemenea cazuri are avantajele ei, avându-se în vedere faptul că la soluţionarea 
confl ictului de drept penal este implicată instanţa de fond. Implicarea instanţei de fond 
ar asigura o mai mare protecţie a drepturilor persoanei, mai ales în aprecierea probelor 
administrate. În asemenea situaţie, ca o propunere de lege ferenda ar fi  elaborarea 
unor norme separate care ar prevedea procedura de reexaminare a unei hotărâri penale 
pronunţate de o instanţă naţională atunci când Curtea Europeană pentru Drepturile 
Omului va recunoaşte că aceasta contravine Convenţiei.

1 Udroiu M. Op. cit., p. 94.
2 În doctrina română s-a arătat că, de lege ferenda, posibilitatea exercitării căii de atac (se are în vedere revizuirea) 
ar trebui să fi e prevăzută şi înainte de pronunţarea unei hotărâri de către Curte, dar numai după declararea cererii ca 
admisibilă în principiu, în vederea soluţionării amiabile a litigiului şi evitării unei posibile condamnări de instanţa 
europeană. A se vedea: Popescu C. Recursul în anulare în urma unei hotărâri a Curţii Europene a Drepturilor 
Omului // Dreptul, 2001, nr. 12, p. 95-98.
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Conf. univ., dr. Igor CIOBANU
Catedra Drept Penal şi Criminologie
Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

ROLUL CREŞTINISMULUI ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA 
CRIMINALITĂŢII_____________________________________________________________________

In the fi rst part of the study entitled „Role of Christian Religion in Fighting Criminality” 
the appearance of the Christian religion, including the Christian scriptures – the 
Bible, followed by a short historical description of the life of Jesus Christ. In order 
to argue the role of Christian religion in the fi ght against criminality, the author 
examines the three mysteries of the Christian religion: the Trinity, the Incarnation, 
the Redemption, the role of the disciples in spreading the Christian religion, the 
attitude of the Christian church towards the 3k phenomenon: crime, criminal, 
criminality as well as behavioural and cooperation principles among people. The 
author cites many quotations from the Holy Scripture which show the attitude of 
the Christian religion towards certain life phenomena, including examples of how 
church qualifi es certain offences.    
In the second part of the study, the appearance of other Christian churches following 
the schism of 1054 – of the Catholic Church, the Lutheran and Reformed Church, 
the Anglican Church, several Christian trends is described, drawing the conclusion 
that in spite of certain divergences within Churches and among Christian trends, 
the Christians have much more in common than divergences, including the Ten 
Commandments that are listed by the author as an argument of the role of the 
Christian church in the fi ght against criminality.

Creştinismul este religia întemeiată pe învăţătura, persoana şi viaţa lui Iisus Christos. 
El se naşte şi se dezvoltă la nivel istoric în sânul Bisericilor catolică şi ortodoxă, apoi 
în Bisericile apărute în urma Reformei.

Creştinismul s-a născut în secolul I, în Imperiul Roman. Istorici şi scriitori latini, 
evrei ş.a. au descris apariţia şi extinderea acestei religii: Tacitus (55-120 a.Chr.), 
Suetoniu (70-128 a.Chr.), Pliniu cel Tînăr (61-114 a.Chr.), Flavius (37-100 a.Chr.) etc.

Pe vremea primelor generaţii de creştini au fost elaborate 27 de scrieri (4 evanghelii, 
Faptele Apostolilor, Apocalipsul, 13 scrisori ale lui Pavel ş.a.) care împreună alcătuiesc 
Noul Testament, recunoscut de creştini drept „Sfânta Scriptură” şi Vechiul Testament, 
cuprinzând textele referitoare la credinţele religioase şi la viaţa poporului evreu (până la 
naşterea lui Christos). Deci, Biblia creştină este compusă din cele două Testamente.

Creştinismul original nu propovăduieşte anarhia, nici revolta, ci supunerea faţă 
de autorităţile legale, magistraţi şi, în consecinţă, faţă de stat. În acest sens aducem 
cuvintele apostolului Pavel: „Voieşti, deci, să nu-ţi fi e frică de stăpânire? Fă binele şi 
vei avea laudă de la ea. Dregătorul este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău ... De 
aceea trebuie să fi ţi supuşi nu numai de frica pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului”1.

Iisus Christos s-a născut la Bethlehem, în Iudeea ocupată de romani. Naşterea lui 
este situată între anul 4 şi 6 înaintea erei noastre, sub domnia împăratului Augustus. 
El făcea parte din tribul lui Iuda, trăgându-se din regele David, prin Iosif, soţul mamei 
sale Maria. Şi-a petrecut întreaga copilărie şi tinereţea la Nazaret, unde primeşte 
educaţia evreiască a timpurilor sale. Alte detalii despre această perioadă a vieţii „fi ului 
tâmplarului” (numit astfel după profesia tatălui) nu ne sunt cunoscute.

1 Romani, 13, 3-5.
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La vârsta de 30 de ani, Iisus se duce pe malul râului Iordan, unde Ioan, vărul său, 
botează oamenii în apă, în semn de purifi care şi predică mulţimilor. Iisus insistă şi el 
să fi e botezat. Când Duhul lui Dumnezeu se pogoară sub forma unui porumbel asupra 
lui, Ioan Botezătorul îl numeşte pe Iisus „Fiul lui Dumnezeu”. După aceasta Iisus se 
retrage în pustiu pe un timp de patruzeci de zile, iar, revenind, îşi începe manifestările 
în public, propovăduind pe drumurile Galileii şi chemând primii ucenici. Prin parabole, 
comparaţii luate din viaţa şi experienţa umană el evocă împărăţia lui Dumnezeu oferită 
oamenilor pentru a le împlini aspiraţiile. Din mulţimi îşi alege 12 ucenici pentru a trăi 
cu el şi a-i însuşi învăţătura, făcând din ei apostoli1.

La ultima intrare în Ierusalim este arestat, dus în faţa preotului Caiafa, care îl 
acuză de blasfemie, apoi predat tribunalului procuratorului roman Pontius Pilat. Fiind 
condamnat la răstignire, Iisus moare alături de doi răufăcători, iar trupul său este aşezat 
într-un mormânt nou. În dimineaţa celei de a treia zi, câteva femei, apoi Petru şi Ioan, 
găsesc mormântul gol.

Iisus Christos se prezintă ca trimisul lui Dumnezeu în lume, ştiind că a fost anunţat, 
pregătit şi prefi gurat de întreaga istorie a lui Israel, consemnată în Vechiul Testament. 
Anume prin iudaism, în care îşi are rădăcinile, creştinismul apare ca o religie revelată, 
pentru că Dumnezeu s-a făcut el însuşi cunoscut oamenilor şi le-a dezvăluit promisiunile 
de legământ pe care el le propune pentru fericirea lor.

Creştinismul se bazează pe trei taine fundamentale: Treimea, Întruparea, 
Mântuirea. Spre deosebire de iudei, creştinii cred într-un singur Dumnezeu, viu şi 
adevărat, dar care în unitatea „naturii” divine este constituit din trei „persoane” sau 
trei subiecte de existenţă care nu se deosebesc decât prin relaţiile lor: Tatăl, Fiul şi 
Sfântul Duh.

Înviind, Iisus îşi trimite apostolii „să facă din toate neamurile ucenici”, poruncindu-
le să le boteze „în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”2. Anume această 
formulă a treimii şi este caracteristică pentru creştinism: Tatăl, Dumnezeu este mai 
presus de toate; Fiul este cu noi; Sfântul Duh este în noi, reprezentând abordarea 
creştină a misterului lui Dumnezeu.

Misterul întrupării este inseparabil de cel al mântuirii, adică al răscumpărării: 
Christos răscumpără omul de toate formele de sclavie şi îl eliberează împăcându-l cu 
Dumnezeu.

Creştinismul desemnează fi inţa umană ca neputincioasă în faţa păcatului, a morţii 
şi a răului.

Noţiunea păcatului şi a răului ar fi  foarte apropiată cu cea a crimei, dar şi în cazul 
celor mai grave păcate/crime Dumnezeu nu doreşte aplicarea morţii păcătosului/
criminalului, ci voieşte ca el să se îndrepte şi să trăiască. În sfârşit, răul, indiferent de 
natura sa (boală, crimă etc.), trebuie să fi e combătut prin toate mijloacele.

Toate religiile încearcă să stabilească o relaţie între oameni şi divinitate. Nu este 
o excepţie în acest sens nici religia creştină, unde Iisus Christos se înfăţişează ca 
mijlocitorul dintre Dumnezeu şi oameni: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni 
nu vine la Tatăl Meu fără numai prin Mine”3. Iisus se prezintă ca un bun păstor care îşi 
cunoaşte oile, îşi dă viaţa pentru ele şi caută oile rătăcite pentru a le aduna într-o singură 

1 Gaudin Philippe (coord.). Marile religii. - Bucureşti: Orizonturi, 2005, p. 215-222.
2 Matei, 28, 19.
3 Ioan, 14, 6.
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turmă1. Noul legământ pe care îl instaurează între Dumnezeu şi oameni se deosebeşte 
nu prin sângele animalelor, conform riturilor religiei lui Israel, ci prin propriul sânge, 
după cum îi anunţă pe ucenici la cina de taină, unde înmânează tuturor paharul cu vin: 
„Acest pahar este legea nouă, întru sângele meu, care se varsă pentru voi”2.

Iisus şi-a oferit propria viaţă prin jertfa Crucii, care simbolizează uniunea pe 
verticală şi orizontală reinstaurată de el între Dumnezeu şi oameni, precum şi unitatea 
pe care o stabileşte între oameni.

De la începutul misiunii sale, Iisus a adunat mulţimi, atrăgând ucenici, i-a ales pe 
cei doisprezece apostoli. În asemenea mod, Christos îşi manifestă dorinţa de a constitui 
un popor. Simbolic, cifra 12 aminteşte de cele douăsprezece triburi care alcătuiesc 
poporul lui Israel. Adunarea oamenilor începe cu fi ii lui Israel, extinzându-se la toţi 
oamenii de pe pământ. Iată de ce,  etimologic, Biserica, înseamnă convocare, adunare. 
În noul Legământ nu mai există nici evreu, nici păgân, ci creştini care devin prin 
credinţă ucenicii lui Christos3.

Biserica sau, conform noului Legământ, Casa Duhovnicească devine locaş de 
rugăciune şi de ofrande, de mărturii şi de învăţătură. Anume învăţăturii, prin pilde şi 
proverbe, i se acordă un rol deosebit: „Până când, proştilor, veţi iubi prostia? Până când, 
nebunilor, veţi iubi nebunia? Şi voi, neştiutorilor, până când veţi urî ştiinţa?”4. Astfel, 
creştinismul încearcă să-şi îndrepte adepţii spre lumea cunoaşterii: „Iată începutul 
înţelepciunii: Agoniseşte înţelepciunea şi cu preţul a tot ce ai capătă pricepere”, căci 
„Fericit este omul care a afl at înţelepciunea..., dobândirea ei este mai scumpă decât 
argintul şi preţul ei e mai mare decât al celui mai curat aur”5.

Însărcinaţi să continue opera lui Christos, cei doisprezece apostoli anunţă Evanghelia 
şi adună Biserica „în Ierusalim, în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginea 
pământului”6. Treptat, apostolii întemeiază comunităţi creştine şi le organizează, 
înfi inţând sfaturi de bătrâni înţelepţi cu preoţii lor. După câteva decenii de iniţiative 
apostolice în tot bazinul mediteranean se instaurează Biserici cu o ierarhie a preoţilor:

— episcopul (urmaşul apostolilor şi conducătorul Bisericii locale);
— preoţii (care alcătuiesc în jurul episcopului un sfat);
— diaconii (slujitori care îndeplinesc diverse servicii în comunitate).
Din momentul constituirii sale, Biserica ia atitudine negativă faţă de fenomenul 

3k: crimă, criminal, criminalitate, precum şi stabileşte nişte principii de comportare 
şi colaborare între oameni: „Nu zăbovi a face bine celui ce are nevoie, când ai putinţă 
să-l ajuţi ... Nu spune aproapelui tău: „Du-te şi vino, mâine îţi voi da!”, când poţi să-i 
dai acum ... Nu te certa cu nimeni fără pricină, de vreme ce nu ţi-a făcut nici un rău”7. 
Faţă de cei ce încalcă legea se ia o atitudine şi mai dură: „Domnul blestemă casa celui 
fără de lege şi binecuvântează adăposturile celor drepţi”, de aceea „Nu apuca pe calea 
celor fără de lege şi nu păşi pe drumul celor răi”8.

Principiul de bază al creştinismului, care se afl ă în inima vieţii creştine, poate fi  
rezumat la cele două porunci: iubirea pentru Dumnezeu şi pentru aproapele nostru. 
1 Ioan, 10.
2 Luca, 22, 20.
3 Gaudin Philippe (coord.), Op. cit., p. 225-243.
4 Pildele lui Solomon. Cap.I. 22. File din Biblie. – Chişinău: Literatura artistică, 1990, p. 181.
5 Ibidem, p. 183.
6 Faptele Apostolilor, 1, 8.
7 Pildele lui Solomon, Cap.3, 27, 28, 30, File din Biblie, p. 183.
8 Ibidem, p. 184.
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„Dacă cineva zice: Iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăşte, mincinos este! 
Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe care nu 
l-a văzut, nu poate să-l iubească”1.

Orice creştin încearcă să-l imite pe Christos. Viaţa, gesturile, vorbele, atitudinile 
lui Iisus, admirate de ucenici, constituie regula de comportare pentru fi ecare om. 
Exemplul lui Christos, care nu a încetat să-şi manifeste preferinţa pentru cei sărmani, 
pentru cei excluşi de societate, pentru bolnavi şi invalizi, îl face pe creştin să lupte 
pentru mai multă dreptate, mai mult respect pentru oameni şi pentru viaţă etc. Acestea 
sunt principiile intangibile care guvernează comportamentul social al creştinilor şi 
angajarea lor în lume2.

Tot la chemarea lui Christos, care a trăit în sărăcie, castitate şi supunere, unii creştini 
vor să se angajeze pe aceeaşi cale strictă a evangheliei trăind ca El. Dar, creştinismul 
nu îndeamnă la sărăcie, ci la o muncă cinstită şi la o viaţă curată. Munca este cea mai 
scumpă comoară pentru om: „Du-te, leneşule, la furnică şi vezi munca ei şi prinde 
minte!... sau mergi la albină şi vezi cât e de harnică şi ce lucrare iscusită săvârşeşte ... 
Până când, leneşule, vei mai sta culcat? Când te vei scula din somnul tău? ... Puţin somn, 
încă puţină aţipire, puţin să mai stau în pat cu mâinile încrucişate! ... Iată vine sărăcia 
ca un trecător şi nevoia te prinde ca un tâlhar. Dar dacă nu te vei lenevi, atunci va veni 
secerişul tău ca un izvor, iar lipsa va fi  departe de tine ... Cel ce adună în timpul verii 
este un om prevăzător, iar cel care doarme în vremea secerişului este de ocară ...”3.

Creştinismul acordă o atenţie deosebită familiei şi rolului acesteia în educaţia 
copiilor: „Cine cruţă toiagul său îşi urăşte copilul, iar cel care îl iubeşte îl ceartă la 
vreme”4. Cât despre căsătorie, în creştinismul original divorţurile nu erau permise, 
spre deosebire de iudaism: „Aşa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci ce-a împreunat 
Dumnezeu, omul să nu despartă”5. Procedând astfel, Iisus restaurează idealul şi 
exigenţele căsătoriei monogame, adulterul fi ind aspru condamnat: „Nu te uita la femeia 
linguşitoare, căci buzele celei străine picură miere şi cerul gurii sale e mai alunecător 
decât untdelemnul, dar la sfârşit ea este mai amară decât pelinul, mai tăioasă decât o 
sabie cu două ascuţişuri ... Binecuvântat să fi e izvorul tău şi să te mângâi cu femeia ta 
din tinereţe ... cerboaică preaiubită şi gazelă plină de farmec să-şi fi e; dragostea de ea 
să te îmbete totdeauna şi iubirea ei să te desfăteze ...”6.

În cea de-a doua Carte a lui Moise, în capitolele 20-23, sunt prezentate un şir de 
legi cu caracter de interdicţie, represive şi preventive. În această legislaţie se împletesc 
elemente arhaice, întâlnite şi la alte popoare, precum ar fi  legea talionului: „De se vor 
bate doi oameni şi vor lovi o femeie însărcinată şi aceasta va lepăda copilul sau fără 
altă vătămare, să se supună cel vinovat la despăgubirea ce o va cere bărbatul acelei 
femei şi el va trebui să plătească potrivit cu hotărârea judecătorilor ... Iar de va fi  şi 
altă vătămare, atunci să plătească sufl et pentru sufl et, ochi pentru ochi, dinte pentru 
dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, arsură pentru arsură, rană pentru rană, 
vânătaie pentru vânătaie”7.
1 Ioan, 1, 20.
2 Gaudin Philippe (coord.). Op. cit., p. 247-249.
3 Pildele lui Solomon, Cap. 6, 9, 10, 11, 10, 5, File din Biblie, p. 185, 188.
4 Ibidem. Cap. 13, 24, p. 191.
5 Matei, 19, 6. 
6 Ieşirea. File din Biblie. Cap. 21, 22, 23, 24, 25, p. 90.
7 Ibidem. p. 89-90.
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Un element deosebit de important, care apare în această operă, este califi carea 
infracţiunilor după latura subiectivă, autorul atenţionând asupra importanţei vinovăţiei 
persoanei, şi anume: intenţia sau imprudenţa la comiterea actului infracţional: „De va 
lovi cineva pe un om şi acela va muri, să fi e dat morţii ... Iar de nu-l va fi  lovit cu voinţă 
şi i-a căzut sub mână din îngăduirea lui Dumnezeu, îţi voi hotărî un loc, unde să fugă 
ucigaşul ... Dacă însă va ucide cineva pe aproapele său cu bună ştiinţă şi cu vicleşug şi 
va fugi la altarul Meu, şi  de la altarul Meu să-l iei şi să-l omori”1.

Tot aici apar şi primele sancţiuni aplicate pentru vătămările aduse integrităţii 
corporale: „De se vor sfădi doi oameni şi unul va lovi pe celălalt cu o piatră, sau cu 
pumnul, şi acela nu va muri, ci va cădea la pat ... De se va scula şi va ieşi din casă 
cu ajutorul cârjei, cel ce l-a lovit nu va fi  vinovat de moarte, ci va plăti împiedicarea 
aceluia de la muncă şi vindecarea lui”2. Observăm aici şi una dintre primele încercări 
în istorie de a plasa cheltuielile de tratament ale victimei pe seama făptuitorului.

Un rol deosebit în această legislaţie revine infracţiunilor contra patrimoniului. În 
special se evidenţiază pedepsele pentru furt: „De va fura cineva un bou sau o oaie şi 
le va junghia sau le va vinde, să plătească cinci boi pentru un bou şi patru oi pentru o 
oaie!... Cel ce a furat va trebui să plătească tot şi de nu are cu ce, să fi e vândut el pentru 
plata celor furate ... Iar de se va prinde furul (hoţul, criminalul – n.n.) şi cele furate 
se vor găsi la el vii, fi e bou, oaie sau asin, să plătească îndoit”3. Tot în acest capitol 
întâlnim şi unele cauze care înlătură caracterul penal al faptei, cum ar fi  încercarea de 
a reţine infractorul: „Dacă furul va fi  prins spărgând şi va fi  lovit încât să moară, cel ce 
l-a lovit nu va fi  vinovat de moartea lui”4.

În scopul protejării viitoarelor familii, raporturile sexuale în afara căsătoriei (şi 
până la căsătorie!) erau strict interzise: „De va amăgi cineva o fată nelogodită şi se va 
culca cu ea, să o înzestreze şi să o ia de soţie ... Iar dacă tatăl ei se va feri şi nu va voi 
să o dea de femeie, atunci el să plătească tatălui fetei bani cât se cer pentru înzestrarea 
fetelor”5.

Întâlnim în Biblie şi primele tentative de luptă împotriva corupţiei: „Să nu stoarceţi 
nimic de la nimeni prin ameninţări, nici să nu învinuiţi pe nimeni pe nedrept, ci să vă 
mulţumiţi cu lefurile voastre ... Daruri să nu primeşti, căci darurile orbesc ochii celor 
ce văd şi strâmbă pricinile cele drepte”6.

Începând cu secolul IV a. Chr., în sânul Bisericilor creştine încep să apară 
divergenţe, legate de unitatea persoanei lui Christos. Conciliile ecumenice nu reuşesc 
întotdeauna să împace spiritele şi să restabilească comunitatea Bisericilor. Astfel 
se întâmplă la conciliul din Calcedon (a. 451 a.Chr.), ale cărui formulări nu sunt 
acceptate de o parte a creştinilor din Egipt, Siria şi Armenia. Aceştia se menţin pe 
poziţii denumite „monofi zite”, insistând asupra unităţii lui Chrisos, excluzând cele 
două naturi ale sale — cea divină şi cea umană. Aşa se naşte o schismă, formându-se 
diferite Biserici, iar punctul fi nal este pus la 16 iulie 1054, când pe altarul Sfi ntei Sofi a 
legaţii (reprezentanţii papali — n.n.) depun o sentinţă de excomunicare a patriarhului 
Mihail Kerularios. Acesta, devenind patriarh în 1043, lansează o ofensivă împotriva 

1 Ibidem. p. 90.
2 Ieşirea. File din Biblie. Ibidem. Cap.21, 18, p. 90.
3 Ibidem. Cap.22, 1, 3, 4, p. 91.
4 Ibidem. p .90.
5 Ibidem.
6 Luca, 3,14.
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unor tradiţii ale clerului latin, mai ales împotriva celibatului, respinge teologia latină 
a Sfântului Duh etc. Mult mai accentuat sunt puse în joc concepţiile despre Biserică 
şi despre conducerea ei. În Apus, datorită condiţiilor, papa ajunge să aibă un rol civil 
şi chiar politic, în timp ce în Răsărit aceste structuri sunt mai sinodale, unde patriarhii 
prezidează consiliile de episcopi care deliberează împreună cu ei1.

Aşa apare Biserica catolică: ea ocroteşte adevărul total pe care l-a primit de la 
Christos şi este trimisă în lumea întreagă ca să-l ofere tuturor oamenilor. Tot aşa apare 
şi Biserica ortodoxă: ea  cedează Domnului său slava ce i se cuvine şi rămâne devotată 
spiritului de dreptate al credinţei pe care o mărturiseşte. Consecinţa neplăcută a schismei 
din 1054 este faptul că fi ecare dintre aceste două califi cative, totuşi nedisociabile, este 
însuşit printr-o împlinire istorică a creştinismului: în Apusul latin Biserica se va numi 
„catolică”, iar în Răsăritul grec „ortodoxă”.

Una dintre principalele trăsături specifi ce catolicismului este importanţa acordată 
Papei, succesor al lui Petru. El poate fi  solicitat, atunci când sunt uitate, neclare sau 
răstălmăcite adevăruri fundamentale ale credinţei şi ale vieţii creştineşti, să se pronunţe 
ofi cial: caz în care sentinţa sa este infailibilă, adică ferită de greşeală2.

Un rol deosebit în dezvoltarea catolicismului au avut-o universităţile. Dezvoltarea 
acestora în secolul al XIII-lea favorizează avântul scolasticii3, iar rezultatul îl întâlnim 
în sinteza lui Toma d’Aquino (1225-1274), intitulată Summa Theologiae. Această 
lucrare rămâne în Biserica catolică un model al efortului de integrare a tuturor datelor 
credinţei într-o expunere analitică, în acelaşi timp şi sintetică.

Însă, cea mai considerabilă infl uenţă în dezvoltarea catolicismului aparţine celui mai 
mare învăţat al Bisericii latine — Sfântului Augustin (354-430). Pe lângă comentariile 
sale asupra Sfi ntei Scripturi, el a ştiut să relateze asupra istoriei civilizaţiilor şi a 
mântuirii etc.

Pe de altă parte, ortodoxia se caracterizează prin fi delitate faţă de gândirea şi 
opera Părinţilor Bisericii. În abordarea tainei lui Dumnezeu, se pune accentul pe 
singularitatea concretă a persoanelor şi pe rolul lor propriu în istoria mântuirii: Tatăl, 
nezămislit, este sursa unităţii divine; Fiul, zămislit de Tatăl, prin care totul se face şi se 
mântuieşte; Duhul Sfânt, care se trage din Tatăl, în care totul este creat şi sfânt. De aici 
iese în vileag deosebirea faţă de teologia latină, care încearcă să găsească diversitatea 
celor trei persoane în unitatea naturii divine.

Biserica ortodoxă vede, astfel, o ruptură de comunicare şi, mai ales, ea denunţă o 
teologie trinitară care accentuează rolul Fiului în detrimentul celui al Sfântului Duh. 
Anume datorită acestui fapt s-au produs dezechilibre în structura Bisericii şi în viaţa 
spirituală a creştinilor.

În afara acestor două mari Biserici, mai există Biserica lutherană şi reformată, 
Biserica anglicană, cu un tip de reformă ceva mai special, apoi baptiştii, penticostalii, 
menoniţii, metodiştii şi Armata Salvării.

Biserica lutherană (numită şi protestantă sau reformată) îşi ia începuturile din 
activitatea călugărului Marthin Luther, care, pornind de la o frământare lăuntrică, 
a determinat apariţia unei mişcări protestante în interiorul Bisericii, apoi, pe scena 
politică, sfârşind prin defi nirea contururilor unei noi Biserici.
1 Gaudin Philippe (coord.), Op. cit., p. 270-277.
2 Ibidem, p. 278-284.
3 Scolastică – metode de expunere coerentă şi sistematică a tuturor adevărurilor credinţei.



68

DOCTRINÃ

R
e

vi
st

a
 d

e
 ð

ti
in

þe
 p

e
n

a
le

  
  

 A
N

U
L

 I
I 

 2
0

0
6

În secolul al XVI-lea Biserica vindea indulgenţe care urmau să slujească la 
reconstrucţia bazilicii San Pietro din Roma. Cei care intrau în posesia acestor indulgenţe 
erau absolviţi de anumite păcate.

Reprezentanţii Bisericii cutreierau satele şi oraşele propunând oamenilor să 
cumpere aceste preţioase bucăţi de hârtie. În asemenea mod, Biserica catolică găsise un 
mijloc de a-şi umple vistieria şi de a răspunde, în parte, la întrebarea despre izbăvirea 
sufl etului.

Luther a considerat această practică extrem de ruşinoasă şi a publicat „95 de teze”, 
care au devenit manifestul Reformei. El nu recunoştea puterea Bisericii catolice de 
a absolvi de anumite păcate, considerând că omul trebuie să trăiască permanent cu 
conştiinţa păcatului lui şi nimeni nu poate înlătura această vinovăţie.

Biserica catolică a condamnat aspru reforma protestantă, dar şase prinţi şi 
paisprezece oraşe libere au acceptat ideile lui Luther. Aceştia sunt denumiţi protestanţi, 
iar în anul 1529 este pus începutul mişcării prin care Reforma se transformă treptat 
în protestantism. În 1555, pacea de la Augsburg împarte Germania între catolicism şi 
lutheranism, după principiul Cujus regio, hujus religio (cum e prinţul, aşa e si religia). 
Astăzi, în întreaga lume sunt în jur de 67 milioane de lutherani şi 53 milioane de 
reformaţi1.

Biserica anglicană îşi are începutul în anul 1534, an în care regele Henric al VIII-
lea este recunoscut căpetenia supremă a acesteia. În Biserica anglicană se disting trei 
curente:

— High Church, care pune în valoare tradiţia Bisericii Antice şi rolul important al 
episcopatului şi al succesiunii apostolice;

— Low Church, unde se insistă asupra ideii că anglicanismul s-a născut din Reformă, 
se întemeiază pe autoritatea Bibliei şi are o liturghie simplă;

— Broad Church — aripa liberă a anglicanismului. Regele rămâne guvernatorul 
Bisericii şi îi numeşte pe cei patruzeci şi patru de episcopi, dar întâietatea spirituală 
revine arhiepiscopului de Canterbury. În lume se numără în jur de 57 milioane de 
credincioşi ai Bisericii anglicane.

Baptiştii — curent înfi inţat de pastorul englez John Smyth, în anul 1612. Astăzi, 
principiile fundamentale ale baptiştilor sunt: autoritatea suverană a Bibliei, separarea 
completă a Bisericii de Stat, noţiunea de Biserică de mărturisitori, în care credinciosul 
nu este botezat prin cufundarea totală decât după ce şi-a mărturisit credinţa în Iisus 
Christos, iar botezul este valabil numai pentru adulţi. Alianţa Baptistă Mondială are 
mulţi credincioşi şi în Republica Moldova, datorită puternicii expansii fi nanciare din 
SUA. În lume se numără circa 30 milioane de membri ai Alianţei2.

Penticostalii au apărut la începutul secolului XX, ei acordând o mare importanţă 
botezului Sfântului Duh. Reacţionând împotriva unui anumit intelectualism al 
confesiunilor clasice, penticostalii consideră că Omul în care sălăşluieşte Duhul 
Sfânt poate fi  profet, poate vorbi în alte limbi sau poate predica în faţa comunităţii. 
Penticostalismul este foarte dezvoltat în America Latină. Numărul reprezentanţilor 
acestui curent în lume este evaluat la 60 milioane de credincioşi3.

Menoniţii sunt urmaşii unui preot al Bisericii catolice, Menno Simons (1496-1561). 
Reprezentanţii acestui curent refuzau botezul copiilor şi practicau doar botezul adulţilor 
1 Gaudin Philippe (coord.). Op. cit., p. 295-314.
2 Ibidem. p. 315.
3 Ibidem. p. 316.
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(asemănător curentului baptist). Însă, ei au mers mai departe, refuzând, de asemenea, 
principiul unei Biserici a mulţimii, refuzând funcţiile publice, precum şi portul de 
arme. Fiecare comunitate de menoniţi este condusă de bătrâni sau predicatori aleşi, iar 
pastori afl aţi tot timpul în slujba comunităţii nu există. Astăzi, menoniţii numără 700 
000 de membri, cei mai mulţi în SUA şi în Olanda.

Metodiştii (sau Biserica metodistă) au apărut din sânul Bisericii anglicane, avându-
l ca fondator pe John Wesley (1703-1791). Acesta a primit în derâdere porecla de 
„metodist” cu care a fost etichetat din cauza rigurozităţii metodice pe care o practica 
în viaţa sa religioasă. Doctrinele metodiste insistă asupra necesităţii sanctifi cării 
şi primesc în rândurile lor numai pe cei care mărturisesc personal credinţa în Iisus 
Christos. Actualmente în lume există 50 milioane de metodişti, 14 milioane dintre care 
— în Statele Unite.

Armata Salvării a fost înfi inţată de pastorul metodist William Booth (1828-1912), 
care s-a consacrat sărmanilor din Londra. În 1878, W. Booth a adoptat în Misiunea sa 
structuri militare, iar principiul activităţii se bazează pe trei „S”: Supă, Săpun, Salvare 
(Mântuire). Este o îmbinare a religiei cu acţiunile sociale, dar „nu poţi veni cu Biblia în 
mână la întâlnirea cu aproapele dacă eşti înfometat sau nu ai de nici unele”1. Structura 
Armatei Salvării este piramidală, fi ind condusă de un general ales de ţările în care 
armata este implantată. Ea există în 86 de ţări, având în jur de 26 000 de ofi ţeri2.

În pofi da unor divergenţe din sânul Bisericilor şi între curentele creştine, în lume 
se numără peste un miliard de creştini care au mai multe în comun, inclusiv cele Zece 
Porunci:

1. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine!
2. Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt, 

în cer, sus, şi din câte sunt pe pământ, jos, şi din câte sunt în apele de sub pământ!
3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert, că nu va lăsa Domnul 

nepedepsit pe cel ce ia în deşert numele Lui.
4. Lucrează şase zile şi-ţi fă în acelea toate treburile tale, iar ziua a şaptea este 

odihna Domnului Dumnezeului tău: să nu faci în acea zi nici un lucru: nici tu, nici fi ul 
tău, nici fi ica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice 
dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine.

5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fi e bine şi să trăieşti ani mulţi pe 
pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ţie.

6. Să nu ucizi!
7. Să nu fi i desfrânat!
8. Să nu furi!
9. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui!
10. Să nu doreşti casa aproapelui tău; să nu doreşti femeia aproapelui tău, nici 

ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui şi nici unul din 
dobitoacele lui şi nimic din câte are aproapele tău!3

1 Gaudin Philippe (coord.), Op. cit., p. 317-318.
2 Ibidem, p. 318.
3 Ieşirea. File din Biblie. Cap. 20, 3, 4, 7, 9, 12-17, p. 88, 89.
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Prof. univ., dr. hab. Sergiu BRÎNZĂ
Şef-catedra Drept Penal şi Criminologie
Universitatea de Stat din Moldova

CONSIDERAŢII ASUPRA OBIECTULUI 
INFRACŢIUNILOR SĂVÂRŞITE PRIN DISTRUGERE 
SAU TULBURARE DE POSESIE PREVĂZUTE
 ÎN LEGEA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
ŞI A ROMÂNIEI_____________________________________________________________________

The study approaches an issue that continues to give rise to many disputes in 
the speciality literature: the object of offences committed by damage or violation of 
possession. The comparative method is applied to the greatest extent. A comparative 
analysis between the legal and material object of certain deeds stipulated in the 
Criminal Code of the Republic of Moldova and Roman Criminal Code is carried out. 
The legal-historical digressions as well as references to specifi c cases from the 
judicial practice facilitate the process of recognising the essence of the offences 
committed by damage or violation of possession. Thus, those to whom the criminal 
law addresses and its benefi ciaries have the possibility of perceiving the subtleties 
of qualifying the above mentioned offences from the perspective of application and 
integration competences.

Necesitatea prezentului studiu este determinată de faptul că obiectul infracţiunilor 
săvârşite prin distrugere sau tulburare de posesie comportă o semnifi caţie juridico-
penală plurivalentă: 

1) apare în calitate de element constitutiv al conţinuturilor infracţiunilor specifi cate, 
fi ind necesar motivării urmării penale; 

2) denotă în cel mai precis mod pericolul social al faptei penale concrete, săvârşite 
prin distrugere sau tulburare de posesie, precum şi periculozitatea socială a subiectului 
acesteia; 

3) facilitează delimitarea faptelor infracţionale, ale căror alte elemente constitutive 
sunt caracterizate prin asemănări pronunţate; 

4) indică întinderea apărării penale, precum şi trăsăturile caracteristice ale semnelor 
obiective şi subiective ale infracţiunilor săvârşite prin distrugere sau tulburare de posesie.

Faptele infracţionale, săvârşite prin distrugere sau tulburare de posesie, reprezintă 
un subgrup în cadrul infracţiunilor contra patrimoniului. În acest subgrup sunt incluse 
acele fapte prin care lezarea se produce prin atingerea adusă stării de fapt a bunurilor, 
în care scop sunt utilizate procedee speciale, şi anume: distrugerea, deteriorarea 
(degradarea) sau tulburarea folosinţei bunurilor afl ate în stăpânirea unei persoane 
fi zice sau juridice. Relaţiile sociale cu privire la patrimoniu nu s-ar putea desfăşura 
normal fără respectarea anumitor reguli privind securitatea stării de fapt existente a 
bunurilor, sub raportul fi e al integrităţii şi potenţialului lor de utilizare, fi e al paşnicei 
şi deplinei lor folosinţe.

După Traian Pop, prin distrugere se înţelege desfi inţarea, nimicirea substanţei 
esenţei bunului; un astfel de bun, dacă ar mai continua să existe în vreo formă, este 
absolut inutilizabil la aceea ce era destinat1.
1 Rătescu Const. G. şi colectivul. Codul penal „Carol al II-lea” adnotat. Vol. III. Partea Specială, II. – Bucureşti: 
Socec, 1937, p. 614.
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În opinia aceluiaşi autor, deteriorarea (altfel spus, degradarea) este o alterare 
(scădere) în substanţa, esenţa bunului, dar fără desfi inţare, în urma căreia el devine 
mai puţin utilizabil (conform destinaţiei sale)1.

Din lezarea sau alterarea substanţei bunului trebuie să derive cel puţin şi scăderea 
utilităţii acelui bun. Însă, această teză nu trebuie absolutizată. Astfel, unii autori au defi nit 
noţiunea de deteriorare (degradare) ca diminuare a valorii economice a bunului2.

Totodată, diminuarea valorii economice a bunului şi inutilizabilitatea în exploatarea 
ulterioară a lui sunt inevitabile şi în cazul folosinţei de bună-credinţă a bunului, în 
rezultatul uzurii acestuia. Însă, în acest caz nu putem vorbi despre deteriorare sau despre 
o activitate care să fi  căpătat dimensiuni penale. În sensul legii penale, deteriorarea 
(degradarea) este alterarea substanţei bunului, adică vătămarea bunului, cauzându-i-se 
în mod ilicit o astfel de atingere, până la a cărei îndepărtare bunul respectiv nu poate fi  
utilizat conform destinaţiei sale.

Cu certitudine, gradul de deteriorare a bunurilor poate varia. Putem însă oare vorbi 
despre deteriorare în sensul legii penale, dacă, în rezultatul infl uenţării nemijlocite 
infracţionale asupra bunului, el şi-a păstrat valoarea economică, iar în continuare 
poate fi  utilizat conform destinaţiei, sau dacă deteriorarea este uşor de înlăturat, fără a 
reclama cheltuieli considerabile?

De exemplu, penalistul german R. Maurach consideră că „deteriorare a bunurilor 
există şi atunci când cineva administrează câinelui de vânătoare străin anumite 
substanţe, care au ca efect creşterea substanţială a agresivităţii acestuia, fi e atunci când 
cineva învaţă papagalul străin să pronunţe expresii necenzurate”3. Nu trezeşte îndoială 
faptul că defectele nominalizate pot fi  uşor înlăturate, fără a fi  afectată substanţa fi zică 
a obiectelor materiale respective. Deşi în asemenea cazuri nu poate fi  vorba despre 
deteriorare (degradare), cu atât mai puţin despre distrugere, asemenea fapte pot nimeri 
sub incidenţa legii penale.

În context, în art. 263 „Distrugerea” din Codul penal al României, alături de 
distrugere, degradare etc., este incriminată aducerea bunului în stare de neîntrebuinţare. 
Aşadar, nu poate exista stricare fără lezarea substanţei şi fără prejudicierea utilizării 
sau destinaţiei bunului. Totodată, poate exista, alături de stricare şi independent de 
aceasta, o formă distinctă a actului de executare, care constă în a face bunul inutilizabil, 
în totalitate sau în parte, sau în a reduce posibilitatea de utilizare a acestuia, fără a-l 
distruge sau deteriora (degrada).

Nu oricare stricare a bunului nimereşte sub incidenţa legii penale. De exemplu, 
considerăm că limita care desparte deteriorarea infracţională şi deteriorarea din 
afara sferei ilicitului penal constă în (im)posibilitatea utilizării bunului respectiv fără 
reparaţie, restaurare şi alte asemenea acţiuni de reabilitare.

Gravitatea prejudicierii în cazul unei asemenea deteriorări, care îl privează pe 
posesor sau detentor de posibilitatea de a utiliza bunul până la înlăturarea defi cienţei 
cauzate, depinde nu numai de gradul de deteriorare, de costul reparaţiei, restaurării 
etc., de valoarea economică a bunului, dar şi de semnifi caţia economică a acestuia, 
în general şi la un moment dat. De exemplu, deteriorarea capacităţilor de producere 
a agentului termic comportă un grad de pericol social mai mare în perioada rece a 
anului.
1 Rătescu Const. G. şi colectivul., Op. cit.  p. 600.
2 Жижиленко А.А. Преступления против имущественных и исключительных прав. – Москва, 1928, p. 36. 
3 Maurach R. Deutches Strafrecht. Besonderer Feil. – Karlsruhe, 1969, p. 191.
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La determinarea gradului de pericol social al faptei de deteriorare (degradare) nu 
trebuie de reieşit doar din costul acţiunilor de reabilitare a bunului, cu atât mai puţin — 
din costul bunului însuşi. Or, în această ipoteză există pericolul identifi cării deteriorării 
cu distrugerea, iar gradul de pericol social al acestor două forme ale stricării nu este 
acelaşi.

În legătură cu aceasta, V.A. Vladimirov a specifi cat: „Bunurile distruse sunt 
excluse totalmente din relaţiile sociale de proprietate. Dreptul de proprietate asupra 
bunurilor distruse încetează o dată cu încetarea existenţei substratului acestui drept”1. 
Într-o asemenea situaţie, proprietarului îi rămâne doar dreptul de a cere restabilirea 
(repunerea) în situaţia patrimonială anterioară sau de a-i fi  remis un bun de aceeaşi 
valoare, fi e de a-i fi  recuperată valoarea bunului distrus. În opoziţie, în cazul deteriorării, 
bunul continuă să se găsească în proprietatea, posesia sau detenţia altor persoane.

T.L. Sergheeva consideră că distrugerea se deosebeşte de deteriorare în primul rând 
în funcţie de faptul dacă, în rezultatul infracţiunii, bunurile au devenit inutilizabile 
în totalitate sau în parte2. La o analiză mai atentă, putem remarca însă faptul că un 
asemenea criteriu nu poate fi  pus la baza diferenţierii celor două forme ale stricării: 
în virtutea specifi cului lor, unele bunuri, chiar supuse unei deteriorări minore, devin 
pe deplin inutilizabile până la înlăturarea deteriorării (de exemplu, deteriorarea unei 
piese de la o maşină face imposibilă utilizarea acestei maşini până când defectul va fi  
înlăturat).

Iată de ce este necesar a menţiona că în cazul distrugerii bunul este supus unei 
asemenea infl uenţări nemijlocite infracţionale, încât în urma acesteia el îşi pierde în 
întregime costul de consum, adică îşi încetează existenţa şi este exclus din circuitul 
civil. Unica posibilitate de a folosi în viitor bunul distrus este de a-l folosi ca materie 
primă reciclabilă3.

Pe de altă parte, deteriorarea (degradarea) se caracterizează prin aducerea ilicită a 
bunului într-o stare de inutilitate provizorie fi e prin diminuarea valorii lui economice, 
fi e prin scăderea utilităţii acestuia. Mărimea prejudiciului patrimonial se stabileşte: 
în cazul distrugerii — în temeiul costului bunului; în cazul deteriorării — în temeiul 
costului acţiunii de reabilitare a bunului (reparaţie, restaurare etc.)

În unele ipoteze, bunul poate deveni inutilizabil şi fără a suferi modifi cări de ordin 
fi zic (în materialitatea sa, în substanţa sa); în asemenea cazuri el este scos de către 
făptuitor din posesia sau detenţia altuia şi încetează a mai fi  utilizat conform destinaţiei 
(de exemplu, inelul este aruncat în lac, pasărea este eliberată din colivie etc.). În astfel 
de cazuri are loc scăderea activelor posesorului sau ale detentorului acelui bun. Însă, 
moment important, spre deosebire de infracţiunile din celelalte două categorii ale 
infracţiunilor contra patrimoniului, nu are loc şi o sporire a activelor făptuitorului. 
Considerăm că aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun aparţinând altuia, ca 
modalitate normativă a infracţiunii de distrugere (art. 263 CP al României), care se 
atestă în ipotezele aduse supra, se caracterizează prin aceea că de posibilitatea de a 
utiliza bunul este privat atât posesorul sau detentorul acestuia, cât şi făptuitorul sau 
terţele persoane.
1 Владимиров В.А. Квалификация преступлений против личной собственности. – Москва, 1968, p. 155.
2 Сергеева. Т.Л. Уголовно-правовая охрана социалистической собственности. – Москва, 1954, p. 128.
3 În acest sens, în practica judiciară română s-a constatat că nu există infracţiune de distrugere dacă oile inculpatului 
au păşunat iarba de pe terenul cooperativei agricole, deoarece iarba se regenerează; există numai o obligaţiune de 
despăgubire. – A se vedea: Tribunalul judeţean Neamţ, decizia penală nr. 465 din 1969 // Revista Română de Drept, 
1965, nr. 25, p. 179.
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De asemenea, considerăm că aducerea în stare de neîntrebuinţare a bunului ce 
aparţine altei persoane are loc şi atunci când bunul nu a fost afectat în esenţa sa, însă 
a fost adus într-o astfel de stare încât este imposibilă utilizarea lui conform destinaţiei 
pe care o are (de exemplu, prin adăugarea în produsele alimentare a unor substanţe 
fetide). Pe de altă parte, are dreptate Traian Pop atunci când susţine că stricarea poate 
consta şi numai din deteriorarea aspectului estetic al unui bun, când acest aspect este 
inseparabil de substanţa sau esenţa bunului1.

Distrugerea şi deteriorarea (degradarea) pot fi  săvârşite prin diferite metode. Astfel, 
făptuitorul poate aplica propria forţă musculară sau forţa unui animal, mijloace chimice 
sau tehnice, energia electrică sau alte tipuri de energie, forţa focului sau a apei etc.

Bunul poate fi  distrus sau deteriorat pe calea divizării lui pe părţi (prin spargere, 
sfărâmare, dezmembrare, explodare etc.) sau pe calea adaosului de substanţe străine. 
În această ordine de idei, este oportun a aduce opinia lui Traian Pop care considera că 
risipirea este o formă a distrugerii pentru bunurile susceptibile de risipire, împrăştiere, 
dispariţie; sau desfacerea, fărâmiţarea bunului ori detaşarea unor părţi din întreg, 
prin aceasta bunul devenind inutilizabil sau mai puţin utilizabil spre destinaţia sa2. 
Totuşi, o precizare se impune în legătură cu această opinie: în cazurile în care bunul 
este desfăcut în părţi componente fără stricarea acestora (de exemplu, strungul este 
demontat pe piese componente) nu putem vorbi despre distrugere, de vreme ce, printr-
o anumită consumare de timp şi mijloace, bunul poate fi  restabilit. În asemenea cazuri, 
este mai adecvat a se vorbi despre deteriorare (degradare).

Desigur, nu poate fi  vorba despre stricarea bunului în cazul în care acesta este supus 
unei asemenea modifi cări care îi sporeşte valoarea economică. Într-un astfel de caz 
putem vorbi despre infracţiunea de samavolnicie (art. 352 CP RM).

În sensul legii, prin samavolnicie se are în vedere exercitarea unui drept legitim 
sau presupus în mod arbitrar şi prin încălcarea ordinii stabilite, dacă s-au cauzat daune 
în proporţii mari intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale 
persoanelor fi zice sau juridice.

Trebuie de menţionat că în art. 263 CP al României, alături de distrugerea, degradarea 
ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun aparţinând altuia, se incriminează 
împiedicarea luării măsurilor de conservare ori de salvare a unui astfel de bun, precum 
şi înlăturarea măsurilor luate.

Împiedicarea luării măsurilor de conservare ori de salvare a unui bun constituie 
un mod indirect de distrugere a acestuia, întrucât făptuitorul nu acţionează nemijlocit 
asupra bunului pentru a-l nimici, dar, prin activitatea sa, împiedică luarea măsurilor în 
stare să apere bunul de pericolul distrugerii care îl ameninţă3.

Prin înlăturarea măsurilor luate de conservare sau de salvare a unui bun se înţelege 
situaţia în care, în urma luării unor măsuri de apărare a bunului de pericolul distrugerii 
care îl ameninţă, făptuitorul înlătură aceste măsuri4.

Aceste două modalităţi normative ale infracţiunii, prevăzute la art. 263 CP al 
României, comportă anumite similitudini cu fapta infracţională incriminată la art. 200 
CP RM. În această normă se prevede răspunderea penală pentru neglijenţa criminală 
faţă de obligaţiile proprii, manifestată de o persoană căreia i-a fost încredinţată paza 
1 Const. G. Rătescu şi colectivul. Op. cit., p. 615.
2 Ibidem. p. 600.
3 Nistoreanu Gh. şi colaboratorii. Drept penal. Partea Specială. – Bucureşti: Europa Nova, 1999, p. 266.
4 Loghin O., Toader T. Drept penal. Partea Specială. – Bucureşti: Şansa, 1999, p. 291.
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bunurilor proprietarului, atitudine care s-a soldat cu însuşirea, nimicirea, deteriorarea, 
pierderea sau pieirea în proporţii mari sau deosebit de mari a acestor bunuri.

Ca şi în cazul ultimelor două modalităţi normative ale infracţiunii prevăzute la 
art. 263 CP al României, în ipoteza faptei incriminate la art. 200 CP RM conduita 
făptuitorului serveşte drept condiţie care poate contribui la distrugerea sau deteriorarea 
(degradarea) bunurilor.

Pe de altă parte, în cazurile în care fapta persoanei căreia i s-au încredinţat bunurile 
altei persoane a fost cauza nemijlocită a distrugerii sau a deteriorării (degradării) 
bunurilor respective — urmare a imprudenţei (din culpă) (de exemplu, a fost aruncat 
chibritul aprins de la care s-a declanşat incendiul), răspunderea trebuie să survină nu 
conform art. 200 CP RM, ci potrivit art. 198 CP RM — „Distrugerea sau deteriorarea 
din imprudenţă a bunurilor” (art. 265 CP al României — „Distrugerea din culpă”). 
Rezultă că drept cauze nemijlocite ale distrugerii sau deteriorării, în cazul califi cării 
faptei conform art. 200 CP RM, apar acţiunile altor persoane sau infl uenţa exercitată 
de forţele stihiinice ale naturii. În contrast, în situaţia în care sunt împiedicate măsurile 
de conservare ori de salvare a unui bun sau atunci când sunt înlăturate măsurile luate 
de conservare sau de salvare a unui bun (art. 263 CP al României), făptuitorul însuşi 
distruge, deşi indirect, bunul respectiv.

În cazul infracţiunilor, săvârşite prin distrugere sau tulburare de posesie, actul de 
executare poate consta şi în tulburare. Tulburarea înseamnă împiedicarea folosinţei 
paşnice şi depline a unui bun (apartament, locuinţă, lot de pământ). Fiind socialmente 
periculoase, tulburările aduse folosinţei sunt interzise, iar atunci când pentru combaterea 
lor este necesar a se recurge la sancţiuni penale, ele sunt incriminate, devenind astfel 
infracţiuni.

Elementul central al actului de executare în cazul tulburării aduse folosinţei este 
„ocuparea”. După Traian Pop, „a ocupa” înseamnă a pune stăpânire pe bun, a-l lua 
din stăpânirea sau de sub puterea altuia în stăpânirea sau sub puterea făptuitorului1. 
Putem observa o asemănare vădită între tulburarea adusă folosinţei şi sustragere, în 
ambele cazuri fi ind vorba de o atingere adusă posesiei asupra unui bun. Totuşi, în 
cazul tulburării aduse folosinţei se aduce atingere posesiei asupra unui bun imobil, 
prin ocuparea ilicită a acelui bun. Pe de altă parte, în caz de sustragere se lezează 
posesia asupra unui bun mobil, prin luarea ilegală a acestuia.

Privitor la cadrul infracţiunilor săvârşite prin distrugere sau tulburare de posesie, în 
doctrina penală română este exprimat punctul de vedere potrivit căruia acesta cuprinde: 
distrugerea şi tulburarea de posesie2.

În genere, sunt recunoscute ca infracţiuni săvârşite prin distrugere sau tulburare de 
posesie: ocuparea bunurilor imobile străine (art. 193 CP RM); tulburarea de posesie 
(art. 266 CP al României); distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor (art. 
197 CP RM); distrugerea (art. 263 CP al României); distrugerea califi cată (art. 264 
CP al României); distrugerea sau deteriorarea din imprudenţă a bunurilor (art. 198 CP 
RM); distrugerea din culpă (art. 265 CP al României).

Într-o anumită măsură, în acelaşi cadru se integrează distrugerea şi însuşirea 
de valori materiale interesând umanitatea (art. 261 CP al României) şi distrugerea 
şi însuşirea de valori culturale ale popoarelor (art. 262 CP al României). Ar fi  mai 
1  Rătescu Const. G. şi colectivul. Op. cit., p. 611.
2  Dongoroz V. şi colaboratorii. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea Specială. Vol. III. – Bucureşti: 
Editura Academiei, 1971, p. 449.
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corect să afi rmăm că aceste două infracţiuni formează segmentul de convergenţă 
dintre infracţiunile săvârşite prin sustragere şi infracţiunile săvârşite prin distrugere 
sau tulburare de posesie.

Deşi considerăm că prezenţa art. 200 „Neglijenţa criminală faţă de paza bunurilor 
proprietarului” în legea penală a Republicii Moldova trebuie să fi e provizorie (în sensul 
abrogării lui cât mai grabnice), resemnându-ne cu voinţa legiuitorului moldovean, 
socotim necesară includerea faptei infracţionale, incriminate de această normă, în 
categoria a treia de clasifi care a infracţiunilor contra patrimoniului, şi anume: în 
categoria infracţiunilor săvârşite prin distrugere sau tulburare de posesie. Or, aşa cum 
s-a putut observa, neglijenţa criminală faţă de paza bunurilor proprietarului prezintă, 
sub aspectul elementului material, anumite similitudini cu unele modalităţi normative 
ale infracţiunii de distrugere (art. 263 CP al României). Găsim această soluţie mult mai 
preferabilă în comparaţie cu examinarea faptei prevăzute la art. 200 CP RM în afara 
cadrului celor trei categorii ale infracţiunilor contra patrimoniului.

Abordând problema obiectului infracţiunilor săvârşite prin distrugere sau tulburare 
de posesie, menţionăm că la toate aceste infracţiuni obiectul juridic comun îl constituie 
relaţiile sociale cu privire la patrimoniu, apărate prin ocrotirea stării de fapt a bunului, 
privind fi e integritatea sau potenţialul lui de utilizare, fi e paşnica folosire a bunului. 
Însă, investigarea obiectului infracţiunilor din categoria analizată nu poate fi  limitată la 
defi nirea noţiunii obiectului juridic comun al lor. De aceea, în cele ce urmează analizei 
vor fi  supuse obiectele juridice speciale ale infracţiunilor săvârşite prin distrugere sau 
tulburare de posesie.

Să examinăm, înainte de toate, obiectele juridice speciale ale infracţiunilor prevăzute 
la art. 197, 198 CP RM şi de art. 263-266 CP al României. Urmărind să protejeze situaţia 
de fapt a bunurilor atât în cazul în care fapta este comisă cu intenţie, cât şi în cazul în 
care aceasta e săvârşită din imprudenţă (din culpă), legiuitorul moldovean şi legiuitorul 
român au incriminat, pe de o parte, distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor 
(art. 197 CP RM), distrugerea (art. 263 CP al României), distrugerea califi cată (art. 264 
CP al României), iar, pe de altă parte, distrugerea sau deteriorarea din imprudenţă a 
bunurilor (art. 198 CP RM) şi distrugerea din culpă (art. 265 CP al României). Întrucât 
aceste fapte infracţionale, prevăzute de CP RM şi de CP al României, se diferenţiază 
doar în temeiul aspectului laturii subiective, considerăm necesar a determina obiectul 
juridic special deopotrivă în raport cu toate aceste infracţiuni.

Aşadar, obiectul juridic special al infracţiunilor săvârşite prin distrugere îl 
formează relaţiile sociale cu privire la patrimoniu, a căror apărare este asigurată 
prin incriminarea acestor fapte infracţionale, adică relaţiile sociale a căror formare, 
dezvoltare şi desfăşurare este condiţionată de asigurarea substanţei, a integrităţii şi a 
potenţialului de utilizare a bunurilor.

În variantele agravate ale infracţiunilor săvârşite prin distrugere se poate vorbi 
despre un obiect juridic multiplu. În astfel de cazuri, ca obiect juridic secundar pot să 
apară: relaţiile sociale referitoare la substanţa, integritatea şi potenţialul de utilizare a 
patrimoniului artistic naţional, a patrimoniului ştiinţifi c naţional, a patrimoniului istoric 
naţional, a fondului arhivistic naţional sau a altor asemenea fonduri (alin. (2) art. 263 
CP al României, când bunul, formând obiectul material al infracţiunii, are deosebită 
valoare artistică, ştiinţifi că, istorică, arhivistică sau o altă asemenea valoare); relaţiile 
sociale referitoare la ordinea şi siguranţa publică (alin. (3) art. 263 CP al României şi 
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alin. (2) art. 265 CP al României, când elementul material al infracţiunii constă într-o 
infl uenţare nemijlocită infracţională asupra unei conducte petroliere sau de gaze, a 
unui cablu de înaltă tensiune, a echipamentelor şi instalaţiilor de telecomunicaţii sau 
pentru difuzarea programelor de radio şi televiziune, ori a sistemelor de alimentare cu 
apă şi a conductelor magistrale de alimentare cu apă); relaţiile sociale referitoare la 
integritatea corporală, sănătatea sau viaţa unei alte persoane (lit. a), b) alin. (2) art. 197 
şi lit. a), b) alin. (2) art. 198 CP RM, când distrugerea sau deteriorarea bunurilor s-a 
soldat cu decesul persoanei sau cu alte urmări grave; alin. (6) art. 263 şi alin. (1) art. 
265 CP al României, când fapta este săvârşită prin incendiere, explozie ori prin orice 
alt asemenea mijloc şi dacă rezultă pericol public; art. 264 şi alin. (3) art. 265 CP al 
României, în cazul în care fapta a avut consecinţe deosebit de grave ori a generat un 
dezastru); relaţiile sociale privind siguranţa transportului în comun şi relaţiile sociale 
privind la buna desfăşurare a atribuţiilor de serviciu (alin. (4) art. 265 CP al României, 
când dezastrul ori consecinţele deosebit de grave ale distrugerii din culpă s-au produs 
ca urmare a părăsirii postului sau a săvârşirii oricărei alte fapte de către persoanele ce 
conduc mijlocul de transport în comun ori de către persoanele care asigură nemijlocit 
securitatea unor asemenea transporturi).

În oricare din aceste situaţii, infracţiunea lezează în principal acele relaţii sociale cu 
privire la patrimoniu, a căror formare, dezvoltare şi desfăşurare depind de asigurarea 
stării de fapt existente a bunurilor care privesc patrimoniul sub aspectul substanţei, 
integrităţii şi potenţialului de utilizare a acestor bunuri.

Cât priveşte obiectul juridic special al infracţiunii de ocupare a bunurilor imobile 
străine (art. 193 CP RM) şi al infracţiunii de tulburare de posesie (art. 266 CP al 
României), susţinem în general punctul de vedere al lui Traian Pop, potrivit căruia 
acesta îl constituie interesul de a proteja posesia paşnică a cuiva asupra imobilului1. 
Într-adevăr, prin incriminarea faptelor nominalizate în sarcina oricărei persoane se 
creează obligaţia de a respecta starea de fapt a fi ecărui bun imobil şi de a nu-l ocupa pe 
nedrept şi prin metode abuzive. De aceea, putem menţiona că obiectul juridic special 
al infracţiunilor, prevăzute la art. 193 CP RM şi art. 266 CP al României, îl formează 
acele relaţii sociale cu privire la patrimoniu, a căror formare, dezvoltare şi desfăşurare 
depind de asigurarea folosirii paşnice şi depline a bunurilor imobile ale altuia.

Aşadar, situaţia premisă din conţinutul celor două infracţiuni numite mai sus se 
exprimă în starea de fapt în care se găsea imobilul din punctul de vedere al posesiei 
înainte de a fi  săvârşită acţiunea de ocupare a lui, stare de fapt care a fost tulburată 
şi modifi cată în mod ilicit prin această acţiune. În context, putem afi rma că o dată ce 
victima nu a fost în posesia efectivă a imobilului, comiterea infracţiunii, prevăzute la 
art. 193 CP RM şi art. 266 CP al României, nu poate fi  concepută. De aceea, în acest 
context nu se înscrie opinia lui G.N. Liţescu, potrivit căreia nu se cere ca posesorul să 
exercite efectiv actele de posesie, de exemplu, să locuiască în imobil, fi ind sufi cient 
să aibă posibilitatea actuală şi exclusivă de a face acte materiale asupra bunului2. Să 
nu uităm că, în raport cu infracţiunile contra patrimoniului, noţiunea de posesie se 
înţelege ca stăpânire care, în sensul legii civile, poate fi  posesie sau detenţie; deci, 
posesia poate fi  cu orice titlu: poate fi  legitimă sau nelegitimă, de bună — sau de rea 
— credinţă etc. Important este ca ea să presupună existenţa unei stări de fapt, deci să 
fi e exercitată efectiv, nu potenţial.
1 Rătescu Const. G. şi colectivul. Op. cit., p. 611.
2 Luţescu G.N. Teoria generală a drepturilor reale. – Bucureşti, 1947, p. 190.
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Cu privire la obiectul juridic special al infracţiunilor, prevăzute la art. 193 CP RM 
şi la art. 266 CP al României, mai putem menţiona că acesta poate avea un caracter 
complex. Acest caracter este condiţionat de complexitatea elementului material al 
numitelor infracţiuni, în variantele lor prevăzute la lit. b), c) alin. (2) art. 193 CP RM 
şi la alin. (3) art. 266 CP al României, când acţiunea adiacentă ia forma de violenţă sau 
de ameninţare cu violenţă ori de distrugere (desfi inţare) a semnelor de hotar ale unui 
imobil afl at în proprietatea (posesia) altuia. În aceste ipoteze, obiectul juridic secundar 
îl formează relaţiile sociale privind integritatea corporală, sănătatea sau libertatea 
morală a altei persoane, ori, respectiv, relaţiile sociale privind starea de fapt marcată 
prin semnele de hotar.

În fi ne, în contextul analizei obiectului juridic special al infracţiunilor prevăzute 
la art. 193 CP RM şi la art. 266 CP al României, atenţionăm asupra discrepanţei ce 
caracterizează natura stării de fapt care este ocrotită prin incriminarea celor două fapte 
ilicite: proprietatea ca stare de fapt în cazul infracţiunii prevăzute la art. 193 CP RM şi 
posesia ca stare de fapt în cazul infracţiunii prevăzute la art. 266 CP al României. 

Este regretabil că, prin incriminarea faptei de la art. 193 CP RM, legiuitorul 
moldovean a urmărit să apere proprietatea asupra bunurilor imobile. Mult mai indicată 
ar fi  apărarea penală a simplei posesii asupra bunurilor imobile împotriva oricui, chiar 
şi împotriva proprietarului. Or, potrivit modelului legislativ pozitiv — art. 266 CP 
al României — însuşi proprietarul poate fi  tras la răspundere penală dacă săvârşeşte 
această faptă împotriva persoanei care este îndrituită să posede bunul imobil. De 
aceea, restrângerea sferei de apărare penală la cadrul confi gurat în art. 193 CP RM 
nu este justifi cată. Aceasta deoarece în lipsa unei reacţii din partea legii penale se va 
da mână liberă proprietarilor neoneşti să acţioneze în detrimentul intereselor legitime 
ale posesorilor de bună-credinţă ai imobilelor. Deşi în unele din aceste situaţii poate 
fi  aplicată dispoziţia încriminatoare de la art. 352 CP RM „Samavolnicia”, măsura se 
arată a fi  una parţială. Iată de ce, problema pendinte examinată urmează a fi  rezolvată 
prin crearea unor asemenea condiţii în care să se asigure apărarea penală plenară a 
intereselor posesorului legitim al bunului imobil. Necesitatea acestei apărări reclamă 
modifi carea dispoziţiei art. 193 CP RM după exemplul dispoziţiei art. 266 CP al 
României. În consecinţă, recomandăm legiuitorului moldovean să substituie, în art.193 
CP RM, sintagma „în proprietatea altuia” prin expresia „în posesia altuia”.

Încheind analiza obiectelor juridice speciale ale infracţiunilor săvârşite prin 
distrugere sau tulburare de posesie, menţionăm că în cazul faptei, prevăzute la art. 
261 CP al României, obiectul juridic special îl formează relaţiile sociale cu privire la 
conservarea şi protecţia bunurilor necesare, pe timp de război, bolnavilor, răniţilor sau 
populaţiei civile.

Obiectul juridic special al infracţiunii, prevăzute la art. 262 CP al României, îl 
constituie relaţiile sociale care privesc asigurarea protecţiei patrimoniului cultural al 
omenirii împotriva distrugerii, jefuirii sau însuşirii de valori culturale.

În planul studiului obiectului material al infracţiunilor săvârşite prin distrugere sau 
tulburare de posesie, trebuie de menţionat că bunul care constituie acest obiect se găsea 
în momentul comiterii infracţiunii într-o stare de fapt pe care a pierdut-o din cauza 
unei distrugeri sau tulburări de posesie. În general, în privinţa obiectului material al 
infracţiunilor săvârşite prin distrugere sau tulburare de posesie putem menţiona că 
acesta îl formează orice bun cu valoare patrimonială, mobil sau imobil, dar şi unele 
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documente sau înscrisuri care atestă naşterea, modifi carea sau stingerea unui drept 
asupra bunului respectiv.

În cazul infracţiunilor săvârşite prin distrugere, prevăzute la art. 197, 198 CP RM 
şi la art. 261-265 CP al României, obiectul material poate fi  orice bun, fi e el mobil 
sau imobil. Bunul dat trebuie să prezinte valoare patrimonială. Lipsa acesteia nu 
trebuie confundată cu valoarea redusă a bunului datorită transformărilor efectuate fi e 
datorită folosinţei. De exemplu, materialele rezultate în urma demolării unei case nu 
pot fi  considerate lipsite de valoare patrimonială atât timp cât pot fi  utilizate pentru 
construirea altor bunuri.

După cum rezultă din prevederile de la art. 197 şi art. 198 CP RM, obiectul material 
al infracţiunilor prevăzute de aceste norme îl pot forma atât bunurile altei persoane, cât 
şi propriile bunuri. În acest din urmă caz, persoana îşi distruge, de exemplu, propriile 
bunuri (care sunt asigurate) pentru a încasa ilegal suma asigurată.

În opoziţie, în dreptul penal român se consideră că distrugerea bunului propriu, cu 
excepţia cazurilor prevăzute la alin. (2), (3) şi (6) art. 263 CP al României, nu constituie 
infracţiune, chiar dacă prin săvârşirea faptei a fost prejudiciată o altă persoană care are 
un drept real sau de creanţă cu privire la acel bun1. Cu siguranţă, această teză este 
aplicabilă şi în raport cu cea de-a doua formă de stricare — degradarea.

În practica judiciară română se consideră că un înscris, ce aparţine altuia, care 
atestă raporturi patrimoniale între victimă şi făptuitor, de asemenea formează obiectul 
material al infracţiunii prevăzute la art. 263 CP al României2. Pentru comparaţie: 
degradarea sau distrugerea documentelor aparţinând întreprinderilor, instituţiilor, 
organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate sau forma juridică de organizare, dacă 
această faptă a fost săvârşită din interes material sau din alte motive josnice, se califi că 
potrivit art. 360 CP RM, deci nu mai este considerată infracţiune contra patrimoniului 
săvârşită prin distrugere.

În alte cazuri, excepţie de la alcătuirea obiectului material al infracţiunilor, 
prevăzute la art. 197 şi 198 CP RM, fac obiectele materiale a căror distrugere sau 
deteriorare formează conţinuturi legale de sine stătătoare: fl ora şi fauna (art. 136 
CP RM „Ecocidul”); substanţele narcotice (art. 217 CP RM „Circulaţia ilegală a 
substanţelor narcotice, psihotrope sau a precursorilor”); monumentele de istorie şi 
cultură şi obiectele naturii (art. 221 CP RM „Distrugerea sau deteriorarea intenţionată 
a monumentelor de istorie şi cultură”); căile de comunicaţie şi mijloacele de transport 
(art. 268 CP RM „Deteriorarea sau distrugerea intenţionată a căilor de comunicaţie şi 
a mijloacelor de transport” etc.). În legea penală română, în raport cu obiectul material 
al faptelor incriminate la art. 261-265 CP Rom., astfel de excepţii le formează: uzinele, 
instalaţiile industriale, maşinile etc. (art. 285 CP al României); corespondenţa adresată 
altcuiva (art. 212 CP al României); dosarele (art. 242 CP al României); documentul 
ce constituie secret de stat (art. 320 CP al României); înscrisurile emise de organele 
judiciare (art. 347 CP al României) etc. Astfel de entităţi materiale nu pot forma 
obiectul material al infracţiunilor contra patrimoniului săvârşite prin distrugere.

Este notabil faptul că specifi citatea obiectului material al infracţiunii de distrugere 
poate avea şi relevanţă procesual penală, şi anume: în ce priveşte competenţa instanţei 

1 Mureşanu I. Notă la: Tribunalul judeţului Mureş, decizia nr. 485 din 1972 // Revista Română de Drept, 
1973, nr. 9, p. 150.
2 Tribunalul popular Vâlcea, decizia nr. 44 din 1969 // Revista Română de Drept, 1969, p. 161.
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judecătoreşti după materie. Astfel, într-o speţă din practică judiciară română1 s-a reţinut 
că distrugerea unei staţii de emisie — recepţie afl ată în dotarea unui poliţist, deşi este în 
proprietatea Ministerului de Interne, nu este un bun care să atragă competenţa instanţei 
militare; s-a argumentat că pentru a atrage competenţa instanţei militare este necesară 
îndeplinirea condiţiei ca bunurile respective, prin natura sau destinaţia lor, să aibă 
caracter militar sau să intereseze capacitatea de apărare ori siguranţa statului, întrucât 
staţiile de felul celei distruse de inculpat nici prin natură şi nici prin destinaţie nu au 
caracter militar, ele fi ind folosite, de regulă, în serviciul civil, iar, pe de altă parte, nu 
privesc capacitatea de apărare ori siguranţa statului. Se impune concluzia că instanţa 
competentă să judece infracţiunea de distrugere este instanţa civilă.

În cazul variantelor speciale sau agravate ale infracţiunilor, prevăzute la art. 197, 
198 CP RM şi art. 261, 265 CP al României, se remarcă o specializare a obiectului 
material: bunul având o deosebită valoare artistică, ştiinţifi că, istorică, arhivistică sau 
o altă asemenea valoare; conducta petrolieră sau de gaze, cablul de înaltă tensiune 
etc.; corpul unei alte persoane. În astfel de cazuri, dacă există o acţiune adiacentă 
în alcătuirea elementului material al faptei, putem vorbi despre existenţa obiectului 
material secundar.

În cazul infracţiunii de distrugere şi însuşire de valori materiale interesând 
umanitatea (art. 261 CP al României), obiectul material îl formează nu oricare bunuri 
mobile sau imobile, dar numai bunurile destinate să acorde asistenţă bolnavilor sau 
răniţilor, bunuri care trebuie să poarte semnele distinctive reglementare, precum şi alte 
mijloace sau materiale destinate pentru ajutorul sau îngrijirea răniţilor sau bolnavilor 
căzuţi sub puterea adversarului. În acelaşi timp, obiectul material al faptei de distrugere 
şi însuşire de valori culturale ale popoarelor (art. 262 CP al României) îl reprezintă 
monumentele sau construcţiile care au o valoare artistică, istorică ori arheologică, 
muzeele, marile biblioteci, arhivele de valoare istorică sau ştiinţifi că, operele de artă, 
manuscrisele, cărţile de valoare, colecţiile ştiinţifi ce sau colecţiile importante de cărţi, 
de arhive, ori de reproduceri ale bunurilor de mai sus şi, în general, ale oricăror valori 
culturale ale popoarelor.

Specifi citatea obiectului material al faptei infracţionale, incriminate la art. 193 CP RM 
şi la art. 266 CP al României, consistă în aceea că îl pot forma numai bunurile imobile 
(casă, teren funciar, dependinţe etc.). Aceste bunuri trebuie să se afl e în proprietatea altei 
persoane (art. 193 CP RM) sau în posesia altuia (art. 266 CP al României).

Dacă acţiunea adiacentă se exprimă în aplicarea violenţei, obiectul material 
secundar îl constituie corpul unei alte persoane.

În cazul în care acţiunea adiacentă ia forma distrugerii (desfi inţării) sau a strămutării 
semnelor de hotar, obiectul material secundar îl formează semnele de hotar distruse 
(desfi inţate) sau strămutate. În doctrina penală română se menţionează că poate servi 
ca semn de hotar: 

a) o piatră mai mare aşezată în acest scop; 
b) un lemn înfi pt în pământ; 
c) un pom sădit anume la limita dintre proprietăţi; 
d) un şanţ, o brazdă adâncă săpată în scop de a constitui un semn de hotar; 
e) alte lucruri, semne2.

1 Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 4240 din 2000 // Revista de drept penal, 2002, nr. 4, p. 128.
2 Dongoroz V., Kahane S. şi colaboratorii. Infracţiuni contra avutului obştesc. – Bucureşti, 1969, p. 389.
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În contextul legii penale române, nu pot constitui obiectul material al tulburării 
de posesie (art. 220 CP al României): locuinţele din fondul locativ de stat înainte de 
încheierea contractului de închiriere; pădurile, terenurile sau apele din fondul forestier 
naţional; terenurile de orice fel. Or, ocuparea ilicită a acestor imobile este incriminată 
în legi penale speciale, respectiv în: Decretul-lege nr. 34 din 1 ianuarie 1990 privind 
sancţionarea ocupării abuzive a locuinţelor din fondul locativ de stat1; Legea nr. 26 
(Codul silvic) din 4 aprilie 19962; Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 
19913.

În fi ne, obiectul material al infracţiunii, prevăzute la art. 200 CP RM „Neglijenţa 
criminală faţă de paza bunurilor proprietarului”, îl constituie bunurile altuia, afl ate 
sub paza făptuitorului, care vor fi  însuşite, nimicite, deteriorate, pierdute sau care au 
pierit. Cu certitudine, în ultima modalitate nominalizată se are în vedere infl uenţarea 
nemijlocită infracţională asupra unui bun animat (de exemplu, asupra vitelor cornute 
mari). În general, obiectul material al acestei infracţiuni îl poate constitui orice bun, 
atât mobil, cât şi imobil. De asemenea, valoarea patrimonială a unor asemenea bunuri 
trebuie să se exprime în proporţii mari sau deosebit de mari. În alţi termeni, valoarea 
lor, exprimată în bani, trebuie să depăşească 500 unităţi convenţionale de amendă.

1 Monitorul Ofi cial al României, 1990, nr. 10.
2 Monitorul Ofi cial al României, 1996, nr. 93.
3 Monitorul Ofi cial al României, 1991, nr. 37; 1998, nr. 1. 
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Conf. univ. dr. hab., Gheorghe GLADCHI
Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”

VICTIMA ÎN DREPTUL PENAL_____________________________________________________________________

The characteristics that defi ne victim of penal law are classifi ed in: 1) features being 
characteristic to person of victim (physical, social); 2) features being characteristic 
to condition of victim; 3) features being characteristic to victim’s behavior (legal, 
illegal, immoral, victim’s “agreement” and victimized person harms itself); 4) features 
being characteristic to relationship between victim and criminal; 5) features being 
characteristic to harm caused to victim (physical, material, moral). In accordance 
with author, features of victim’s person, included in crime’s structure, are bundled 
indissolubly with object through which is directed the attempt because attempt 
on victimized person with these features it means the causation of damage to 
corresponding social relations protected by criminal law. Therefore, victim’s features 
defi ne essentially the character and level of dangerousness of crime. The signs that 
defi ne the victim’s behavior concern to objective part of crime, because they are an 
element of situation in which the crime is committed. Sometimes, the behavior of 
victimized person, being an element of situation, can characterize, in the same time 
the subjective part of crime, content and direction of intention, reason and goal.

Victima şi trăsăturile ei caracteristice nu constituie un anumit element al componenţei 
de infracţiune. Aceste trăsături pot caracteriza diferite elemente ale componenţei de 
infracţiune: obiectul şi latura obiectivă (împrejurările, consecinţele infracţiunii). De 
asemenea, trăsăturile caracteristice victimei trebuie să fi e refl ectate (sau trebuie să 
existe posibilitatea refl ectării lor) în latura subiectivă a infracţiunii, adică în conştiinţa 
şi în voinţa vinovatului; în caz contrar, ele nu pot avea importanţă juridico-penală şi 
infl uenţă asupra răspunderii făptuitorului. Aşadar, semnele caracteristice personalităţii 
şi comportamentului victimei au valoare juridico-penală şi, în componenţa de 
infracţiune, pot aparţine obiectului, laturii obiective şi laturii subiective a infracţiunii.

Este necesar a menţiona că trăsăturile victimei se conţin în componenţele de 
infracţiuni nu în toate cazurile când prin infracţiunea respectivă sunt cauzate prejudicii 
persoanei, ci numai atunci când trebuie restrâns cercul persoanelor vătămate, limitat 
prin anumite condiţii (analogic componenţelor cu subiect special al infracţiunii). În 
toate celelalte cazuri, despre victimă putem judeca după caracterul prejudiciului cazat 
de infracţiunea respectivă. În această ordine de idei, unii autori propun ca în dreptul 
penal să fi e introdusă noţiunea „persoană vătămată specială”1.

Personalitatea şi comportamentul victimei au importanţă la incriminarea faptelor şi 
la individualizarea pedepsei penale. Legislaţia penală în vigoare conţine norme în a căror 
structură sunt incluse semne ce caracterizează persoana vătămată şi comportamentul 
acesteia: 1) particularităţi ale personalităţii victimei şi ale statutului său (femeie, 
bărbat, minor, funcţionar, cetăţean, martor etc.); 2) comportamentul victimei (licit, 
ilicit etc.); 3) starea victimei în momentul săvârşirii infracţiunii (neputinţă, femeie 
gravidă, bolnav, stare periculoasă pentru viaţă); 4) relaţiile dintre victimă şi infractor 
(de rudenie, serviciu, dependenţă materială etc.). Astfel, în peste 50 de articole ale 
Codului penal al Republicii Moldova se conţin semne ce caracterizează victima ca 
persoană fi zică şi socială, în 19 articole se indică asupra comportamentului licit şi 
ilicit al persoanei vătămate, în 11 articole este stipulată starea victimei în momentul 
1 Дагель П.С. Потерпевший в советском уголовном праве. - În: Потерпевший от преступления. - Владивос-
ток: ДВГУ, 1974, p. 23.
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comiterii infracţiunii şi în 20 de articole se conţin semnele ce caracterizează relaţiile 
victimei cu subiectul infracţiunii (a se vedea Tabelul).

Deoarece trăsăturile ce caracterizează victima din legea penală sunt numeroase şi 
variate, este raţional a le clasifi ca. Profesorul rus Plehan Dagheli propune următoarea 
clasifi care: 1) trăsăturile caracteristice personalităţii victimei: a) fi zice, b) sociale; 2) 
trăsăturile ce vizează starea victimei; 3) trăsăturile ce caracterizează comportamentul 
victimei: a) legal; b) ilegal (deviant); c) „acordul” victimei de a i se cauza prejudicii 
prin actul infracţional, fi e persoana vătămată îşi cauzează singură dauna; 4) trăsăturile 
ce caracterizează relaţiile reciproce dintre victimă şi vinovat; 5) trăsăturile ce 
caracterizează dauna pricinuită victimei: a) fi zică; b) materială; c) morală1.

Trăsăturile caracteristice personalităţii victimei, stipulate în legea penală în 
vigoare, sunt atât fi zice (sexul – femeie, bărbat; vârsta – copil, minor, persoana 
care nu a atins vârsta de 16 ani, bătrân), cât şi sociale (reprezentant al autorităţii 
publice legale, reprezentant al unui stat străin, cetăţean al Republicii Moldova, 
proprietar, angajat, inventator, autor, consumator, client, judecător, martor, parte 
vătămată, expert, reprezentant al puterii sau reprezentant al organizaţiilor obşteşti, 
colaborator al poliţiei, persoană ofi cială, prizonier de război etc.). Trăsăturile fi zice 
ale personalităţii victimei sunt incluse în componenţele de bază ale infracţiunilor 
prevăzute la următoarele articole din Codul penal al Republicii Moldova: 147, 172, 
173, 174, 176, 202, 206, 207, 208 etc., precum şi în componenţele califi cative ale 
infracţiunilor prevăzute la art. 145 alin. (3) lit. d), 150 alin. (2) lit. b), 151 alin. 
(2) lit. b), 154 alin. (2) lit. c), 164 alin. (2) lit. d) etc. Caracteristicile sociale ale 
personalităţii victimei sunt prevăzute în componenţele de bază ale infracţiunilor de 
la art. 135, 137, 138, 142, 176, 181, 189, 200, 213, 216, 255, 272, 289, 304, 305, 
309, 311 etc. şi în componenţele califi cative ale infracţiunilor de la articolele 145 
alin. (3) lit. e), j), 151 alin. (2) lit. i), 152 alin. (2) lit. j) CP RM. 

Tabel
Clasifi carea şi importanţa juridico-penală

a trăsăturilor (semnelor) ce caracterizează victima infracţiunii

Trăsăturile ce caracterizează victima 
infracţiunii

Articolele din Codul penal al Republicii Moldova şi importanţa juridico-penală a 
trăsăturilor ce caracterizează victima

trăsăturile (semnele) 
componenţei de bază

trăsăturile (semnele) componenţei cu 
circumstanţe agravante

trăsăturile 
(semnele) 

componenţei 
cu circumst-

anţe atenuante

I. Personali-
tatea 

 victimei

Trăsături fi zice
147, 172, 173, 174, 175, 
176, 202, 206, 207, 208, 

209, 210, 220

145 alin. (3) lit. d), 151 alin. (2) lit. b), 
154 alin. (2) lit. c), 164 alin. (2) lit. d), 
166 alin. (2) lit. c), 171 alin. (3) lit. b), 

172 alin. (2) lit. b), 211 alin. (2) lit. c), 212 
alin. (3) lit. b), 220 alin. (2) lit. a), 302 

alin. (2) lit. a), b), 358 alin. (2)

Trăsături
sociale

135, 137, 138, 142, 176, 
181, 189, 200, 213, 216, 
255, 272, 289, 304, 305, 
309, 311, 314, 316, 342, 
348, 349, 350, 365, 366, 

367, 368

145 alin. (2) lit. d), 145 alin. (3) lit. e), 151 
alin. (2) lit. i), 152 alin. (2) lit. j)

1 Дагель П.С., Op. cit., p. 20.
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II. Comporta-
mentul victimei

Comportament
legal

145, 287, 304, 305, 321, 
342, 348, 349, 350, 365, 

366, 367, 368, 369

Comportament ilegal 146, 156

„Acordul” victimei 
de a i se cauza 

prejudicii şi persoana 
vătămată îşi cauzează 

singură dauna

148, 159, 160, 174, 175, 
201, 211, 212, 213, 214, 

324, 333, 372

353 alin. (2) lit. b), c), 355 alin. (2) lit. 
b), c)

148

IV. Relaţiile dintre victimă şi persoana 
vinovată

163, 167, 173, 201, 202, 
203, 205, 365, 366, 367, 

368, 369, 370

145 alin. (3) lit. b), 150 alin. (2) lit. a), 
c), 151 alin.(2) lit. a), 152 alin. (2) lit. c), 
154 alin. (2) lit. a), 158 alin. (2), 171 alin. 

(3) lit. a)

Evident, trăsăturile caracteristice personalităţii victimei, introduse în componenţele 
de infracţiuni, sunt indisolubil legate de caracterul obiectului asupra căruia este 
îndreptat atentatul respectiv. Ele caracterizează obiectul infracţiunii, deoarece 
atentatul asupra persoanei vătămate înzestrate cu astfel de calităţi înseamnă cauzarea 
daunei relaţiilor sociale corespunzătoare apărate de dreptul penal. De aceea, trăsăturile 
persoanei vătămate caracterizează în mare parte caracterul şi gradul prejudiciabil al 
infracţiunilor respective.

Semnele prevăzute de legea penală în vigoare, ce caracterizează starea victimei în 
momentul comiterii infracţiunii, sunt: starea de neputinţă, starea periculoasă pentru 
viaţă, boala etc. Afl area persoanei vătămate într-o astfel de stare fi e că generează obligaţii 
specifi ce de a-i acorda ajutor, a căror nerespectare constituie infracţiune (art. 162, 163 
CP RM), fi e că de această stare a victimei profi tă infractorul la săvârşirea infracţiunii 
(art. 171 CP RM), sau că starea respectivă sporeşte esenţial gradul de pericol social al 
infracţiunii şi periculozitatea infractorului (art. 145 alin. (2) lit. e), 145 alin. (3) lit. c), 
154 alin. (2) lit. b), f), art. 158 alin. (2) etc. CP RM). Aşadar, cu toate că starea victimei 
în momentul comiterii infracţiunii caracterizează, întâi de toate, împrejurările comiterii 
faptei prejudiciabile, semnul indicat poate caracteriza şi obiectul infracţiunii.

Semnele ce caracterizează comportamentul victimei aparţin, de regulă, laturii obiective 
a infracţiunii, deoarece ele sunt un element al situaţiei în care se comite infracţiunea. 
Uneori, comportamentul persoanei vătămate, fi ind element al situaţiei, poate caracteriza, 
totodată, şi latura subiectivă a infracţiunii, conţinutul şi direcţia intenţiei, motivul şi 
scopul. De exemplu: omorul intenţionat săvârşit în legătură cu îndeplinirea de către 
victimă a îndatoririlor de serviciu sau obşteşti (art. 145 alin. (2) lit. d) CP RM), în scopul 
de a ascunde o altă infracţiune sau de a înlesni săvârşirea ei, precum şi însoţit de viol (art. 
145 alin. (3) lit. i) CP RM), omorul săvârşit în stare de afect (art. 146 CP RM).

Estimarea juridico-penală a comportamentului persoanei vătămate şi a infl uenţei lui 
asupra răspunderii penale este determinată, în primul rând, de rolul comportamentului 
respectiv la săvârşirea infracţiunii şi, în al doilea rând, de caracteristica socială, morală 
şi juridică a acestuia.

După cum s-a menţionat, rolul comportamentului victimei poate fi  diferit în 
geneza infracţiunii. Astfel, victima se poate opune actului infracţional, poate provoca, 
uşura comiterea infracţiunii sau poate avea un comportament neutru. Potrivit datelor 
cercetătorului rus Vitalii Nomokonov, recoltate din dosarele penale studiate, victima 
s-a împotrivit infractorului în 26,5 la sută din cazuri, a avut un comportament neutru 
în 29,4 la sută din cazuri, a uşurat comiterea infracţiunii în fi ecare al treilea caz penal 
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şi a provocat săvârşirea infracţiunii în 10,7 la sută din cazurile studiate1. Fiind studiat 
comportamentul victimei în mecanismul infracţiunii de vătămare intenţionată gravă 
a integrităţii corporale, în baza datelor colectate din 210 dosare penale, s-a constatat 
că în majoritatea cazurilor (73 la sută) victima a provocat infracţiunea. Altă parte din 
victime (11,7 la sută), având un comportament neprevăzător, riscant sau uşuratic, a 
înlesnit săvârşirea actului, iar 12,2 la sută din întregul grup de victime au avut un 
comportament preinfracţional neutru2.

În baza caracteristicii sociale, morale şi juridice, comportamentul persoanei 
vătămate poate fi  diferenţiat în: a) pozitiv (de exemplu, îndeplinirea de către victimă 
a îndatoririlor de serviciu sau obşteşti, persoana care apără ordinea publică); b) neutru 
(adică nu merită nici apreciere pozitivă şi nici negativă); c) imoral; d) ilegal (care 
încalcă ordinea de drept, dar nu are caracter infracţional); e) infracţional. În primul caz, 
răspunderea penală a subiectului care a cauzat o daună persoanei vătămate, de regulă, se 
intensifi că, iar în ultimele trei cazuri ea este atenuată până la refuzul total de a recunoaşte 
pricinuirea daunei „persoanei vătămate”. În cazurile în care comportamentul victimei 
poartă caracter infracţional, este abordată problema răspunderii penale a „victimei”.

În contextul celor menţionate, în continuare vom analiza tipurile concrete de 
comportament al victimei şi estimarea lor juridico-penală.

1. Comportamentul pozitiv al persoanei vătămate are însemnătate juridico-penală 
atunci când infracţiunea este săvârşită anume în legătură cu comportamentul socialmente 
acceptabil al victimei şi dacă comportamentul respectiv este prevăzut de legea penală. 
Codul penal al Republicii Moldova indică asupra comportamentului socialmente 
acceptabil al persoanei vătămate în cazurile în care este necesară intensifi carea protecţiei 
juridico-penale a persoanelor care desfăşoară anumite activităţi social utile (art. 287, 
304, 321, 342, 348 etc.) sau atunci când săvârşirea faptelor prejudiciabile, în legătură cu 
îndeplinirea de către victimă a îndatoririlor de serviciu sau obşteşti, mărturiseşte despre 
pericolul social sporit al infracţiunii făptuitorului (art. 145 alin. (2) lit. d), 145 alin. (3) 
lit. e), 151 alin. (2) lit. c), 152 alin. (2) lit. d). Într-o formă „camufl ată”, acest semn este 
stipulat şi în alte componenţe de infracţiuni. De exemplu, în componenţele ce includ 
statutul social al persoanei vătămate (art. 278, 314 CP RM).

Normele indicate supra apără persoanele care desfăşoară anumite activităţi social 
utile de jigniri, clevetiri, ameninţări, violenţă şi de cauzarea morţii, stabilind pentru 
asemenea acţiuni răspunderea penală şi intensifi când-o, dacă acestea au fost comise: 
a) în scopul de a le contracara activitatea de serviciu sau obştească ori de a modifi ca 
caracterul ei în interesul răufăcătorului; b) în scop de răzbunare pentru activitatea 
social utilă desfăşurată de ele.

Totodată, menţionăm că circumstanţa califi cativă indicată nu este prevăzută de 
toate componenţele de infracţiuni care pot fi  săvârşite în legătură cu îndeplinirea de 
către victimă a îndatoririlor ei de serviciu sau a celor obşteşti. De exemplu, această 
circumstanţă lipseşte în componenţele de vătămare intenţionată uşoară a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, de viol, de acţiuni violente cu caracter sexual, de constrângere 
la acţiuni cu caracter sexual, de distrugere sau deteriorare intenţionată a bunurilor etc. 
Are perfectă dreptate profesorul Plehan Dagheli care opinează că săvârşirea infracţiunii 
1 Номоконов В.А. Потерпевший как элемент ситуации совершения преступления. - În: Потерпевший от 
преступления-Владивосток: ДВГУ, 1974, p. 165. 
2 Gladchi Gh., Determinantele victimologice şi mecanismul infracţiunilor de mare violenţă. - Chişinău: Centrul de 
Drept, 2000, p. 121-122.
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în legătură cu îndeplinirea de către victimă a îndatoririlor ei de serviciu sau a celor 
obşteşti, în toate cazurile în care această circumstanţă nu este prevăzută în componenţa 
de infracţiune respectivă, trebuie considerată agravantă şi deci trebuie să atragă o 
răspundere sporită a infractorului1. Menţionăm, de asemenea, că infracţiunea poate 
fi  comisă nu numai nemijlocit asupra persoanei, dar şi împotriva apropiaţilor acesteia 
în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a celor obşteşti. De aceea, 
prevederea de la lit. f) alin. (1) art. 77 CP RM necesită a fi  redată într-o altă redacţie, 
şi anume: „săvârşirea infracţiunii faţă de o persoană ori apropiaţii ei în legătură cu 
îndeplinirea de către persoană a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti”.

2. Comportamentul ilegal sau imoral (deviant) al victimei. În literatura de 
specialitate se utilizează frecvent sintagma „vinovăţia persoanei vătămate”, prin care se 
subînţelege comportamentul ei ilegal sau imoral. Este evident că prin prisma doctrinei 
dreptului penal despre vinovăţia persoanei vinovate putem vorbi doar convenţional. 
Vinovăţia victimei, ca unul dintre pretextele săvârşirii faptei prejudiciabile, nu poate 
fi  atribuită laturii subiective a componenţei de infracţiune, fi ind unul dintre semnele 
laturii obiective de rând cu alte circumstanţe ce au determinat atentatul criminal.

Totodată, menţionăm că vinovăţia victimei reprezintă atitudinea psihică a persoanei 
vătămate faţă de comportamentul său în situaţia preinfracţională, infracţională sau 
postinfracţională şi se manifestă exterior prin anumite acţiuni ori inacţiuni. Victima 
poate să-şi aleagă conştient comportamentul, hotărând din timp cum să procedeze, sau 
poate să nu prevadă consecinţele comportării sale, fi e va conta pe un cu totul alt rezultat. 
Susţinem opinia potrivit căreia atitudinea psihică a victimei, în raport cu rezultatele 
comportamentului ei, poate să se manifeste, atât în situaţia preinfracţională, infracţională, 
cât şi în cea postinfracţională, sub formă de intenţie ori de imprudenţă2. Aşadar, victima 
are un comportament vinovat atunci când acţiunile ei sunt intenţionate sau imprudente. 
Comportamentul ilegal sau imoral al victimei poate fi  însă şi permis, de exemplu, în 
cazurile în care acţiunile respective sunt comise de o persoană iresponsabilă3.

Vinovăţia persoanei vătămate poate fi  recunoscută gravă sau neesenţială în funcţie 
de caracterul şi gradul încălcării de către victimă a normelor juridice sau morale şi, mai 
ales, de rolul ei la cauzarea rezultatului criminal. Frecvent, comportamentul victimei 
care a provocat infracţiunea mărturiseşte despre gradul redus de pericol social al 
infracţiunii şi al infractorului până la lipsa deplină a pericolului social şi a caracterului 
ilegal al comportamentului victimizatorului (legitima apărare, reţinerea infractorului, 
unele cazuri de extremă necesitate). În asemenea cazuri, vinovăţia victimei ca şi cum 
absoarbe o parte din vinovăţia subiectului infracţiunii, devenind o circumstanţă ce 
atenuează răspunderea penală a răufăcătorului. „Reducerea gradului de vinovăţie a 
subiectului are loc în urma învinovăţirii parţiale a persoanei vătămate pentru săvârşirea 
infracţiunii”4. În cazurile în care victima a încălcat normele dreptului penal, în baza 
temeiurilor sufi ciente, poate fi  pornit procesul penal în care persoana vătămată în urma 
unei infracţiuni devine subiect al altei infracţiuni săvârşite din vinovăţia ei.
1 Дагель П.С. Уголовно-правовое значение поведения потерпевшего. – În: Виктимологические проблемы 
борьбы с преступностью. – Иркутск, 1982, p. 9. 
2 Полубинский В.И. Правовые основы учения о жертве преступления: Учебное пособие. – Горький, 1979, 
p. 71. 
3 Дагель П.С. Op. cit., p. 10.
4 Афиногенов Ю.А., Личность потерпевшего и цели наказания. – În: Потерпевший от преступления. – Вла-
дивосток, 1974, p. 44. 
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Comportamentul negativ al victimei are importanţă juridico-penală atunci când 
se stabileşte raportul cauzal dintre acest comportament şi acţiunile infractorului. 
Dar nu orice conduită negativă a persoanei vătămate, prin care ea a favorizat 
săvârşirea infracţiunii, se refl ectă asupra răspunderii celui vinovat. „Legătura dintre 
comportamentul negativ al persoanei vătămate şi răspunderea persoanei care a săvârşit 
infracţiunea e determinată de rolul pe care comportamentul negativ îl are la formarea 
atitudinii psihice a vinovatului faţă de acţiunile (inacţiunile) sale şi consecinţele 
lor. Comportamentul ilegal sau imoral al victimelor reduce autocontrolul persoanei 
care săvârşeşte infracţiunea”1. Deci, însemnătate juridico-penală are numai acel 
comportament al persoanei vătămate, prin care ea a provocat infracţiunea, adică 
comportamentul care a servit drept pretext, determinând motivele şi scopul infracţiunii. 
Acest comportament provocator poate fi  ilegal sau imoral. În baza celor menţionate, 
nu împărtăşim opinia precum că prin „vinovăţia persoanei vătămate” se subînţelege 
numai comportamentul ei ilegal2. 

În articolele 146 (Omorul săvârşit în stare de afect) şi 156 (Vătămarea gravă ori 
medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii în stare de afect) din Codul penal al 
Republicii Moldova este prevăzută o atenuare esenţială a răspunderii penale în virtutea 
comportamentului ilegal sau imoral al victimei care a determinat starea de afect a 
făptuitorului. La lit. i) a art. 76 CP RM această circumstanţă este recunoscută drept 
atenuantă. Totodată, în literatura de specialitate sunt expuse sugestii întemeiate, precum 
că legislaţia penală în vigoare ia insufi cient în consideraţie această circumstanţă. 
De exemplu, legea nu ţine cont de „vinovăţia persoanei vătămate” la comiterea 
infracţiunilor din imprudenţă3.

În viziunea noastră, în unele articole din Partea Specială a Codului penal 
trebuie introduse componenţe cu circumstanţe atenuante, una dintre care ar putea 
fi  comportamentul ilegal sau imoral al victimei; în Partea Generală sau în notele 
la unele articole din Partea Specială a Codului penal poate fi  prevăzută absolvirea 
subiectului de răspundere penală, dacă dauna a fost pricinuită, în principal, din cauza 
comportamentului ilegal sau imoral al victimei. Considerăm că aceasta ar contribui la 
diferenţierea şi individualizarea răspunderii penale. 

În acelaşi timp, caracteristicile victimologice ale infracţiunii pot mărturisi 
despre periculozitatea socială sporită a infractorului. Circumstanţele care agravează 
răspunderea făptuitorului sunt prevăzute de art. 77 alin. (1) lit. d), e), f), h) CP RM 
(săvârşirea infracţiunii din motive de duşmănie sau ură socială, naţională, rasială sau 
religioasă; asupra unei persoane care nu a atins vârsta de 14 ani, faţă de o femeie 
gravidă sau o persoană care se afl ă în stare de neputinţă etc.).

Un interes deosebit, din punctul de vedere al victimologiei criminale, reprezintă şi 
normele dreptului material ce cuprind cercul relaţiilor dintre infractor şi victimă, prin 
care se exprimă „acordul” ultimei de a i se cauza prejudicii prin actul infracţional. 
Expresia „acordul victimei de a i se cauza prejudicii” este utilizată de noi convenţional. 
În lege, reglementarea dată lipseşte, dar se subînţelege evident, de exemplu, în art.148 
(Lipsirea de viaţă la dorinţa persoanei sau eutanasia), 159 (Provocarea ilegală a 
1 Минская В.С. Криминологическое и уголовно-правовое значение поведения потерпевших // Вопросы борьбы 
с преступностью. Вып. 16, 1972, p. 19. 
2 Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в советском уголовном праве. – Ярославль, 
1979, p. 15. 
3 Дагель П.С. Op. cit., p. 11.
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avortului), 174 (Raportul sexual cu o persoană care nu a atins vârsta de 16 ani), 175 
(Acţiuni perverse) CP RM.

Într-adevăr, fără acordul victimei de a nimici ilicit fătul uman nu poate fi  vorba 
de o provocare ilegală a avortului, adică despre componenţa de infracţiune prevăzută 
la art. 159 CP RM. Acordul victimei este la fel un semn necesar al componenţelor de 
infracţiuni prevăzute de art.174 şi 175 CP RM (în cazul dat, victime sunt persoanele 
care nu au atins vârsta de 16 ani).

Problema privind importanţa juridico-penală a acordului victimei de a i se cauza 
prejudicii rămâne a fi  discutabilă. Unii autori afi rmă că în anumite condiţii acordul 
victimei poate înlătura caracterul prejudiciabil sau ilegal al faptei, cu toate că şi 
viziunile acestora diferă esenţial.

Astfel, se menţionează că acordul victimei este o circumstanţă ce înlătură caracterul 
prejudiciabil al faptei, când se atentează la acele drepturi şi interese ce se afl ă în libera 
dispoziţie a persoanei vătămate (de exemplu, acordul proprietarului de a i se scoate anumite 
bunuri, acordul persoanei de a i se cauza vătămări corporale în timpul experimentului 
ştiinţifi c)1. Considerăm că în primul exemplu victima lipseşte, iar în cel de-al doilea 
concluzia privind înlăturarea caracterului prejudiciabil al faptei este discutabilă.

Uneori, acordul victimei este considerat drept circumstanţă ce înlătură caracterul ilegal 
al faptei, dacă a acceptat persoana căreia îi aparţine interesul respectiv şi care poate să-l 
folosească la dorinţa sa2. Totodată, nu este clar de ce persoana care liber îşi administrează 
interesul său e considerată victimă (în sensul juridico-penal al acestui termen).

Unii autori susţin că problema acordului persoanei de a i se pricinui prejudicii 
este situată în afara cadrului dreptului penal, fi ind reglementată de dreptul civil sau 
cel administrativ3. Într-adevăr, norme ce înlătură caracterul ilegal al cauzării de 
prejudicii la acordul posesorului interesului respectiv pot fi  şi în legislaţia civilă, a 
muncii, privind ocrotirea sănătăţii etc. Însă, aceste norme înlătură caracterul ilegal 
prin prisma ramurilor respective de drept şi, probabil, nu pot înlătura sancţionarea 
(pedepsirea) faptelor prevăzute de legea penală. Dacă nu este prevăzută răspunderea 
penală pentru cauzarea unui astfel de prejudiciu, atunci este lipsită de sens şi problema 
privind „înlăturarea” acesteia.

Este necesar a ţine cont de faptul că noţiunea „circumstanţe care înlătură caracterul penal 
al faptei” are sens şi importanţă juridică doar pentru acele acţiuni (inacţiuni) ce întrunesc 
trăsăturile unei fapte prevăzute de legea penală, aşa cum este stipulat în articolele 36-40 din 
Codul penal al Republicii Moldova. În exemplele obişnuite privind „acordul victimei” de a 
i se scoate sau deteriora bunurile, de a fi  donatoare de sânge, de a i se efectua o intervenţie 
chirurgicală ori transplantarea organelor, de a fi  supusă unui experiment ştiinţifi c, de a 
practica sportul etc. lipsesc, în genere, semnele unei fapte prevăzute de legea penală sau 
există o altă circumstanţă ce înlătură caracterul penal ale acordului (de exemplu, starea de 
extremă necesitate ori riscul întemeiat), sau este extrem de îndoielnică concluzia despre 
înlăturarea caracterului prejudiciabil al faptei şi a răspunderii penale.

Dacă intereselor personale ale victimei ocrotite de legea penală le-au fost cauzate 
prejudicii prin acţiunea (inacţiunea) ce întruneşte trăsăturile unei componenţe de 
infracţiune, atunci, în opinia noastră, acordul persoanei vătămate nu poate exclude 
răspunderea penală a făptuitorului. Interesele personale sunt ocrotite de legea penală, 
1 Курс советского уголовного права. Том. 2. – Москва, 1970, p. 393.
2 Курс советского уголовного права. Часть Общая, Том. 1. – Ленинград, 1968, p. 516-519.
3 Уголовное право, Часть Общая. – Москва, 1966, p. 210.
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deoarece reprezintă o valoare socială, iar atentarea asupra acesteia reprezintă un 
pericol social obiectiv, adică care nu depinde de voinţa victimei. Prin urmare, acordul 
victimei, în principiu, nu poate înlătura nici caracterul prejudiciabil şi nici caracterul 
ilegal al faptei care întruneşte trăsăturile unei componenţe de infracţiune1.

Viziunea dată a fost luată în consideraţie la elaborarea noului Cod penal al Republicii 
Moldova, care nu conţine nici o normă ce ar exclude răspunderea penală în virtutea 
„acordului victimei”. În acelaşi timp, un şir de componenţe prevăd, în calitate de semn 
necesar (art. 148, 159, 160, 174, 175, 201 etc. CP RM) sau alternativ (art. 211, 212 
CP RM), „acordul” persoanei căreia prin infracţiune i se cauzează o daună, ceea ce, 
indubitabil, nu exclude în nici un caz răspunderea penală a vinovatului. Mai mult decât 
atât, dacă este cauzată o daună „victimei”, indiferent de către cine — o altă persoană 
sau de însăşi „persoana vătămată”, în scopul eschivării acesteia de la îndeplinirea unor 
obligaţii importante faţă de stat (de exemplu, eschivarea de la serviciul militar), atunci, 
drept urmare, la răspundere penală este trasă însăşi „victima” (art. 372, 353 alin. (2) lit. 
b), c), art. 355 alin. (2) lit. b), c) CP RM). Bineînţeles, în aceste cazuri subiectul poate 
fi  numit doar convenţional „victimă”, fi indcă în realitate el este infractor.

În toate cazurile în care faptele penale se săvârşesc cu acordul persoanei de a i se cauza 
prejudicii, „victima” este, sub aspect moral, iar uneori şi juridico-penal, un „coparticipant” 
original al infracţiunii, fi ind, nu de puţine ori, „instigator” (de exemplu, la provocarea 
ilegală a avortului sau la darea de mită unei persoane cu funcţie de răspundere).

În baza celor expuse nu putem afi rma că „acordul” victimei nu are, în genere, 
nici o importanţă juridico-penală. În primul rând, după cum s-a menţionat, stabilirea 
acestui semn permite califi carea corectă a infracţiunilor. Astfel, dacă lipseşte acordul 
femeii gravide de a i se efectua avortul, atunci fapta e califi cată drept vătămare gravă 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii. În al doilea rând, „acordul victimei” poate fi  o 
condiţie necesară pentru recunoaşterea altor circumstanţe ce înlătură răspunderea penală: 
riscul întemeiat, starea de extremă necesitate, eroarea de facto, cazul fortuit. În al treilea 
rând, „acordul victimei”, chiar dacă nu are nici o infl uenţă asupra prezenţei sau lipsei 
de răspundere penală, poate avea o importanţă esenţială la individualizareai acesteia. 
Sub acest aspect, „acordul victimei” poate fi  examinat ca varietate a comportamentului 
ilicit: provocarea infracţiunii (propunerea mitei, rugămintea de a i se efectua avortul) 
sau crearea condiţiilor favorabile pentru comiterea acesteia (în cazul transmiterii unei 
boli venerice, practicării ilegale a medicinii sau a activităţii farmaceutice). În al patrulea 
rând, anumite tipuri de „acord din partea victimei” atrag răspunderea penală a acesteia, 
deoarece persoana respectivă nu este victimă, ci infractor.

Un interes teoretic şi practic deosebit pentru victimologia criminologică prezintă 
şi acele norme ale dreptului material care stabilesc răspunderea penală pentru fapta 
penală comisă în funcţie de relaţiile dintre infractor şi victimă: relaţii de concubinaj sau 
de căsătorie (art. 167 CP); relaţii de căsătorie sau de rudenie (art. 145 alin. (3) lit. b), 
150 alin. (2) lit. a), 151 alin. (2) lit. a), 152 alin. (2) lit. c), 154 alin. (2) lit. a) CP RM); 
relaţii de rudenie (art. 201, 202, 203, 205 CP RM); dependenţa materială, de serviciu 
sau de altă natură (art. 173, 158 alin. (2) CP RM); relaţii de serviciu (art. 365-370 CP 
RM) etc. În majoritatea cazurilor, prezenţa unor astfel de relaţii generează, în primul 
rând, anumite obligaţii ale vinovatului; în al doilea rând, creează o anumită dependenţă 
a victimei faţă de făptuitor. Încălcarea obligaţiilor sau folosirea dependenţei persoanei 
1 Дагель П.С. Op. cit., p. 13-14.
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în scopul comiterii infracţiunii este trăsătura caracteristică componenţelor respective 
de infracţiuni sau, în anumite cazuri, element (circumstanţă) califi cat ca agravant.

Analiza semnelor (trăsăturilor) ce caracterizează victima permite a determina locul 
acesteia în componenţa de infracţiune. Victima nu este un element de sine stătător 
al componenţei, semnele acesteia fi ind incluse de către legiuitor în componenţa de 
infracţiune pentru a caracteriza alte elemente: obiectul şi latura obiectivă a infracţiunii. 
În măsura în care semnele personalităţii şi ale comportamentului victimei sunt legate de 
relaţiile sociale protejate de legea penală, ele se referă la obiectul infracţiunii. Semnele 
personalităţii şi ale comportamentului victimei, care caracterizează circumstanţele 
săvârşirii infracţiunii, cauzele şi condiţiile acesteia, se referă la latura obiectivă a 
infracţiunii. Este necesar a ţine cont de faptul că semnele (trăsăturile) victimei au 
importanţă juridico-penală numai atunci când au fost refl ectate (sau puteau fi  refl ectate) 
în conştiinţa vinovatului, adică când acestea au fost cuprinse (sau puteau fi  cuprinse) 
de intenţia ori imprudenţa acestuia.

Aşadar, importanţa juridico-penală a circumstanţelor ce caracterizează personalitatea 
şi comportamentul victimei consistă în: 

1) determinarea gradului de pericol social atât al infractorului, cât şi al infracţiunii 
comise de acesta; 

2) clarifi carea conţinutului psihologic real al infracţiunii (conţinutul intenţiei sau 
al imprudenţei, orientarea intenţiei şi a acţiunilor săvârşite din imprudenţă, motivul şi 
scopul infracţiunii etc.) şi, prin urmare, stabilirea prezenţei sau lipsei temeiului juridic 
al răspunderii penale, adică a componenţei de infracţiune; 

3) califi carea corectă a faptei comise. În lipsa datelor despre victimă, de regulă, este 
complicat a determina dacă omorul a fost comis cu intenţie sau persoana a fost lipsită 
de viaţă din imprudenţă, dacă omorul a fost comis sau nu în stare de afect etc.; 

4) stabilirea rolului real şi a gradului de vinovăţie a infractorului la comiterea 
infracţiunii; 

5) individualizarea pedepsei ţinându-se cont de personalitatea şi caracterul 
comportamentului victimei, deoarece semnele ce caracterizează victima, stipulate 
în legea penală, infl uenţează nu numai asupra califi cării faptei, dar pot fi  luate în 
consideraţie şi ca circumstanţe atenuante (lit. f), i) art. 76 CP RM) sau ca circumstanţe 
agravante (lit. d), e), f), h) art. 77 CP RM). 

În acest context, menţionăm că Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 
menţionând greşelile şi lacunele din practica judiciară pe dosarele despre omorurile 
intenţionate, a indicat că multe judecătorii nu clarifi că datele ce se referă la persoana 
vinovatului şi la persoana victimei, precum şi la relaţiile dintre ele, la comportarea 
victimei în timpul infracţiunii. S-a subliniat că aceste date trebuie utilizate la determinarea 
gradului de periculozitate socială a inculpatului şi la stabilirea pedepsei; în unele cazuri, 
ele pot avea însemnătate la descoperirea circumstanţelor infracţiunii, în special — la 
stabilirea motivelor comiterii acesteia. Instanţa de judecată, soluţionând chestiunea 
despre vinovăţia persoanei pentru infracţiunea de omor, trebuie să deducă din cumulul 
tuturor circumstanţelor infracţiunii comise, să ţină cont, în special, de comportamentul 
precedent al vinovatului şi al victimei şi de relaţiile dintre aceste persoane1.

1 Hotărârea Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova „Cu privire la practica judiciară pe dosarele despre 
omorurile premeditate”, nr. 9 din 15 noiembrie 1993 // Culegere de hotărâri ale Plenului Judecătoriei Supreme a 
Republicii Moldova. – Chişinău, 1994, p. 140-141. 
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Conf. univ., dr. Vladimir GROSU
Prodecan al Facultăţii de Drept, U.S.M.

LEGITIMA APĂRARE: EXPERIENŢA STATELOR 
STRĂINE, STANDARDE INTERNAŢIONALE ŞI 
DREPTURILE OMULUI_____________________________________________________________________

The present article considers the justifi cation of self-defense, the defense of others 
and the defense of property as actual questions of Criminal Law in the Rep. of 
Moldova, especialy after the entrey into force of a new Criminal Code in june of 
2003. A special place in this study is dedicated to the right to life and the use of lethal 
force by private individuals against other individuals, in different circumstances like 
the defense of property or the force used by householders against intruders. In all 
this cases the jurisprudence of European Court of Human Rights and the solutions 
provided by other foreign jurisdictions are considered as potential solution for 
lawmaker in order to improve the Criminal Code.

A devenit deja cert faptul că dreptul comparat ajută să ne cunoaştem mai bine 
propriile noastre legi, îndeosebi când sunt puse în discuţie şi trebuie să ne apreciem cu 
privire la unele chestiuni juridice, cunoscute, într-un fel sau altul, în toate jurisdicţiile 
şi al căror drept la existenţă nu se pune în discuţie. În acest context, problema pe 
care intenţionăm să o punem în discuţie ţine de legitima apărare, mai bine zis — de 
particularităţile tratamentului ei juridic în diverse sisteme de drept, precum şi prin 
prisma ralierii diverselor soluţii la standardele drepturilor omului. 

Procedeul dat ar trebui să ne sugereze plusurile şi minusurile reglementării şi 
abordării legitimei apărări în Republica Moldova, ţinând cont de faptul că experienţa 
altor state cu bogate tradiţii juridice nu este de neglijat, mai ales din considerentele că 
alinierea acestora la standardele internaţionale a devenit în aceste state o preocupare 
mult mai înainte ca problema dată să dobândească actualitatea cuvenită în ţara 
noastră. 

Legitima apărare constă în respingerea unui atac prin toate mijloacele accesibile, ea 
fi ind un drept subiectiv al omului. Însă, realizarea acestui drept nu poate fi  tratată drept 
o prerogativă nelimitată a celui care se apără.

Legitima apărare este concepută practic în toate ţările ca un drept natural al omului 
constând în respingerea unui atac, a unei agresiuni care este actuală, pentru apărarea 
vieţii sau altor interese, proprii sau ale terţilor, într-un mod imediat şi proporţionat, 
adică fără a depăşi limitele acestei apărări.

Codul penal al Republicii Moldova defi neşte, în art. 35, starea de legitimă apărare 
ca fi ind fapta prin care se respinge un atac direct, imediat, material şi real, îndreptat 
împotriva sa, a altei persoane sau împotriva unui interes public şi care pune în pericol 
grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public1. Cu toate că majoritatea 
legislaţiilor statelor lumii pun la baza legitimei apărări aceleaşi idei directorii — un 
oarecare interes protejat, anumite limite ale legitimei apărări, persoanele care pot opune 
rezistenţa totuşi conţinutul acestor criterii diferă, în multe aspecte, de la stat la stat.

Unul dintre aceste aspecte care a primit soluţii diferite în diverse jurisdicţii este cel 
ce ţine de drepturile şi interesele protejate. În acest context, Codul penal al Republicii 
1 Codul penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea din 18 aprilie 2002 // Monitorul Ofi cial al Republicii 
Moldova, 2003, nr. 128-129.
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Moldova, prin sintagma atac…îndreptat împotriva sa, a altei persoane sau împotriva 
unui interes public, protejează atât drepturile şi interesele celui atacat (viaţa, sănătatea, 
libertatea, proprietatea persoanei etc.), cât şi interesele altor persoane, fi e ale societăţii. 
El pune expres sub tutela sa „persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public”, 
practic fi ind posibilă apărarea contra unui atac a oricărui interes personal sau public. 
O expunere similară a condiţiilor legitimei apărări şi a intereselor protejate este dată 
în Codul penal român. 

Destul de completă se prezintă a fi  defi niţia circumstanţei care înlătură caracterul 
penal al faptei sub aspectul intereselor protejate în art. 37 CP al Federaţiei Ruse „Nu 
constituie infracţiune cauzarea daunei persoanei în starea de legitimă apărare, adică 
pentru apărarea persoanei şi a drepturilor celui care se apără sau ale altor persoane, 
a intereselor obşteşti sau de stat protejate de lege contra atentatelor socialmente 
periculoase ....”

Într-un mod mai general se referă la interesele protejate art. 52 CP al Italiei, conform 
căruia „nu este supus pedepsei cel care a comis fapta fi ind constrâns de necesitatea 
apărării dreptului său propriu sau a dreptului altuia contra unui pericol real de a fi  
supus unei ofense injuste, cu condiţia ca apărarea să fi e proporţionată cu ofensa”1. 
Astfel, observăm că Codul penal al Italiei se referă la dreptul propriu al persoanei sau 
la dreptul altuia, neprecizând valorile concrete susceptibile de a fi  protejate. Doctrina şi 
jurisprudenţa interpretează că legitima apărare se aplică şi drepturilor patrimoniale, care 
pot fi  apărate2. În acelaşi sens cităm şi art. 32 CP al Germaniei, în baza căruia apărarea 
admisă în cadrul legitimei apărări decurge din necesitatea respingerii unui atac comis 
asupra persoanei însăşi sau asupra altuia; aceeaşi formulare generală poate fi  urmărită 
şi în art. 122-5 CP al Franţei, care dispune: „nu este penalmente responsabilă persoana 
care, în faţa unei atentări injuste contra persoanei însăşi sau contra altuia, săvârşeşte în 
acelaşi timp un act condiţionat de necesitatea legitimei apărări a persoanei însăşi sau 
a altuia, cu excepţia dacă nu este disproporţie între mijloacele utilizate pentru apărare 
şi gravitatea atentării”. 

Abordarea cea mai generală din punctul de vedere analizat o găsim în art. 25 CP 
al Poloniei, care admite starea de legitimă apărare în cazul unei riposte la un atentat 
ilegal la „o oarecare valoare protejată de lege”, nestipulând careva indicatori referitor 
la cercul acestor valori şi nici la titularii acestora. Antipodul acestor reglementări în 
ceea ce priveşte expresivitatea valorilor protejate se prezintă a fi  art. 3 CP al Austriei, 
care vizează explicit nu numai viaţa, integritatea fi zică şi libertatea ca valori protejate, 
dar şi apărarea bunurilor3.

Un alt aspect al legitimei apărări, poate cel mai discutabil şi susceptibil de soluţii 
neuniforme legislative, doctrinare şi jurisprudenţiale, omis de legiuitor în noul Cod 
penal al Republicii Moldova — din care cauză acest aspect este unul deosebit pentru 
actorii din domeniul jurisprudenţei — este caracterul sau gradul rezistenţei opuse 
agresorului, sau, în expresia altor autori, caracterul excesiv al apărării. În dreptul 
penal al Republicii Moldova, al Federaţiei Rusiei şi al altor state acest aspect al 
legitimei apărări este abordat prin prisma aşa-numitelor limite ale apărării, care o fac 
a fi  legitimă, iar depăşirea acestor limite transformă fapta în una criminală. 

1 Codice penale. Annotato con la Giurisprudenza. – Simone, 2002.
2 Codice penale. Annotato con la Giurisprudenza, p. 221.
3 Pradel J. Droit Penal Compare. – Paris: Dalloz, 1995, p. 286.
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Spre deosebire de Codul penal al RSSM din 1961, care indica expres limitele 
legitimei apărări în calitate de condiţie indispensabilă a acestei circumstanţe, Codul 
penal al Republicii Moldova din 2002 omite acest aspect al apărării legitime, lacună 
care trebuie completată de jurisprudenţă în scopul excluderii răspunderii penale doar 
a persoanelor care se apără, nu însă şi a celor care se transformă ele însele în agresori. 
Importanţa reglementării legale a acestui aspect al legitimei apărări poate fi  dedusă şi 
din atenţia acordată acestei chestiuni în legile penale ale altor ţări.

După cum am menţionat, CP al Franţei califi că apărarea drept legitimă „dacă nu 
există discordanţă între mijloacele utilizate pentru apărare şi gravitatea atentării”; 
în acelaşi spirit declară şi CP al Italiei, cerând ca „apărarea să fi e proporţionată cu 
ofensa”; art. 33 CP al Elveţiei stipulează dreptul de „a riposta la atentat prin mijloace 
corespunzătoare circumstanţelor”; art. 20 alin. (4) CP al Spaniei cere prezenţa unui 
„raţionament privind mijlocul utilizat pentru împiedicarea sau respingerea agresiunii 
nelegitime”. 

Codul penal al Germaniei şi cel al României afi rmă, indirect, necesitatea respectării 
anumitor limite în utilizarea mijloacelor de apărare: art. 33 CP al Germaniei — 
Depăşirea limitelor legitimei apărări — dispune că dacă persoana depăşeşte limitele 
legitimei apărări din cauza unei confuzii, temeri sau spaime, ea nu trebuie pedepsită; 
art. 44 alin. (2) CP al României prevede, într-o manieră apropiată, că „este în legitimă 
apărare şi acela care din cauza tulburării sau temerii a depăşit limitele unei apărări 
proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul”. 

Alin. (3) art. 20 CP al Chinei este mai explicit în ce priveşte corespunderea 
mijloacelor apărării cu pericolul atentatului, stipulând anumite puncte de reper în 
elucidarea acestei chestiuni: „Fapta, săvârşită în scopul prevenirii violenţei fi zice, 
omorului, tâlhăriei, violului, luării de ostatici şi a altor infracţiuni violente, care 
periclitează grav securitatea oamenilor, dacă ele au cauzat vătămări corporale, decesul 
persoanei care a comis atentatul ilegal, nu se consideră depăşire a limitelor legitimei 
apărări şi făptuitorul nu este supus răspunderii penale”; alin. (2) al aceluiaşi articol 
dispune că răspunderea penală survine doar pentru faptele, comise în stare de legitimă 
apărare, fi ind depăşite în mod vădit limitele necesare, în urma cărora au fost cauzate 
daune în proporţii mari. În această din urmă prevedere a CP al Chinei observăm o 
oarecare defi niţie a depăşirii limitelor legitimei apărări, în calitate de criteriu servind 
caracterul evident supradozat al mijloacelor apărării, fapt soldat cu daune în proporţii 
mari. 

La o defi nire expresă a depăşirii limitelor legitimei apărări procedează şi legiuitorul 
rus. Astfel, alin. (2) art. 37 CP al Federaţiei Ruse stipulează că depăşire a limitelor 
legitimei apărări sunt recunoscute „acţiunile intenţionate, care nu corespund în mod 
vădit caracterului şi gradului pericolului social al atentatului”. Deosebirea principală 
dintre prevederile Codului penal al Federaţiei Ruse şi multe alte acte penale sus-
menţionate constă în reglementarea expresă a faptului că depăşirea limitelor legitimei 
apărări poate avea loc doar prin acţiuni intenţionate. În afară de aceasta, legiuitorul 
rus a stabilit că, pentru ca depăşirea limitelor legitimei apărări să fi e legală, faptul 
trebuie constatat doar în cazul „apărării de la atentate care nu sunt însoţite de violenţă 
periculoasă pentru viaţa celui care se apără sau a altei persoane, fi e de ameninţarea 
cu aplicarea unei asemenea violenţe” (alin. (2) art. 37 CP al Federaţiei Ruse). În 
cazurile în care atentatul asupra persoanei este însoţit de violenţă periculoasă pentru 
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viaţa persoanei sau de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe, persoana se 
prezumă a acţiona în stare de legitimă apărare, iar „dauna pricinuită celui ce atacă nu 
constituie infracţiune” (alin. (1) art. 37 CP al Federaţiei Ruse). Astfel, CP al Federaţiei 
Ruse califi că drept legală privarea de viaţă a agresorului când acesta pune în pericol 
viaţa celui care se apără sau a altor persoane, nefi ind necesară abordarea chestiunii 
privind proporţionalitatea dintre atac şi apărare. Această normă este una dintre cele 
mai largi din cele analizate, dându-i mână liberă persoanei care se apără, fără însă a 
se ţine seama de faptul dacă privarea de viaţă a agresorului era „absolut necesară” — 
termeni cu care abordează această problemă Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

Acordul între legile penale ale statelor sus-menţionate se regăseşte în sancţionarea 
mai blândă a faptelor în condiţiile depăşirii limitelor legitimei apărări faţă de 
regimul sancţionator general, unele state prevăzând chiar posibilitatea neimpunerii 
unei pedepse în asemenea cazuri. În calitate de exemplu vin prevederile de la alin. (2) 
şi (3) art. 25 CP al Poloniei: 

“(2) În cazul depăşirii limitelor legitimei apărări, în special când persoana a 
aplicat un mijloc de apărare necorespunzător cu pericolul atentării, judecata poate 
aplica o atenuare extraordinară a pedepsei şi chiar să refuze aplicarea acesteia; 

(3) Judecata refuză aplicarea pedepsei dacă depăşirea limitelor legitimei apărări a 
avut loc în rezultatul unei temeri sau excitări, cauzate de circumstanţele atentării”.

Observăm abordările distincte ale Codului penal român, pe de o parte, şi ale celui 
german, polonez şi elveţian1, pe de altă parte: primul califi că situaţia de depăşire a 
limitelor legitimei apărări din cauza unei temeri sau tulburări drept o stare de legitimă 
apărare, pe când ultimele atribuie situaţia dată la dapăşirea limitelor legitimei apărări, 
însă în care judecata nu aplică pedeapsa. 

Pe lângă aceste condiţii de bază ale legitimei apărări, unele legislaţii reglementează 
şi alte aspecte ale acestei cauze justifi cative, întâlnite mai rar în legile penale şi 
care în alte jurisdicţii sunt dezvoltate pe cale jurisprudenţială. Astfel, alin. (2) art. 
37 CP al Federaţiei Ruse prevede expres că „de dreptul la legitima apărare dispun 
în egală măsură toate persoanele, independent de pregătirea lor profesională sau alt 
tip de pregătire specială şi de situaţia de serviciu. Persoana poate dispune de acest 
drept independent de posibilitatea de a evita atentatul socialmente-periculos sau să se 
adreseze după ajutor la o altă persoană sau la organele puterii de stat”. O altă chestiune 
foarte importantă şi-a găsit refl ectare în alin. (4) art. 20 CP al Spaniei, care stipulează 
una dintre condiţiile apărării — „lipsa provocării sufi ciente din partea apărătorului”.

O chestiune mult mai delicată decât (auto)apărarea persoanei este apărarea 
proprietăţii sau, mai exact, gradul prejudiciului care poate fi  cauzat agresorului şi forţa 
utilizată pentru protecţia bunurilor: cu alte cuvinte, poate fi  oare salvată proprietatea 
cu costul vieţii sau sănătăţii agresorului? Graţie faptului că majoritatea legilor penale 
nu reglementează expres apărarea proprietăţii, sarcina dată urmează a fi  reglementată 
de jurisprudenţă. În 1920 un asemenea caz a fost soluţionat de Curtea Supremă a 
Germaniei: făptuitorul, în timpul nopţii, îşi apăra cu puşca încărcată grădina cu pomi 
fructiferi; spre dimineaţă el a observat doi indivizi care strângeau fructele, le-a strigat 
să se oprească şi a preîntâmpinat că va trage; ei însă nu au ascultat şi făptuitorul a tras în 
direcţia lor, rănindu-l pe unul din ei. Proprietarul a fost învinuit de comiterea unui atac 
1 Alin. (2) art. 33 CP al Elveţiei stipulează: “Dacă cel care se apără depăşeşte limitele legitimei apărări în rezultatul 
unei tulburări scuzabile sau al unei confuzii, cauzate de atentat, atunci el nu se pedepseşte”.
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intenţionat cu pricinuirea de vătămări corporale, pentru care a fost însă achitat pe motiv 
că a acţionat în autoapărare. Învinuirea a argumentat că făptuitorul a aplicat o forţă 
defensivă excesivă, deoarece fructele în cauză prezintă un interes nesemnifi cativ, iar 
făptuitorul a pus în pericol viaţa şi sănătatea indivizilor, astfel intenţionând să sacrifi ce 
un interes mai mare pentru a salva un interes inferior. Curtea a argumentat în sensul că 
cântărirea meritelor relative ale intereselor concurente poate să nu fi e justifi cată când 
cineva care este drept este limitat în lupta contra căruia care nu este drept; legea nu 
susţine punctul de vedere potrivit căruia valoarea relativă a intereselor afl ate în confl ict 
impune o limitare a dreptului la autoapărare; cântărirea valorilor poate fi  justifi cată 
în cazul confl ictului dintre două drepturi, dar nu în cazul în care cântărirea ar servi la 
protecţia unei fărădelegi (Unrecht) şi reprezintă o limitare în folosirea forţei defensive 
contra atacurilor asupra anumitor interese specifi ce, astfel stabilind o dependenţă dintre 
gradul forţei defensive şi dauna care poate fi  cauzată agresorului. Ecoul acestei hotărâri 
de la începutul secolului al XX-lea poate fi  observată şi astăzi în doctrina germană. 
Astfel, G. Jakobs opinează că nu contează proporţionalitatea intereselor afectate, ci, 
conform art. 32 CP al Germaniei, „apărarea bunurilor materiale, când atacul nu poate 
fi  înlăturat într-un alt mod, poate merge şi până la cauzarea morţii agresorului”1. În 
acelaşi context, autorul menţionează că persoana care se apără este justifi cată numai 
dacă alege, printre mijloacele potrivite de apărare, acel care este susceptibil a cauza 
o daună minimă agresorului. Dacă, contra unui atac uşor, la dispoziţie se afl ă doar 
mijloace defensive energice, acestea pot fi  utilizate, în ciuda diferenţei de intensitate2.

Întru evitarea difi cultăţilor enunţate mai sus, unele legi penale fac o distincţie 
expresă între legitima apărare în cazul atentării la persoană şi apărarea bunurilor, cu 
concretizarea gradului de violenţă şi a mijloacelor de apărare admisibile. Astfel de 
reglementări se întâlnesc în Codul penal al Franţei, al cărui alin. (2) art. 122-5 dispune: 
„Nu este penalmente responsabilă persoana care pentru întreruperea executării unei 
crime sau delict contra unui bun săvârşeşte un act de apărare, altul decât un omor 
voluntar…”. Astfel, Codul penal al Franţei nu admite legitima apărare cu cauzarea 
omorului voluntar (intenţionat) în cazul ripostei, dacă are loc o agresiune doar contra 
bunurilor. 

Folosirea forţei în apărarea proprietăţii a fost obiectul unei jurisprudenţe ample în 
SUA. Deşi violenţa nepericuloasă pentru viaţa persoanei poate fi  aplicată dacă cel ce se 
apără o crede a fi  necesară pentru a preveni o ameninţare iminentă pentru proprietatea 
sa, regula generală stabilită de majoritatea curţilor din SUA este că aplicarea forţei 
care pune în pericol viaţa persoanei este interzisă când este vorba exclusiv de apărarea 
proprietăţii. Unele state din SUA, de exemplu Wisconsin, au codifi cat prin statutele 
lor regula din Common Law, conform căreia „nu este rezonabil a aplica forţa prin care 
se poate cauza, intenţionat sau eventual, moartea sau vătămări corporale grave pentru 
unicul scop de apărare a proprietăţii”. 

Multe jurisdicţii americane admit protecţia proprietăţii prin aplicarea forţei ce pune 
în pericol viaţa, însă acest privilegiu este acordat pentru prevenirea unor infracţiuni 
periculoase — felony, care pot atenta şi la proprietate; în aceste cazuri violenţa 
periculoasă pentru viaţă se admite în scopul prevenirii felony, nu însă pentru salvarea 
proprietăţii. Violenţa dată este justifi cată şi în cazul în care salvarea proprietăţii este 

1 Jakobs G. Derecho Penal. Parte General: fundamentos y teoría de la imputación. – Madrid: Jurídicas, 1997, p. 
472.
2 Ibidem.
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un rezultat incidental în urma prevenirii infracţiunii de burglary1. Această regulă 
încetăţenită, potrivit căreia cineva ar putea aplica forţa periculoasă pentru viaţă pentru 
a preveni comiterea unei felonii, a dat persoanelor posibilitatea să-şi apere proprietatea 
de distrugere sau de a fi  deposedaţi de ea2.

O excepţie remarcabilă de la regulile precitate este legea Luizianei „Împuşcarea 
răpitorilor de autovehicule” (“Shoot the Carjacker”), care tratează un obiect al 
proprietăţii personale — vehiculul cu motor — similar cu locuinţa, stipulând că omorul 
este justifi cat „când este comis de către o persoană care se afl ă legal într-o locuinţă, loc 
de afaceri sau într-un vehicul cu motor … contra unei persoane, care încearcă ilegal 
să intre sau a intrat în locuinţă, loc de afaceri sau într-un vehicul cu motor, şi când 
persoana care comite omorul crede rezonabil că aplicarea forţei care pune în pericol 
viaţa este necesară pentru a preveni pătrunderea sau a obliga agresorul să părăsească 
încăperile sau vehiculul cu motor. Omorul va fi  justifi cat chiar dacă persoana care a 
comis omorul nu s-a retras de la ciocnire”3. 

Totuşi, regula generală poate fi  rezumată la declaraţiile întâlnite în majoritatea 
precedentelor, exemplu fi ind şi cazul State versus. Clark (1902), în termenii căruia 
„nu poate fi  justifi cat omorul unei persoane când pur şi simplu se apără proprietatea.” 
Astfel, putem face o generalizare a soluţiilor în această chestiune în SUA: în lipsa unei 
prevederi legale (statutare), niciodată nu este autorizată aplicarea forţei prin care se 
poate cauza, intenţionat sau eventual, moartea sau vătămări corporale serioase pentru 
apărarea proprietăţi ca atare.

În unele cazuri, îndeosebi pentru protecţia locuinţei, legiuitorul stabileşte anumite 
prezumţii pentru situaţiile de cauzare a prejudiciului agresorului, inclusiv a morţii 
acestuia, plasându-le în cadrul legal al legitimei apărări. Conform art. 122-6 CP al 
Franţei, „este prezumat a acţiona în stare de legitimă apărare cel care săvârşeşte actul: 
1) pentru a respinge, pe timp de noapte, intrarea prin efracţie, cu aplicarea violenţei sau 
de şiretlicuri într-o locuinţă …”.

O prezumţie similară celei prevăzute la pct. 1 art. 122-6 CP al Franţei, însă mult 
mai restrânsă, conţine alin. (3) art. 36 CP al Republicii Moldova, potrivit căruia 
„este în legitimă apărare şi persoana care săvârşeşte fapta … pentru a împiedica 
pătrunderea, însoţită de violenţă periculoasă pentru viaţa şi sănătatea persoanei 
ori de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe, într-un spaţiu de locuit sau 
într-o altă încăpere”. Această normă de legitimă apărare prezumtivă nu impune nici 
o restricţie apărătorului în privinţa mijloacelor de apărare şi gradului prejudiciului 
care poate fi  provocat agresorului, primului recunoscându-i-se, în viziunea noastră, şi 
dreptul de a-şi apăra aceste bunuri chiar şi cu preţul vieţii agresorului. Pe lângă toate 
aceste avantaje aparente, pe care le atribuie această normă celui atacat, dezavantajele ei 
în raport cu norma analogică franceză sunt evidente: prezumţia că cel atacat acţionează 
în stare de legitimă apărare pentru a împiedica pătrunderea în locuinţă există doar 
în cazul aplicării sau ameninţării cu violenţa periculoasă pentru viaţa şi sănătatea 
persoanei, grad de pericol care nu tot timpul este evident la începutul atacului, pe când 
norma franceză menţionează aplicarea pur şi simplu a violenţei sau a unor şiretlicuri 
în scopul pătrunderii, ale cărei trăsături, esenţialmente obiective, sunt mult mai simplu 
1 Perkins R., Boyce R. Criminal Law. – New-York: Mineola, 1982, p. 1154; infracţiunea de burglary constă în 
pătrunderea ilegală în încăpere cu intenţia de a săvârşi o felonie sau un furt.
2 Weinreb L. Criminal Law. Cases, Comment, Questions. – New York: Foundation Press, 1998, p. 231.
3 Dressler J. Cases and materials on Criminal Law. – St. Paul, Minn: West Group, 1999, p. 514.
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de constatat în practică şi care garantează mai mult securitatea celui care este atacat 
şi se apără. 

Varianta de protecţie a locuinţei de pătrunderi ilegale propusă de Codul penal al 
Republicii Moldova se aseamănă foarte mult cu legislaţia şi jurisprudenţa americană, 
care, putem spune, respectă regula enunţată în cazul Semayne (1604), privit ca sursă a 
expresiei: „Casa oricui este pentru acesta cetatea sa”. 

Justifi carea cu apărarea locuinţei este recunoscută, în diferite variante, practic în 
toate jurisdicţiile americane. În unele state aceasta este abordată într-o manieră destul 
de largă, drept exemplu servind cazul People versus Eatman, 405 Ill.491, 91 N.E.2d 
387 (1950) soluţionat de Curtea Supremă a statului Illinois: „Considerăm că se poate 
afi rma cu siguranţă că este lege a acestui stat faptul că locuinţa persoanei este un loc 
unde ea poate rămâne în siguranţă în cunoştinţă că nu va fi  tulburată de persoane care 
vin fără o invitaţie sau ordonanţă respectivă şi că ea poate aplica toată forţa aparent 
necesară pentru a respinge orice invazie asupra casei sale”1. Într-un alt caz — People 
versus Stombaugh (Ill.1972) — Curtea a opinat că apărarea este justifi cată nu numai 
pentru a preveni o pătrundere, dar şi pentru a pune capăt unei pătrunderi: dreptul la 
aplicarea forţei „nu dispare o dată ce agresorul a păşit pragul locuinţei”. Cu toate 
acestea, după cum a constatat Curtea de Apel din statul Illinois în cazul People versus 
Ellis (1982), apărarea nu este justifi catoare dacă intrarea a fost legală; forţa periculoasă 
pentru viaţă nu poate fi  aplicată pentru a expulza pe cineva care a intrat legal şi nu 
comite un atac asupra locuinţei2. Alte state au adoptat un punct de vedere mai îngust 
asupra admisibilităţii justifi cării cu apărarea locuinţei (exemplu servind cazul People 
versus Ceballos, soluţionat de Curtea Supremă a Californiei (1974)), Curtea permiţând 
aplicarea forţei periculoase pentru viaţa persoanei pentru a preveni o pătrundere ilegală 
în locuinţă numai când cineva crede, în mod rezonabil, că agresorul intenţionează să 
comită o felonie cu aplicarea violenţei sau într-un alt mod creează un risc de moarte 
sau vătămări corporale serioase.

Desigur, toate aceste dezvoltări jurisprudenţiale în materia apărări locuinţei nu au 
putut să nu fi e luate în consideraţie la adoptarea noilor legi penale. În 1985 Colorado 
adoptă un statut care începe cu declaraţia că „cetăţenii statului Colorado au dreptul să se 
aştepte la o absolută siguranţă în casele lor”. În continuare, statutul afi rmă posibilitatea 
aplicării autoapărării dacă în casa cuiva un agresor „comite sau intenţionează să comită 
o crimă … chiar şi contra proprietăţii” şi dacă „cel ce ocupă încăperea crede în mod 
rezonabil că agresorul poate folosi forţa fi zică, nu contează cât de uşoară, contra celui 
ce ocupă încăperea”3. 

Codul penal-model al SUA, în Secţiunea 3.06, combină prevederile despre apărarea 
locuinţei şi a proprietăţii. În general, CPM permite aplicarea forţei nepericuloase pentru 
viaţa agresorului dacă cel care o aplică crede că aceasta este absolut şi imediat necesară 
pentru protecţia casei sale sau a proprietăţii şi dacă acesta îi cere mai întâi agresorului 
să înceteze amestecul în proprietatea sa, în cazurile când cererea lui este rezonabilă 
(CPM &&3.06(1), 3.06.(3)(a)). CPM autorizează aplicarea forţei periculoase pentru 
viaţa persoanei în scopul apărării locuinţei sau a proprietăţii doar în două cazuri: a) 
dacă cel care se apără crede că agresorul nu pur şi simplu încearcă să intre ilegal în casa 
1 Citat după: Dressler J. Op. cit., p. 515.
2 Weinreb L. Op. cit., p. 231.
3 Fletcher G. A crime of self-defense. – În: Readings in criminal law: – Cincinnati: Anderson Publishing Co., 1998, 
p. 443.
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sa, dar o face pentru a-l deposeda de casă fără a avea vreun drept la posesia ei (CPM 
&3.06.(3)(d)(ii)); b) dacă persoana crede că cineva încearcă să comită o incendiere, 
pătrundere în încăpere cu comiterea sustragerii (burglary), tâlhăriei (robbery) sau a 
unei alte felonii ce presupune un furt sau distrugere a proprietăţii, atât timp cât (1) 
acea persoană a aplicat sau a ameninţat cu aplicarea forţei periculoase pentru viaţa 
persoanei în prezenţa sa, sau (2) folosirea forţei nepericuloase pentru viaţa persoanei, 
scopul fi ind prevenirea crimei, ar crea un pericol substanţial de provocare a vătămărilor 
corporale serioase (CPM &3.06.(3)(d)(ii)).

CPM SUA, precum şi majoritatea jurisdicţiilor americane, în general, interzic 
aplicarea diferitelor mecanisme, arme sau instalaţii mecanice în scopul de a frustra 
agresorii şi care pot provoca moartea persoanei. Soluţiile propuse de jurisprudenţa 
americană în această problemă pot fu sumarizate prin următorii termeni: dacă cu un 
pistol, instalat în locuinţă pentru protecţia contra celor ce pătrund în scopul comiterii 
unei felonii, în timp ce proprietarul este plecat, a fost săvârşit un omor, atunci omorul 
ar putea fi  justifi cat dacă forţa mortală a fost necesară pentru a preveni o felonie 
periculoasă şi dacă nu ar fi  existat un alt mod rezonabil de prevenire a crimei în cauză; 
dar dacă de acel loc s-a apropiat nu infractorul, ci şi un copil care a fost privat de viaţă, 
un pompier ce caută să stăpânească focul, un poliţist ce controlează casa din motive de 
securitate sau o persoană care a intrat din greşeală, fără intenţia de a comite o felonie, 
nu poate fi  justifi care sau scuză pentru acest omor1.

Aşadar, majoritatea jurisdicţiilor străine au depus eforturi importante întru 
elucidarea condiţiilor unei apărări pentru considerarea acesteia drept una legitimă, şi 
criteriul proporţionalităţii dintre atac şi apărare (adică limitele unei apărări legitime) 
nu lipseşte din dreptul penal al acestor state, fi e că este stabilit prin lege sau este 
dezvoltat pe cale jurisprudenţială.

 Apărarea este un drept, iar oricare drept poate fi  exercitat în careva limite pentru a 
nu deveni un abuz, situaţie care transformă apărarea într-o agresiune. Acest fapt devine 
mult mai evident când sunt puse în joc valorile umane supreme — viaţa şi integritatea 
corporală a persoanei: se poate oare de apărat cu preţul vieţii agresorului, chiar când 
aceasta nu este strict necesar? Lipsa unor limite ale legitimei apărări în legislaţia penală 
a Republicii Moldova ar însemna un răspuns afi rmativ la această întrebare retorică; cu 
alte cuvinte, viaţa agresorului ar putea fi  sacrifi cată chiar şi când aceasta nu este strict 
necesar — punct de vedere acceptabil de unii autori. Însă, aici intră în joc principiul 
caracterul sacru al vieţii umane, valoarea ei legală. Toate vieţile umane trebuie privite 
ca având acelaşi drept la prezervare, din simplul motiv ca viaţa prin sine însăşi este o 
valoare neterminabilă2. Viaţa omului bun stă în acelaşi rând cu viaţa celui rău, deoarece 
modul după cum omul şi-a dus viaţa nu poate afecta revendicările sale la continuitatea 
vieţii; viaţa unui cetăţean care a contribuit cu ceva şi cea a unui dependent sau chiar 
parazit sunt egale, deoarece, modul în care aceştia îşi vor trăi restul vieţii, nu afectează 
revendicarea lor; şi viaţa unui copil şi cea a unui adolescent de asemenea sunt egale, 
deoarece este irelevant faptul cât de mult persoana şi-a trăit deja din viaţa sa3.

Viaţa omului este un drept consacrat în art. 2 al CEDO, prin care dreptul fi ecărei 
persoane la viaţă este protejat prin lege şi nimeni nu poate fi  lipsit intenţionat de viaţă 
1 Perkins R., Boyce R. Op. cit., p. 1159.
2 Sanford H. Kadish. Respect for life and regard for rights in the criminal law // California Law Review, vol. 64, 
1975, p. 880.
3 Ibidem.
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decât în cazul executării unei sentinţe de condamnare la moarte, adoptată de judecată 
pentru săvârşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede o astfel de pedeapsă. 

În conformitate cu art. 2 al CEDO, statul are obligaţia de a proteja indivizii 
de acţiunile altor persoane private. În acest scop, statul este obligat să asigure cel 
puţin o politică adecvată şi forţe de securitate pentru a asigura respectarea legilor 
care protejează viaţa de acţiunile persoanelor private. Curtea Europeană a constatat, 
de asemenea, că statul are obligaţia de a lua măsuri preventive rezonabile în unele 
situaţii, inclusiv în cazurile în care viaţa individului este pusă în pericol prin acţiunile 
persoanelor private1.

Art. 2 alin. (2) lit. a) al CEDO prevede, totodată, că „luarea vieţii nu poate 
fi  privită ca încălcare a acestui articol în cazul în care ea rezultă dintr-un recurs la 
forţă absolut necesar pentru a asigura protecţia persoanei contra violenţei ilegale”. 
Această reglementare consacră nimic altceva decât dreptul la legitimă apărare, 
chiar cu preţul vieţii agresorului în cazul când acest fapt este absolut necesar şi în 
condiţiile protecţiei persoanei contra violenţei ilegale. De observat este că CEDO 
stabileşte limitele acestei apărări: gradul de violenţă prin care se ia viaţa să fi e absolut 
necesar; scopul este de a proteja persoana şi nu alte valori, cum este proprietatea; 
atacul trebuie să fi e violent şi ilegal. Dreptul la viaţă a fost obiectul examinării Curţii 
Europene a Drepturilor Omului în cazul McCann şi alţii contra Regatului Unit, în 
care s-a examinat legalitatea recurgerii la violenţă letală prin tiruri mortale trase de 
către soldaţii britanici asupra a trei membri ai IRA bănuiţi de pregătirea unui atentat 
cu bombă în Gibraltar. În hotărârea sa din 27 septembrie 1995 Curtea menţionează că 
textul art. 2, luat în ansamblu, demonstrează că paragraful 2 nu defi neşte toate situaţiile 
în care se permite provocarea morţii în mod intenţionat, ci descrie acele situaţii în 
care este posibil să se „recurgă la forţă”, ceea ce poate să ducă, în mod involuntar, la 
producerea morţii. Recurgerea la forţă trebuie să fi e „absolut necesară”, pentru a atinge 
unul dintre obiectivele menţionate la lit. a), b) şi c); …recurgerea la forţă trebuie să fi e 
„rezonabil justifi cată” în primul text şi „absolut necesară” în al doilea2. În continuare, 
Curtea a subliniat că trebuie să cerceteze foarte atent nu numai dacă forţa utilizată 
era strict proporţională cu protejarea vieţii, ci, în egală măsură, dacă operaţia a fost 
pregătită şi controlată în aşa fel încât să reducă la minimum, în limita posibilului, 
recurgerea la mijloacele mortale. Deşi acest caz pune în evidenţă îndeosebi limita 
violenţei în cazurile de reţinere a infractorilor, condiţia proporţionalităţii se referă în 
egală măsură la ambele aceste cauze care înlătură caracterul penal al faptei. Sintagma 
„strict proporţional” a constituit obiectul examinării şi în cazul Stewart contra Marii 
Britanii (1985)3, în care Comisia a menţionat că la determinarea faptului dacă forţa 
folosită a fost strict proporţională în raport cu scopul permis ce urma a fi  atins, „trebuie 
să se ţină cont de natura scopului urmărit, pericolul inerent pentru viaţă şi sănătate în 
situaţia creată şi de gradul riscului că forţa utilizată poate avea ca rezultat pierderea 
vieţii”.

Faptul că în Codul penal al Republicii Moldova nu este prevăzut care anume sunt 
limitele legitimii apărări, pentru a servi în calitate de criteriu al apărării legale, nu poate fi  

1 Osman versus Regatul Unit al Marii Britanii (1998).
2 Vincent Berger. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. – Institutul Român pentru Drepturile Omu-
lui, Bucureşti, 1997, p. 9.
3 Stewart versus Regatului Unital al Marii Britanii: – Comisia Europeană pentru Drepturile Omului, Cererea nr. 
10044/82, (1985) 39 DR 162, para. 171.
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privit decât ca o lacună care urmează a fi  înlăturată printr-o modifi care corespunzătoare 
a legii penale, modifi care care se impune pentru respectarea principiului legalităţii. 
Instituirea acestui criteriu pe cale jurisprudenţială, după exemplul SUA sau al altor 
state din familia anglo-americană de drept, nu poate fi  efectuată din simplul motiv că 
precedentul judiciar nu este izvor de drept în Republica Moldova, cu toate că rolul 
instanţelor de judecată în dezvoltarea şi afi rmarea criteriului proporţionalităţii atac-
apărare ca unul obligatoriu nu poate fi  subestimat, fi ind fundamental. Considerăm că 
aceste condiţii excepţionale în care o persoană poate fi  privată de viaţă, stipulate în art. 
2 alin. (2) CEDO, adică utilizarea forţei, atât în ce priveşte tipul, cât şi gradul violenţei, 
trebuie să-şi găsească loc în legislaţie. Şi, ceea ce este important, această legislaţie 
trebuie să fi e accesibilă publicului, totodată sufi cient de clară, astfel ca persoanele să-şi 
poată conforma comportamentul cu aceste reglementări, să nu fi e expuse riscului de a 
fi  private de viaţă în mod legal. 

Şi cu toate că în noul Cod penal nu sunt specifi cate limitele legitimei apărări, aceasta 
nu înseamnă că legitima apărare nu are „limite” în Republica Moldova şi că instanţele 
de judecată nu trebuie să le stabilească în cazul când examinează situaţia de apărare 
pentru a o califi ca drept una „legitimă”. Conform alin. (3) art. 1 CP RM „Codul penal se 
aplică în concordanţă cu …actele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi 
dacă există neconcordanţe cu actele internaţionale privind drepturile fundamentale ale 
omului, au prioritate şi se aplică direct reglementările internaţionale”. În acest context, 
remarcabilă este o decizie a Curţii Europene a Drepturilor Omului în cazul LCB contra 
Regatului Unit din 9 iunie 1998, în care Curtea a recunoscut pentru prima dată că 
prima propoziţie a art. 2 (1) prescrie statelor nu numai de a se abţine de la privarea 
intenţionată şi ilegală a vieţii, dar şi de a lua măsurile necesare pentru a proteja vieţile 
persoanelor din cadrul jurisdicţiei lor1.

În lumina acestor analize, facem concluzia că o apărare, pentru a fi  considerată 
legitimă, trebuie să se încadreze în careva limite, care să se exprime în proporţionalitate 
cu atacul. Nerespectarea limitelor apărării transformă apărarea în una nelegitimă. 
Plecând de la esenţa legitimei apărări, situaţie în care persoana care se apără este 
împuternicită să cauzeze careva prejudicii atacantului, constatăm că legea nu-i conferă 
acesteia anumite împuterniciri nelimitate; de aceea, persoana care depăşeşte cadrul 
legal al acestor împuterniciri se găseşte în afara legii, fapt pentru care şi trebuie să 
răspundă. Opinia despre necesitatea modifi cării în acest sens a Codului penal ne-am 
exprimat-o deja. Modifi carea trebuie efectuată în paralel cu instituirea unor componenţe 
de infracţiuni care ar incrimina săvârşirea faptelor în condiţiile depăşirii limitelor 
legitimei apărări. În caz contrar, în situaţia în care insistăm asupra faptului că legitima 
apărare trebuie să corespundă criteriului proporţionalităţii, persoanele care săvârşesc 
infracţiuni în condiţiile depăşirii limitelor legitimei apărări vor fi  sancţionate la fel ca şi 
cele care au comis un omor intenţionat (simplu) sau vătămări corporale în lipsa acestei 
situaţii excepţionale, care trebuie să atenueze pedeapsa. Totodată, considerăm că noile 
reglementări ar trebui să stabilească, după modelul Codului penal al Franţei, anumite 
limite faţă de violenţa aplicată în cazul apărării proprietăţii, cu anumite derogări mai 
liberale aplicabile situaţiei de apărare de la un atac săvârşit în scopul pătrunderii în 
domiciliu.

1 LCB versus Regatul Unital al Marii Britanii (1998), para. 36.
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Conf. univ. dr. Xenofon ULIANOVSCHI

PERSOANA FIZICĂ ŞI VÂRSTA — SEMNE 
PRINCIPALE ALE SUBIECTULUI INFRACŢIUNII 
MILITARE_____________________________________________________________________

When we speak about the subject of a military crime, we only refer to individuals, as 
a principal sign of a military crime.
Not every individual can be enrolled in military service and, therefore, not every 
individual can become, eventually, a subject of the military crime, but only those 
individuals, which: a) are citizens of the Republic of Moldova; b) are males (with the 
exception of concrete cases, directly stated in legislation, when subjects of military 
crimes can also be women: military service with reduced period, contract military 
service, as well as persons that study in institutions of military education).
In special cases, persons that reached the age of 16 years and 8 months can also 
be enrolled in the military service.

1. Persoana fi zică — unul dintre semnele principale ale subiectului 
infracţiunii militare

În urma analizei dispoziţiilor alin. (3)-(4) art. 21 Cod Penal al Republicii Moldova 
ajungem la concluzia că subiect al infracţiunii militare poate fi  doar persoana fi zică, 
nu însă şi cea juridică, deoarece nici o infracţiune militară nu poate fi  săvârşită şi de 
persoana juridică. Prin urmare, vorbind despre subiectul infracţiunii militare avem în 
vedere doar persoanele fi zice, semn principal al infracţiunii militare. 

Considerăm că legislaţia militară desfăşoară mai pe larg calitatea persoanei fi zice 
ca subiect al infracţiunii militare, concretizând că nu orice persoană fi zică poate fi  
încorporată în serviciul militar; prin urmare, nu orice persoană fi zică poate fi , eventual, 
subiect al infracţiunii militare, ci numai acele persoane fi zice care: 

a) sunt cetăţeni ai Republicii Moldova;
b) au calitatea de bărbat, adică sunt de sex masculin (cu excepţia unor cazuri concrete, 

expres indicate în legislaţie, când subiecţi ai infracţiunilor militare pot fi  şi femeile).
Aceste condiţii erau respectate de legislaţia militară veche, ele sunt respectate şi de 

legislaţia militară nouă, astăzi în vigoare.
Cetăţenii R. Moldova de sex masculin care au împlinit 18 ani urmează să fi e 

încorporaţi în serviciul militar în termen sau pentru pregătire militară obligatorie.
Conform art. 15 al Legii nr. 968/1992 despre obligaţiunea militară şi serviciul 

militar al cetăţenilor R. Moldova1 (abrogată prin Legea nr. 1245/2002 cu privire la 
pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patrie2 (în continuarea Legea pentru apărarea 
Patriei)), cetăţenii R. Moldova de sex masculin care au împlinit 18 ani urmează să 
fi e încorporaţi în serviciul militar în termen sau pentru pregătire militară obligatorie. 
Astfel, era strict determinat subiectul infracţiunii militare din rândurile militarilor în 
termen: cetăţenii Republicii Moldova de sex masculin care au împlinit 18 ani. 

În acelaşi mod se reglementează subiecţii infracţiunilor militare din rândurile 
militarilor în termen prin Legea pentru apărarea Patriei. Potrivit art. 4 al acestei legi, 

1 Publicată în Monitorul Ofi cial, 1992, nr. 3.
2 Publicată în Monitorul Ofi cial, 2002, nr. 137.
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serviciul militar este o formă specială a serviciului public ce rezidă în satisfacerea de 
către cetăţeni a datoriei constituţionale privind pregătirea pentru apărare şi apărarea 
Patriei exclusiv în cadrul Forţelor Armate ale R. Moldova. Serviciul militar este 
obligatoriu pentru toţi bărbaţii, cetăţeni ai Republicii Moldova. 

Art. 15 al acestei legi din nou accentuează că doar cetăţenii R. Moldova exercită 
serviciul militar. Apoi, la art. 28 al legii sus-numite se concretizează că doar bărbaţii, 
cetăţeni ai R. Moldova, care au împlinit vârsta de 18 ani sau care ating această vârstă 
în perioada încorporării sunt încadraţi în serviciul militar în termen.

Astfel, în urma examinării legislaţiei militare în vigoare ajungem la concluzia 
că subiecţi ai infracţiunilor militare pot fi  doar bărbaţii din rândurile militarilor 
încorporaţi în serviciul militar în termen, cetăţeni ai Republicii Moldova, care au 
împlinit vârsta de 18 ani sau care ating această vârstă în perioada încorporării.

Cetăţenia R. Moldova este o condiţie necesară şi pentru încadrarea în serviciul 
militar prin contract: potrivit alin. 2 art. 24 al Legii pentru apărarea Patriei, cetăţenii 
R. Moldova, care solicită încadrarea în serviciul militar prin contract, trebuie să 
corespundă cerinţelor medicale şi profesional-psihologice ale serviciului militar pentru 
o specialitate militară concretă, precum şi nivelului de pregătire fi zică, determinate de 
Ministerul Apărării şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale în care este 
prevăzut serviciul militar.

Subiectul raportului juridic militar în cadrul serviciului militar prin contract este 
reglementat şi în alin. 4 art. 28 al Legii nr. 162/2005 cu privire la statutul militarului1 
(în continuare Legea statutului militarului), potrivit căruia în serviciul militar prin 
contract pot fi  încadraţi cetăţenii R. Moldova care sunt apţi, conform stării de sănătate, 
pentru serviciul militar, au studii medii de cultură generală, gimnaziale, liceale, medii 
de specialitate sau superioare.

Deoarece legislaţia militară cu privire la serviciul militar prin contract nu interzice 
încadrarea în serviciul militar prin contract a femeilor, considerăm că militari prin 
contract, prin urmare, şi subiecţi ai infracţiunilor militare din rândul militarilor prin 
contract, pot fi  atât băraţii, cât şi femeile, care au cetăţenia Republicii Moldova.

În baza aceloraşi raţionamente, considerăm că persoane care satisfac serviciul 
militar cu termen redus şi serviciul militar ca rezervişti la concentraţie sau 
mobilizaţi, precum şi studenţi ai instituţiilor de învăţământ militar, pot fi  atât băraţii, 
cât şi femeile, care au cetăţenia R. Moldova; eventual, subiecţi ai infracţiunilor 
militare pot fi  doar persoane din rândul lor. 

Totuşi, considerăm că militarii-femei nu pot fi  subiecţi ai infracţiunii, prevăzute 
de art. 374 CP RM (Încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul de gardă), 
deoarece, conform art. 7 al Regulamentului serviciului în garnizoană şi de gardă al 
Forţelor Armate ale R. Moldova2, militarii-femei nu execută serviciul în garnizoană şi 
de gardă, cu excepţia participării la darea onorului militar la înhumarea militarilor şi 
la depunerea de fl ori la monumentele şi mormintele militarilor căzuţi în luptele pentru 
libertatea şi independenţa Patriei şi a participării la măsurile de garnizoană.

 Persoanele care se afl ă în prizonierat ca subiecţi ai unor infracţiuni militare
La răspunderea penală pentru unele infracţiuni militare pot fi  trase şi persoanele care 

se afl ă în prizonierat. Astfel, subiecţi ai unor infracţiuni militare pot fi  şi prizonierii. 
1 Publicat în Monitorul Ofi cial, 2005, nr. 129.
2 Regulamentul Serviciului în garnizoană şi de gardă al Forţelor Armate ale Republicii Moldova. Aprobat prin 
decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 322 din 6 octombrie 1995. Publicat în Monitorul Ofi cial, 1995, nr. 58.
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Convenţia (III) cu privire la tratamentul prizonierilor de război, încheiată la 12 august 
1949 la Geneva, subliniază că prizonierii de război vor fi  supuşi legilor, regulamentelor 
şi ordinelor generale în vigoare la forţele armate ale Puterii deţinătoare, care este 
autorizată să ia măsuri judiciare sau disciplinare privind orice prizonier de război care 
a comis o încălcare a acestor legi, regulamente sau ordine generale1. Însă, conform art. 
91-93 ale aceleiaşi Convenţii, prizonierii de război nu pot fi  traşi la răspundere penală 
pentru evadarea din prizonierat, chiar dacă aceasta a fost repetată, pentru tentativă de 
evadare sau pentru cooperarea la un act de evadare.

În cazul unei evadări nereuşite, prizonierii pot fi  pasibili doar de pedepse 
disciplinare. 

De asemenea, infracţiunile comise de prizonierii de război, cu singurul scop de 
a-şi înlesni evadarea şi care nu au comportat nici o violenţă contra persoanelor, fi e că 
e vorba de infracţiuni contra proprietăţii publice, de furt fără scop de îmbogăţire, de 
întocmirea şi folosirea de acte false, de port de haine civile, nu pot fi  pasibile decât 
de pedepse disciplinare (de exemplu, pentru a-şi uşura evadarea, prizonierul răpeşte 
un mijloc de transport cu care se deplasează, fără scopul de a-l însuşi, falsifi că un 
document pentru a-şi tăinui personalitatea etc.)2.

Prevederi asemănătoare se conţineau şi în alte documente internaţionale, anterioare 
celui indicat mai sus.

Unul dintre aceste documente a fost Convenţia de la Geneva din 27 iulie 1929 
despre îmbunătăţirea soartei prizonierilor, răniţilor şi bolnavilor armatelor active, care 
a fost ratifi cată şi de URSS în anul 19303.

Conform art. 1 al Regulamentului despre prizonieri din 19414, se consideră 
prizonieri: 

a) persoanele ce aparţin forţelor armate ale statelor care se afl ă în stare de război 
cu URSS, luate în prizonierat în timpul acţiunilor militare, precum şi cetăţenii acestor 
state, internaţi pe teritoriul URSS; 

b) persoanele din componenţa detaşamentelor armate, care nu aparţin forţelor 
armate ale duşmanului, dacă ele poartă deschis arme; 

c) persoanele civile, care însoţesc, cu permisiunea respectivă, armata şi fl ota 
duşmanului, cum ar fi : corespondenţii, personalul ce asigură armata şi alte persoane 
luate în prizonierat în timpul acţiunilor militare.

O prevedere legală, care indică direct la faptul că şi prizonierii pot fi  consideraţi 
subiecţi ai infracţiunilor militare, este art. 26 al acestui Regulament, potrivit căruia 
„cauzele cu privire la infracţiunile săvârşite de prizonieri se examinează de către 
tribunalele militare conform legilor URSS şi ale republicilor unionale. Neexecutarea 
de către prizonieri a ordinelor persoanelor, cărora ei sunt supuşi, opunerea de rezistenţă 
acestor persoane sau insultarea lor prin acţiuni, în timpul executării de către ei a 
obligaţiunilor lor de serviciu se asimilează cu infracţiunea militară respectivă”.
1 Tratate Internaţionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998). Ediţie ofi cială. Vol. V. – Chişinău, 1998, 
p. 88.
2 X. Ulianovschi. Răspunderea juridică a militarilor şi disciplina militară. – În: X. Ulianovschi, Gh. Ulianovschi, V. 
Bucatari. – Dreptul Militar în Republica Moldova. – Chişinău: Prut Internaţional, 2003, p. 207.
3 Hotărârea Comitetului Executiv Central al URSS din 12 mai 1930 // ЦГАОР СССР, фонд 9501, опись 5, лист 
дела 22 (www.rumbler.ru)
4 Regulamentul despre prizonieri. Anexă la Hotărârea Consiliului Comisarilor Poporului al URSS, nr. 1798-800 c 
din 1.07.1941 (www.rumbler.ru).
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Un alt document, care dezvoltă ideea că prizonierii de asemenea pot fi  subiecţi ai 
infracţiunilor militare, este “Instrucţiunea despre ordinea de întreţinere a prizonierilor 
în lagărele Comisariatului Norodnic al Afacerilor Interne” din 13 august 19411, care în 
art. 62 repetă cele indicate c.s. din Regulamentul sus-numit.

Statutul juridic al prizonierilor sovietici în lagărele pentru prizonieri naziste 
era deosebit de cel al prizonierilor din alte ţări, cu toate că şi ei erau consideraţi ca 
având statut de militari, fapt ce reiese din Dispoziţiunea cu privire la comportarea cu 
prizonierii sovietici din toate lagărele de prizonieri2. 

Potrivit acestor documente, soldatul sovietic, afl at în prizonierat, nu poate pretinde 
la o atitudine faţă de el, conformă cu prevederile Convenţiei de la Geneva din 1949. În 
caz de evadare, ei trebuie împuşcaţi, fără a fi  preîntâmpinaţi. 

În secţiunea a treia, la lit. a) a Instrucţiunii se indică la faptul că prizonierii au statut 
de militar. La militari se atribuie şi acei soldaţi care au fost luaţi în plen fi ind îmbrăcaţi 
şi în haine civile.

Legislaţia militară a Republicii Moldova prevede că prizonierii se consideră militari 
în exerciţiul funcţiei şi, prin urmare, pot fi  subiecţi ai infracţiunilor militare. 

Aşa, potrivit art. 17 alin. 1 lit. m) al Legii pentru apărarea Patriei, prin satisfacerea de 
către militar a obligaţiilor serviciului militar se are în vedere: m) afl area în prizonierat (cu 
excepţia cazurilor de predare benevolă), în situaţia de ostatic sau de persoană internată.

Conform art. 32 alin. 4 lit. e) al Legii statutului militarului, trecerea la dispoziţie 
a militarilor prin contract poate fi  efectuată în următoarele cazuri şi pe următoarele 
termene: afl area în prizonierat (cu excepţia cazurilor de predare benevolă), în situaţia de 
ostatic sau de persoană internată — până la eliberarea lui. În această perioadă, militarul 
poate fi  restabilit în funcţia deţinută anterior, numit într-o altă funcţie, transferat sau 
eliberat din serviciul militar în modul stabilit de legislaţia în vigoare. Dacă organele 
de drept au stabilit predarea şi afl area benevolă a militarului în prizonierat, acesta va fi  
tras la răspundere conform legislaţiei în vigoare.

Art. 7 al Regulamentului Serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii 
Moldova3 de asemenea stipulează că prin exercitarea de către militari a îndatoririlor de 
serviciu se înţelege… afl area în prizonierat (cu excepţia cazurilor de predare benevolă), 
în situaţia de ostatic sau de persoană internată.

Astfel, reieşind din prevederile legale sus-indicate, ajungem la concluzia că 
persoanele şi militarii în termen afl aţi în prizonierat pot fi  subiecţi ai infracţiunilor 
militare, pe care aceştia pot să le comită afl ându-se în prizonierat. 

2. Vârsta — semn principal al subiectului infracţiunii militare
Consideraţii generale cu privire la vârsta subiectului infracţiunii 

militare
Unul dintre semnele principale ale subiectului infracţiunii militare îl constituie 

vârsta persoanei care a săvârşit infracţiunea militară.
1 Instrucţiunea despre ordinea de întreţinere a prizonierilor în lagărele Comisariatului Norodnic al Afacerilor Interne 
(CNAI) din 13.08.1941, aprobată de Vicecomisarul Popular al Afacerilor Interne al URSS şi pusă în vigoare prin 
ordinul CNAI nr. 001076 din 7.08.1941 // ЦГАОР СССР, фонд 9401, опись 12, лист дела 313 (www.rumbler.ru)
2 Anexa la Revista nr. 39058/41 din 8.XI.1941. Правила обращения с советскими военнопленными; 
Распоряжения об обращении с советскими военнопленными во всех лагерях военнопленных, Берлин, 
10.07.1941 г., Канцелярия Розенберга, Постановление от 14.07.1941 г., № 170 ЦГАОР СССР, фонд 7021, опись 
148, лист дела 204-299 (www.rumbler.ru) // Военно-исторический журнал, 1991, № 11.
3 Aprobat prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 322 din 6 octombrie 1995. Publicat în Monitorul 
Ofi cial, 1995, nr. 58.
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O analiză formală a vârstei subiectului infracţiunii militare poate fi  făcută în baza 
prevederilor de la alin. (1) şi (2) art. 21 CP RM. 

Potrivit alin. (1) al acestui articol, sunt pasibile de răspundere penală pentru 
săvârşirea infracţiunii militare persoanele fi zice, responsabile, care, la momentul 
săvârşirii infracţiunii, au atins vârsta de 16 ani.

Chiar dacă unele infracţiuni cu caracter general pot fi  săvârşite, aşa cum se prevede 
la alin. (2) art. 21 CP RM, şi de către persoanele cu vârsta între 14 şi 16 ani, aceste 
prevederi legale nu sunt valabile pentru subiecţii infracţiunilor militare.

Totuşi, analizând legislaţia militară în vigoare, ajungem la concluzia că chiar şi 
împlinind vârsta de 16 ani persoana nu poate fi  subiect al infracţiunilor militare, aceasta 
din următoarele considerente.

După cum a fost indicat mai sus, subiecţi al infracţiunii militare sunt persoanele 
fi zice, apte de serviciul militar, care îndeplinesc serviciul militar în termen, cu termen 
redus sau în bază de contract, sau persoanele care sunt chemate la concentrări sau 
mobilizate în rândul Forţelor Armate ale R. Moldova, precum şi studenţii instituţiilor 
de învăţământ militar, militarii care se afl ă în prizonierat.  

În urma analizei fi ecărei din categoriile de subiecţi ai infracţiunilor militare în 
parte, ajungem la concluzia că vârsta minimă de la care poate surveni răspunderea 
penală pentru subiecţii infracţiunilor militare este de 17 ani. 

Militarii în termen ca subiecţi ai infracţiunilor militare
Conform art. 28 al Legii pentru apărarea Patriei, bărbaţii, cetăţeni ai Republicii 

Moldova, care au împlinit vârsta de 18 ani sau care ating această vârstă în perioada 
încorporării, sunt încorporaţi în serviciul militar în termen.

Totuşi, prevederile de la alin. (1) art. 28 al legii menţionate nu sunt concrete şi 
nu permit a stabili vârsta exactă de la care poate surveni răspunderea penală pentru 
militarii care îşi fac serviciul militar în termen. Este clar însă că persoana sub 18 ani 
poate fi  încorporată în serviciul militar în termen, principalul moment fi ind condiţia ca 
ea să atingă această vârstă în perioada încorporării. 

Pentru a aduce claritate, vom face trimitere la alin. (2) art. 28 al acestei legi, conform 
căruia încorporarea în serviciul militar în termen se efectuează de două ori pe an: în 
mai-iunie şi în noiembrie-decembrie, mai precis între 1 mai — 30 iunie şi 1 noiembrie 
— 31 decembrie. Pentru a ilustra această situaţie vom analiza următorul exemplu: A. 
este născut la 31 decembrie 1987. În perioada de încorporare noiembrie-decembrie 
2005 dânsul ar putea fi  încorporat în serviciul militar în termen chiar începând cu ziua 
de 1 noiembrie 2005, cu toate că la momentul încorporării A. avea vârsta de 17 ani şi 
10 luni. 

Reieşind din cele sus-indicate, putem conchide că militarul în termen poate fi  
subiect al infracţiunii militare doar la atingerea vârstei de 17 ani şi 10 luni, şi nu la 
atingerea vârstei de 16 ani, cum este prevăzut în art. 21 alin. (1) CP RM. 

În legătură cu vârsta tragerii militarilor în termen la răspundere penală în doctrina 
penală s-au conturat mai multe puncte de vedere.

Într-o opinie s-a susţinut că nu are importanţă juridică pentru tragerea militarului la 
răspundere penală faptul încorporării ilegale a acestuia în serviciul militar, în acelaşi 
rând în serviciul militar în termen. Chiar şi în cazul în care persoanele au fost incorect 
încorporate sau mobilizate în serviciul militar (acestea nefi ind apte de a exercita 
serviciul militar din cauza vârstei sau din altă cauză), ele totuşi sunt obligate să se 
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supună în timpul afl ării în serviciul militar cerinţelor privind disciplina militară şi să 
îndeplinească întocmai obligaţiunile militare. Ele pot fi  eliberate din serviciul militar 
doar în ordinea stabilită de lege. Faptul încorporării sau mobilizării ilegale poate 
să servească doar drept circumstanţă care va infl uenţa la individualizarea pedepsei 
(asupra caracterului şi mărimii pedepsei) şi nu poate servi drept bază pentru liberarea 
persoanei de răspunderea penală pentru săvârşirea infracţiunii militare1. 

Într-o altă opinie s-a susţinut că săvârşirea unei fapte penale prevăzute de Capitolul 
33 al Codului penal al Federaţiei Ruse (Capitolul XVIII al Codului penal al R. 
Moldova, Partea Specială – e.s.) de către o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 
ani (vârsta de încorporare în serviciul militar în Rusia – n.n.), care, neavând vârsta 
necesară încorporării în serviciul militar, a fost încorporată ilegal în el (de exemplu, 
în rezultatul unei greşeli sau falsifi cării intenţionate a documentelor de încorporare, 
admise la recrutare), exclude răspunderea penală pentru infracţiunile contra serviciului 
militar2. 

Susţinem acest din urmă punct de vedere şi considerăm că în cazul încorporării 
unei persoane în serviciul militar în termen în Forţele Armate ale R. Moldova 
până la atingerea vârstei de încorporare, prevăzute de art. 28 al Legii pentru 
apărarea Patriei (17 ani şi 10 luni), şi săvârşirii de către ea în timpul serviciului militar 
în termen a unei fapte prevăzute de Capitolul XVIII al Părţii Speciale a Codului penal 
(Infracţiuni militare), persoana nu va putea fi  recunoscută subiect al infracţiunii 
militare şi, prin urmare, nu va putea fi  recunoscută vinovată de săvârşirea 
infracţiunii militare, deoarece, neavând împlinită vârsta de 17 ani şi 10 luni, nu 
putea fi  încorporată în serviciul militar în termen. Aceasta se lămureşte prin faptul 
că adoptarea ilegală a actului administrativ (în cazul dat — de încorporare în serviciul 
militar până la vârsta stabilită de lege), care este o încălcare fl agrantă a legii, duce la 
nulitatea lui. Iar nulitatea actului duce şi la nulitatea încorporării în serviciul militar. 
În continuarea acestei idei, menţionăm că nulitatea încorporării indică la faptul că 
nu puteau apărea nici relaţii de drept militar şi, în consecinţă, persoana, neputând fi  
subiect al relaţiilor de drept militar, nu poate fi  nici subiect al infracţiunilor militare, 
adică subiect al relaţiilor de drept militar penal. 

În contextul celor expuse, considerăm că nulitatea actului de încorporare se 
referă la tot termenul în care persoana se afl ă în serviciul militar în termen şi nu 
depinde de faptul dacă persoana a atins sau nu vârsta încorporării în serviciul 
militar în termen la momentul săvârşirii faptei penale (adică a infracţiunii militare 
prevăzute de Capitolul XVIII al Părţii Speciale a Codului penal), deoarece acest 
act îşi păstrează nulitatea până la anularea lui şi adoptarea unui alt act legal. 

În acest caz, considerăm că acestor împrejurări le vor fi  date două aprecieri juridice 
de către instanţa de judecată, în dependenţă de conţinutul faptei săvârşite:

a) În cazul în care persoana este învinuită de săvârşirea unei infracţiuni pur militare, 
care nu are asemănare cu nici una din infracţiunile cu caracter general (de exemplu, 
dezertarea — art. 371 CP RM), instanţa de judecată va pronunţa o sentinţă de achitare 
pe motivul lipsei elementelor constitutive ale componenţei de infracţiune (lipseşte 
subiectul (subiectul special) al infracţiunii, calitatea de militar — art. 390 CPP RM).

b) În cazul în care persoana este învinuită de săvârşirea unei infracţiuni militare, 
care are asemănare cu una sau mai multe dintre infracţiunile cu caracter general (de 
1 Чхиквадзе В.М. Советское уголовное право. Москва: Юридическое издательство, 1948, р. 164. 
2 Преступления против военной службы. Под редакцией Н.А. Петухова. Moсква: Норма, 2002, p. 14.
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exemplu, încălcarea regulilor statutare cu privire la relaţiile dintre militari… dacă între 
ei nu există raporturi de subordonare şi dacă această încălcare s-a soldat cu vătămarea 
medie a integrităţii corporale — art. 369 alin. (2) lit. c) CP RM), instanţa de judecată 
va pronunţa o sentinţă prin care va recalifi ca acţiunile inculpatului de pe art. 369 alin. 
(2) lit. c) pe art. 152 CP RM, adică va considera că a avut loc o infracţiune contra 
sănătăţii persoanei şi nu contra ordinii de îndeplinire a serviciului militar.

Tot în acest sens s-a expus şi practica judiciară (în Republica Moldova asemenea 
cazuri nu au fost înregistrate)1. 

În urma unei analize comparate a prevederilor art. 28 al Legii pentru apărarea 
Patriei, cu cele de la art. 15 al Legii 968/1992 a serviciului militar (abrogată), în ceea 
ce priveşte vârsta încorporării în serviciul militar în termen, considerăm că mai reuşită 
era redacţia art. 15 al Legii nr. 968/1992, din următoarele considerente. Potrivit art. 15 
al acestei legi, сetăţenii R. Moldova de sex masculin care au împlinit 18 ani urmează 
să fi e încorporaţi în serviciul militar în termen sau pentru pregătire militară obligatorie. 
Cetăţenii care, după starea sănătăţii, sunt apţi pentru serviciul militar pe timp de pace 
şi pe timp de război se încorporează în serviciul militar în termen. Astfel, această lege 
prevedea expres că vârsta încorporării în serviciul militar în termen este de 18 ani şi 
nu mai mică. 

Tot în acest sens s-au expus şi organizaţiile internaţionale în domeniul drepturilor 
omului. 

Art. 38 al Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului, adoptată de ONU la 20 
noiembrie 1989, cere tuturor statelor-părţi la Convenţie „să împiedice înrolarea în 
Forţele Armate a persoanelor sub 18 ani, să-i înroleze, cu prioritate, pe cei mai în 
vârstă”2. 

La cea de-a treia sesiune, din ianuarie 1993, Comitetul ONU pentru Drepturile 
Copilului a convenit pregătirea unei redactări preliminare a unui Protocol Opţional 
la Convenţie, prin care vârsta menţionată la art. 38 al Convenţiei să se ridice la 18 
ani: „În acest cadru de lucru, Comitetul încurajează statele-părţi să se gândească la 
adoptarea tuturor măsurilor posibile, în scopul de a ridica vârsta menţionată în art. 
38 la 18 ani”. Redactarea preliminară începe astfel: „Articolul 1: Statele-părţi vor lua 
toate măsurile posibile pentru a garanta că persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 
ani nu participă la ostilităţi; Articolul 2: Statele-părţi se vor abţine de la înrolarea în 
forţele armate a oricărei persoane care nu a împlinit vârsta de 18 ani”. 

Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului consideră că pentru a asigura deplina 
exercitare a drepturilor copilului prevăzute de Convenţie statele-părţi nu trebuie 
să înroleze în forţele armate persoane sub 18 ani. Comitetul consideră că aceeaşi 
prevedere trebuie să se aplice, ca principiu, şi înrolării voluntare (adică serviciului 
militar prin contract). Realitatea a arătat că situaţiile de urgenţă sunt adesea o cale spre 
instrumentalizarea copiilor, implicând mari riscuri pentru aceştia3. 

Astfel, ajungem la concluzia că legiuitorul nostru, în loc să intensifi ce activităţile 
pentru umanizarea legilor şi promovarea principiului apărării drepturilor omului, în 
acelaşi rând şi ale copiilor, prin art. 28 al Legii nr. 1245/2002 pentru apărarea Patriei, 
1 www.rumbler.ru, Обзор кассационно-надзорной практики Ленинградского окружного военного суда за Ш 
полугодие 2001 г.
2 Convenţia cu privire la Drepturile Copilului, adoptată de ONU la 20 noiembrie 1989. Ratifi cată de Republica 
Moldova.
3 Rachel Hodgkin, Peter Newell. Ghid de aplicare practică a Convvenţiei cu privire la Drepturile Copilului (Tradus 
de A. Anghel, C. Hârceag, M. Vrăjitor, M. Constantinescu). – Chişinău: UNICEF: Cartier, 2001, p. 523.
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limitează în parte drepturile copilului de a fi  scutit de serviciul militar obligatoriu (în 
termen).

Spre deosebire de legislaţia militară a R. Moldova, legislaţia militară a altor ţări 
stabileşte vârsta încorporării în serviciul militar în termen mai mare de 18 ani. 

Conform legislaţiei României, subiectul activ nemijlocit al infracţiunilor contra 
ordinii şi disciplinei militare trebuie să aibă calitatea de militar, iar în cazul infracţiunilor 
săvârşite în legătură cu serviciul militar (art. 353 – 354 CP al României1) — calitatea 
de civil. Întrucât în legislaţia penală actuală nu este defi nită noţiunea de militar, pentru 
lămurirea acesteia este necesar să ţinem seama de prevederile Constituţiei României, 
ale Legii nr. 45/1994 privind apărarea naţională a României şi ale Legii nr. 46/1996 
privind pregătirea populaţiei pentru apărare2.

Potrivit art. 52 alin. (2) din Constituţia României, serviciul militar este obligatoriu 
pentru bărbaţi, cetăţeni români care au împlinit vârsta de 20 de ani, cu excepţia 
cazurilor prevăzute de lege, iar în alin. (3) al aceluiaşi articol se prevede că pentru 
pregătirea în cadrul serviciului militar activ cetăţenii pot fi  încorporaţi până la vârsta 
de 35 de ani. 

În Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/20033, la art. 52 alin. (2) se 
prevede că „condiţiile privind îndeplinirea îndatoririlor militare se stabilesc prin legea 
organică”, iar la alin. (3) este stipulat că „cetăţenii pot fi  încorporaţi de la vârsta de 
20 de ani şi până la vârsta de 35 de ani, cu excepţia voluntarilor, în condiţiile legii 
organice”. 

Revizuirea dă o nouă reglementare obligaţiilor militare ale cetăţenilor. În 
conformitate cu acest text, nu mai există obligaţia serviciului militar pentru bărbaţii, 
cetăţeni români, stipulându-se totuşi că cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere 
România, urmând să se stabilească condiţiile privind satisfacerea îndatoririlor militare 
printr-o viitoare lege organică. Este menţinută în continuare vârsta de 20 de ani ca 
fi ind limita minimă de la care poate fi  făcută încorporarea şi vârsta 35 de ani ca limită 
maximă până la care se poate face încorporarea, cu excepţia voluntarilor, aceasta 
fi ind în concordanţă cu cerinţele profesionalizării armatei.

În Rusia vârsta de încorporare în serviciul militar este de 18 ani4: potrivit regulii 
generale, serviciul militar se începe şi, prin urmare, răspunderea penală survine nu mai 
devreme de 18 ani şi până la atingerea vârstei de 27 ani5.

În Letonia vârsta de încorporare în serviciul militar este de 19 ani: potrivit regulii 
generale, serviciul militar se începe şi, prin urmare, răspunderea penală survine nu mai 
devreme de 19 ani şi până la atingerea vârstei de 27 ani6.

Legislaţia militară a Republicii Azerbaidjan7 stipulează că militari ai serviciului militar 
în termen pot fi  cetăţenii Republicii Azerbaidjan, bărbaţi, apţi pentru serviciul militar după 
starea sănătăţii şi care au împlinit la momentul încorporării vârsta de 18 ani. 
1 Cod penal al României. – Grupul de edituri „Tribuna”, 1996, p. 136. 
2 Legea nr. 46/1996 // Monitorul Ofi cial, 1996, nr. 120.
3 Această lege a fost supusă referendumului naţional la 18-19 octombrie 2003, rezultatele căruia au fost confi rmate 
de Curtea Constituţională a României prin Hotărârea nr. 3 din 22 octombrie 2003. Constituţia României a fost 
republicată în Monitorul Ofi cial, 2003, nr. 758 din 29 octombrie 2003, articolelor dudu-se o nouă numerotare.
4 Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе», от 28 марта 1998 г. nr. 53 – ФЗ.
5 Преступления против военной службы / Под редакцией Н.А. Петухова, p. 14.
6 Legea Republicii Letonia „Despre serviciul militar obligatoriu” din 10 februarie 1997.
7 Legea despre bazele de încorporare în serviciul militar din 10 iunie 2002 cu modifi cările din 2 septembrie 1999 
etc., Legea despre serviciul militar din 3 noiembrie 1992 şi Legea cu privire la statutul militarului din 12 ianuarie 
1993 cu modifi cările din 2 aprilie 1999.
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Reieşind din cele sus-indicate, considerăm că art. 28 al Legii pentru apărarea Patriei, 
necesită a fi  modifi cat, anume: alin. (1) şi (2) ale acestui articol trebuie cumulate, 
formând un singur alineat, acesta fi ind expus în următoarea redacţie: „Bărbaţii, 
cetăţeni ai Republicii Moldova, care au împlinit vârsta de 18, sunt încorporaţi în 
serviciul militar în termen”. 

 Persoanele sare satisfac serviciul militar cu termen redus ca subiecţi ai 
infracţiunilor militare

Conform art. 34 al Legii pentru apărarea Patriei, absolvenţii instituţiilor civile de 
învăţământ superior universitar, care nu şi-au îndeplinit obligaţiunea militară până la 
fi nalizarea studiilor, îndeplinesc serviciul militar cu termen redus în centrele de instruire 
ale Forţelor Armate sau la concentrări speciale organizate de centrele militare, dacă nu 
au atins vârsta de 27 de ani. Astfel, referitor la serviciul militar cu termen redus, careva 
probleme cu privire la termenul, din momentul căruia aceste persoane pot răspunde 
penal pentru infracţiunile militare, nu apar, deoarece, în orice caz, persoana care a 
absolvit o instituţie de învăţământ superior are vârsta mai mare de 18 ani. 

Cu atât mai mult, potrivit alin. (2) art. 34 al legii sus-numite, încorporarea în serviciul 
militar cu termen redus se efectuează în conformitate cu prevederile Capitolului V al 
acesteia (cu privire la serviciul militar în termen) aplicate în mod corespunzător. 

 Militarii prin contract ca subiecţi ai infracţiunilor militare
Privitor la cazurile în care militarii prin contract pot fi  subiecţi ai infracţiunilor 

militare putem menţiona următoarele:
Potrivit alin. 4 art. 28 al Legii statutului militarului, în serviciul militar prin contract 

pot fi  încadraţi cetăţenii R. Moldova care sunt apţi, conform stării de sănătate, pentru 
serviciul militar, au studii medii de cultură generală, gimnaziale, liceale, medii de 
specialitate sau superioare, din rândul: 

a) cetăţenilor din rezerva Forţelor Armate;
b) militarilor în termen, după şase luni de serviciu militar; 
c) militarilor în termen redus, după îndeplinirea serviciului, fără eliberarea din 

serviciul militar; 
d) studenţilor instituţiilor de învăţământ militar, care au împlinit vârsta de 18 ani; 
e) altor cetăţeni care au împlinit vârsta de 18 ani.
Astfel, analizând prevederile legale, constatăm că în serviciul militar prin contract 

pot fi  încadrate doar persoanele care au atins vârsta de 18 ani. Prin urmare, persoanele 
care exercită serviciul militar prin contract pot fi  subiecţi ai infracţiunilor militare 
doar în cazul în care ele au fost încadrate în acest serviciu având deja vârsta de 18 
ani. 

Considerăm că dacă aceste persoane nu au atins la momentul încadrării în serviciul 
militar prin contract vârsta de 18 ani, ele, în cazul săvârşirii unor fapte considerate de 
legea penală ca infracţiuni militare, nu pot fi  subiecţi ai acestor infracţiuni, deoarece 
încălcarea fl agrantă a legii prin adoptarea ilegală a actului administrativ (în cazul dat 
— de încorporare în serviciul militar până la vârsta stabilită de lege) duce la nulitatea 
lui, adică la nulitatea ordinului de încorporare în serviciul militar, iar nulitatea actului 
duce şi la nulitatea încorporării în serviciul militar. Menţionăm în context că nulitatea 
încorporării indică la faptul că nu puteau apărea nici relaţii de drept militar. Deci, în 
consecinţă, persoana, neputând fi  subiect al relaţiilor de drept militar, nu poate fi  nici 
subiect al infracţiunilor militare.
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Conform alin. (5) art. 34 al legii sus-indicate, la încadrarea în serviciul militar a 
persoanelor din efectivul de soldaţi cu studii gimnaziale, contractul se va încheia pe un 
termen de 3 ani, cu condiţia absolvirii obligatorii în această perioadă a şcolii medii de 
cultură generală. În caz contrar, contractul nu se mai prelungeşte. 

Astfel, aceste împrejurări indică la unele condiţii suplimentare, în a căror prezenţă 
militarul prin contract din efectivul de soldaţi cu studii gimnaziale, după expirarea 
termenului de 3 ani de serviciu, nu mai poate încheia un nou contract de serviciu 
militar. Prin urmare, dacă organele conducerii militare vor încheia cu dânsul un astfel 
de contract şi dacă în perioada pentru care a fost încheiat contractul el va săvârşi 
vreo infracţiune militară, acesta nu va fi  considerat subiect al infracţiunii militare, 
deoarece se va afl a ilegal în serviciul militar (argumentarea este aceeaşi ca şi în cazul 
nulităţii actului de încorporare în serviciul militar în termen). 

 Cetăţenii care îşi fac studiile în cadrul instituţiilor de învăţământ militar ca 
subiecţi ai infracţiunilor militare

Privitor la cazurile în care cetăţenii îşi fac studiile în cadrul instituţiilor de învăţământ 
militar, situaţia este cu mult mai complicată. Există multiple probleme, obstacole şi 
difi cultăţi care împiedică a stabili vârsta de la care aceste persoane pot fi  în calitate de 
subiecţi ai infracţiunilor militare. Printre acestea pot fi  menţionate următoarele: 

Potrivit alin. (1) art. 29 al Legii statutului militarilor cetăţenii care nu au îndeplinit 
serviciul militar pot candida pentru înmatriculare în instituţiile de învăţământ militar 
din anul în care vor împlini 17 ani până în anul în care vor împlini 23 de ani. 

În acest context vom face următoarele concretizări:
Pot fi  înmatriculate în instituţiile de învăţământ superior militar persoanele care 

au atins vârsta de 17 ani sau care vor împlini vârsta de 17 ani în primul semestru al 
primului an de studii în instituţia respectivă. 

Cele expuse pot fi  ilustrate prin următorul exemplu. Astfel, în anul de studii 
2005/2006, de exemplu, în instituţia de învăţământ superior militar poate fi  înmatriculată 
persoana X, care a împlinit vârsta de 17 ani sau care va împlini această vârstă până la 31 
decembrie 2006. Ţinând cont de faptul că înmatricularea în instituţiile de învăţământ 
superior militar are loc la 1 septembrie a fi ecărui an, persoana X care la momentul 
înmatriculării nu are împlinită vârsta de 17 ani va avea atinsă vârsta de 16 ani şi 8 
luni (aşa cum o cere prevederea de la alin. (1) art. 29 al Legii cu privire la statutul 
militarilor). Aceasta vine în contradicţie atât cu legislaţia militară în vigoare (art. 28 
al Legii cu privire la statutul militarilor, care prevede că militar prin contract poate 
deveni doar persoana care a atins vârsta de 18 ani), cât şi cu prevederile art. 28 al 
Legii pentru apărarea Patriei, conform cărora poate fi  încorporată în serviciul militar 
în termen doar persoana care a atins vârsta de 17 ani şi 10 luni). 

Alin. (2) art. 29 al Legii cu privire la statutul militarilor prevede că cetăţenii 
care îndeplinesc sau au îndeplinit serviciul militar au dreptul să fi e înmatriculaţi în 
instituţiile de învăţământ militar până la împlinirea vârstei de 25 de ani inclusiv. 

Iar alin. (3) art. 29 al aceleiaşi legi prevede că cetăţenii admişi în instituţiile de 
învăţământ militar se numesc în funcţiile militare de studenţi, audienţi sau în alte 
funcţii militare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi au statut de militari prin 
contract.

Considerăm că prevederile de la alin. (3) art. 29 al acestei legi vin în contradicţie 
cu prevederile de la alin. (1) al aceluiaşi articol, conform căruia în instituţiile de 
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învăţământ militar pot fi  înmatriculate persoanele care au atins vârsta de 16 ani şi 8 
luni (adică care au o vârstă şi mai mică decât vârsta încadrării în serviciul militar în 
termen) şi aceste persoane nicidecum nu pot fi  considerate militari prin contract (să 
aibă statutul de militar pe contract), deoarece, conform art. 28 al legii respective, poate 
fi  militar prin contract doar persoana care a atins vârsta de 18 ani. 

Militarii prin contract care au fost înmatriculaţi în instituţia de învăţământ militar 
încheie un nou contract de îndeplinire a serviciului militar pentru perioada efectuării 
studiilor în instituţia de învăţământ militar şi pentru 5 ani de serviciu militar după 
absolvirea instituţiei. 

Alin. (6) art. 29 al Legii statutul militarilor prevede că studenţii exmatriculaţi 
din instituţia de învăţământ militar pentru restanţe academice, încălcare a disciplinei 
sau refuz de a continua studiile sunt încorporaţi în serviciul militar în termen, în 
cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare, în modul stabilit de conducătorul structurii 
militare.

Potrivit alin. (5) art. 29 ale acestei legi, studenţii care, la înmatricularea în 
instituţia de învăţământ militar, nu au împlinit vârsta de 18 ani, încheie contractul 
de îndeplinire a serviciului militar la atingerea acestei vârste. Până la încheierea 
contractului, studenţii au statut de militar în termen. 

Astfel, reieşind din prevederile art. 29 al legii indicate supra, considerăm că 
cetăţenii care îşi fac studiile în cadrul instituţiilor de învăţământ militar pot fi  
subiecţi ai infracţiunilor militare la atingerea vârstei de 16 ani şi 8 luni. Totuşi, aşa 
cum am menţionat, analizând şi cazul militarilor în termen, aceste prevederi legale vin 
în contradicţie cu documentele internaţionale (Convenţia ONU cu privire la Drepturile 
Copilului etc.) şi cu principiul umanismului garantat în art. 18 al Constituţiei Republicii 
Moldova1.

Considerăm că ar fi  mai reuşită introducerea unei modifi cării în alineatele 
respective ale art. 29 al acestei legi, care ar stipula că cetăţenii care şi fac studiile în 
cadrul instituţiilor de învăţământ militar capătă statut de militar prin contract 
la atingerea vârstei de 18 ani. Astfel, cetăţenii care şi fac studiile în cadrul 
instituţiilor de învăţământ militar şi care au statut de militar prin contract vor 
putea fi  subiecţi ai infracţiunilor militare la atingerea vârstei de 18 ani.

Merită atenţie modul de tratare a acestei probleme în doctrina, practica şi legislaţia 
Federaţiei Ruse.

Astfel, potrivit pct. 2 art. 35 al Legii federale a Rusiei „Despre obligaţiunea militară 
şi serviciul militar”, cetăţenii care nu au exercitat serviciul militar în termen, dar care 
sunt înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ militar şi care încheie contractul de 
exercitare a serviciului militar în termen, capătă statutul de militari la atingerea vârstei 
de 18 ani, dar nu mai devreme de terminarea primului an de studii în instituţiile de 
învăţământ respective.

Această prevedere legală şi-a găsit oglindire în Regulamentul cu privire la ordinea 
de satisfacere a serviciului militar2. 

În pct. 2 art. 8 al acestui Regulament se fac unele concretizări privind această 
întrebare şi se accentuează că cursanţii încheie primul contract la atingerea vârstei de 
1 Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29 iulie 1994, promulgată la 29 iulie 1994 // Monitorul Ofi cial al 
Republicii Moldova, 1994, nr. 1.
2 Regulamentul cu privire la ordinea de satisfacere a serviciului militar, în redacţia Decretului Preşedintelui 
Federaţiei Ruse din 15 octombrie 1999.
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18 ani, însă nu mai devreme de terminarea primului an de studii, dar nu mai târziu de 
terminarea anului doi de studii. În acest caz, persoanele indicate, care au refuzat să 
încheie contractul în corespundere cu legislaţia respectivă şi acest Regulament, sunt 
exmatriculate din instituţiile de învăţământ militar1.

Prin urmare, conform legislaţiei militare a Federaţiei Ruse, în vigoare, persoanele 
care îşi fac studiile în instituţiile de învăţământ militar şi se numesc cursanţi, dar care 
nu au atins vârsta de 18 ani, nu pot fi  trase la răspundere penală pentru infracţiuni 
militare (infracţiunile prevăzute de Capitolul 33 CP RF), deoarece ele nu posedă 
criteriile, semnele speciale ale subiecţilor acestor infracţiuni. Ele capătă statutul de 
militar, în tot volumul, la încheierea contractului despre exercitarea serviciului militar 
şi doar în legătură cu atingerea vârstei de 18 ani.

Practica judiciară a Judecătoriei militare a Districtului Militar Leningrad şi a 
Judecătoriei militare a Garnizoanei Sankt Petersburg (în R. Moldova practică judiciară 
în materia dată nu există) pentru perioada anilor 1996-1998 a demonstrat că sentinţele 
acestor judecătorii cu privire la condamnarea cursanţilor instituţiilor de învăţământ 
militar au fost legale. În această perioadă nu a fost nici un caz de tragere la răspundere 
penală pentru săvârşirea infracţiunilor militare a cursanţilor instituţiilor de învăţământ 
militar, care nu ar fi  atins vârsta de 18 ani la momentul săvârşirii infracţiunii. De 
regulă, cursanţii primului şi al doilea an de studii săvârşeau infracţiuni de tip comun în 
participaţie cu persoanele civile2.

3. Apariţia şi încetarea raporturilor juridice penal-militare
O importanţă deosebită pentru recunoaşterea persoanei ca subiect al infracţiunii 

militare o are începutul şi sfârşitul perioadei de afl are a persoanei în serviciul militar, 
timpul în care persoana are statut de militar. Anume în această perioadă de timp apar 
relaţiile (raporturile) juridice militare între persoană şi stat în persoana organelor 
administraţiei militare, şi, respectiv, în această perioadă de timp persoana, în cazul 
săvârşirii unei fapte prevăzute de Capitolul XVIII al Părţii Speciale a Codului penal, 
poate fi  subiect al relaţiilor juridice penal-militare, adică subiect al infracţiunilor 
militare.

Conform art. 18 al Legii pentru apărarea Patriei, durata serviciului militar este: 
a) pentru militarii care îndeplinesc serviciul militar în termen — 12 luni; 
b) pentru militarii care îndeplinesc serviciul militar cu termen redus – 3 luni; 
c) pentru militarii care îndeplinesc serviciul militar prin contract — perioada 

indicată în contract; 
d) pentru rezerviştii concentraţi — durata concentrărilor. În caz de mobilizare, 

durata serviciului militar nu se stabileşte. 
Potrivit aceluiaşi articol al legii sus-indicate, durata serviciului militar se 

calculează: 
a) pentru cetăţenii încorporaţi în serviciul militar în termen sau în serviciul cu 

termen redus — din ziua includerii în tabelul nominal al unităţii militare; 
b) pentru cetăţenii încadraţi în serviciul militar prin contract — din momentul 

intrării în vigoare a contractului; 
c) pentru cetăţenii înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ militar — din ziua 

înmatriculării; 
1 Правовое положение курсанта военно-учебного заведения: Сборник законов, документов – Moсква, 1996, 
p. 21; Положение о порядке прохождения военной службы – Москва, 1999, p. 16.
2 Криминология / Под редакцией А.И. Долговой – Moсква, 1999, p. 576. 
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d) pentru rezerviştii concentraţi sau mobilizaţi — din ziua încorporării de către 
centrul militar. 

Perioada afl ării cetăţeanului în serviciul militar începe din ziua în care acesta, prin 
ordinul comandantului centrului militar, este încorporat sau încadrat în serviciul militar 
şi trimis în unitatea militară şi durează până în ziua în care militarul, prin ordinul 
comandantului unităţii militare, este exclus din tabelul nominal al unităţii militare în 
legătură cu trecerea în rezervă sau în retragere. 

Prevederi asemănătoare sunt stipulate şi în Regulamentul cu privire la satisfacerea 
serviciului militar de către corpul soldaţilor, sergenţilor şi ofi ţerilor Forţelor Armate, 
conform căruia persoana se consideră angajată în serviciu militar prin contract din 
ziua semnării de către ambele părţi a contractului, iar eliberată — din ziua în care, prin 
ordinul comandantului de unitate, este exclusă din listele personalului, în legătură cu 
trecerea în rezerva Forţelor Armate sau în retragere. 

Totuşi, considerăm că statutul de militar, în cazul încheierii contractului pentru 
efectuarea serviciului militar, persoana îl capătă nu din momentul încheierii 
contractului, ci din momentul încadrării persoanei în serviciul militar prin contract 
de către centrele militare. 

Această concluzie este dedusă din conţinutul prevederilor art. 24 al legii numite 
supra, potrivit căruia încadrarea cetăţenilor în serviciul militar prin contract se 
efectuează de către centrele militare în baza extraselor din ordinele pe efectiv cu 
privire la numirea în funcţie, parvenite: a) pentru soldaţi, sergenţi şi subofi ţeri — de la 
comandanţii unităţilor şi marilor unităţi militare; b) pentru ofi ţeri — de la autorităţile 
administraţiei publice centrale în care este prevăzut serviciul militar.

Astfel, teoretic se poate deduce că mai întâi se încheie contractul pentru serviciul 
militar, apoi se emite ordinul de numire în funcţie, după care aceste ordine se expediază 
centrelor militare pentru încadrarea persoanei în serviciul militar şi doar după aceasta 
se emite ordinul comandantului centrului militar de încadrare a persoanei în serviciul 
militar. Încheierea contractului şi emiterea ordinului de încadrare în serviciul militar 
poate să corespundă în timp, uneori nu.

Ţinând cont de faptul că persoana se afl ă în serviciul militar, adică raportul juridic 
militar între ea şi organele conducerii militare apare doar din momentul încorporării 
acesteia în serviciul militar, prin ordinul comandantului centrului militar (a se vedea 
art. 18 alin. (4) al Legii pentru apărarea Patriei), considerăm că şi subiect al infracţiunii 
militare persoana respectivă poate fi  doar din momentul încorporării, prin ordinul 
comandantului centrului militar, în serviciul militar.

O altă problemă, nu mai puţin discutabilă, este momentul încetării raportului juridic 
militar al persoanei care exercită serviciul militar prin contract. 

Considerăm că în ce priveşte încetarea raporturilor juridice militare şi, eventual, a 
raporturilor juridice penal-militare probleme nu apar în cazul când termenul contractului 
în serviciul militar a expirat, deoarece, conform art. 25 al Legii sus-indicate, contractul 
de îndeplinire a serviciului militar reprezintă un acord între cetăţean şi autoritatea 
administraţiei publice centrale, în care este prevăzut serviciul militar, acord prin care 
părţile contractante stabilesc termenul încadrării şi condiţiile îndeplinirii serviciului 
militar. Prin urmare, la expirarea termenului încadrării în serviciul militar încetează şi 
raporturile juridice militare şi, eventual, raporturile juridice penal-militare.

Nu mai puţin discutabilă este şi problema vizând momentul încetării raportului 
juridic militar al persoanei care exercită serviciul militar prin contract, în cazul în 
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care termenul contractului cu privire la exercitarea serviciului militar nu a expirat, 
însă militarul prin contract a înaintat, din proprie dorinţă, raport de desfacere a 
contractului cu privire la exercitarea serviciului militar înainte de termen. 

În această privinţă este necesar a accentua asupra faptului că legislaţia militară 
naţională este cu mult mai loială faţă de militarii prin contract decât majoritatea 
legislaţiilor militare din alte ţări, deoarece, spre deosebire de acestea, legislaţia 
naţională, în art. 44 lit. g) al Regulamentului cu privire la îndeplinirea serviciului 
militar de către corpul soldaţilor, sergenţilor şi ofi ţerilor Forţelor Armate1, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 925 din 21 decembrie 1994, permite desfacerea contractului 
cu privire la exercitarea serviciului militar înainte de termen, la dorinţă proprie. 

Noi însă considerăm că dacă militarul prin contract, a înaintat din dorinţă proprie 
raport de desfacere înainte de termen a contractului, el este obligat să exercite serviciul 
militar încă 2 săptămâni din momentul înaintării cererii. (Notă: deoarece legislaţia 
militară nu reglementează termenele de desfacere a contractului la dorinţa proprie 
a militarului, se aplică prevederile generale ale legislaţiei muncii, anume: art. 85 
al Codului muncii2, potrivit căruia, salariatul are dreptul la demisie — desfacere a 
contractului individual de muncă din proprie iniţiativă, anunţând despre aceasta 
angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. După expirarea acestui 
termen, salariatul are dreptul să înceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să efectueze 
achitarea deplină a drepturilor salariale ce i se cuvin salariatului şi să-i elibereze… 
documentele legate de activitatea acestuia în unitate). Deci, după expirarea acestui 
termen persoana poate înceta exercitarea serviciului militar unilateral, dacă nu a fost 
emis ordinul comandamentului militar cu privire la trecerea miliarului prin contract în 
rezervă.

Prin urmare, militarul prin contract poate fi  subiect al infracţiunii militare din 
momentul încorporării lui în serviciul militar, prin ordinul comandantului centrului 
militar, până la eliberarea lui: din ziua în care, prin ordinul comandantului de 
unitate, el este exclus din listele personalului în legătură cu expirarea termenului 
contractului, în legătură cu trecerea în rezerva Forţelor Armate sau în retragere, 
sau, în cazul înaintării raportului de desfacere a contractului la dorinţa proprie, 
după expirarea a 14 zile din momentul înaintării raportului, dacă dânsul nu a fost 
eliberat din serviciul militar înainte de acest termen.

Începutul afl ării militarului în serviciul militar în termen şi cu termen redus se 
consideră ziua prezentării recrutului în organul local de conducere militară pentru a fi  
trimis în unitatea militară, iar sfârşitul afl ării în serviciul militar în termen se consideră 
ziua în care militarul, prin ordinul comandantului unităţii militare, este exclus din 
listele efectivului în legătură cu trecerea sa în rezerva Forţelor Armate. În ce priveşte 
prevederile Regulamentului, potrivit căruia, începutul afl ării în serviciul militar în 
termen se consideră ziua prezentării recrutului în organul local de conducere militară 
pentru a fi  trimis în unitatea militară, considerăm că acestea vin în contradicţie cu 
prevederile Legii pentru apărarea Patriei şi, prin urmare, sunt ilegale şi inaplicabile. 
Concluziile noastre sunt susţinute şi de prevederile art. 39 alin. (2) al legii sus-numite, 
potrivit cărora, până la intrarea în vigoare a Regulamentului cu privire la modul de 

1 Publicat în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 1995, nr. 7 din 2 februarie.
2 Codul Muncii al Republicii Moldova, adoptat la 28 martie 2003, promulgat la 14 iulie 2003, în vigoare la 1 
octombrie2003 // Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159.
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îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, aprobat de Guvern, se va aplica 
Regulamentul cu privire la îndeplinirea serviciului militar de către corpul soldaţilor, 
sergenţilor şi ofi ţerilor Forţelor Armate, în măsura în care nu contravine prezentei 
legi. 

Astfel, considerăm că militarul în termen poate fi  subiect al infracţiunii militare 
din ziua în care acesta, prin ordinul comandantului centrului militar, este încorporat 
sau încadrat în serviciul militar şi trimis în unitatea militară şi până în ziua în 
care militarul, prin ordinul comandantului unităţii militare, este exclus din tabelul 
nominal al unităţii militare în legătură cu trecerea în rezervă sau în retragere. 

Acelaşi Regulament mai prevede că pentru supuşii militari chemaţi la concentrări 
sau la instrucţiunile de probă începutul serviciului militar se consideră ziua când ei 
s-au prezentat la locul satisfacerii serviciului de concentrare sau a instrucţiunilor de 
probă, iar sfârşitul serviciului militar se consideră sfârşitul ultimei zile de concentrare 
sau a instrucţiunilor de probă. 

Acelaşi termen se atribuie şi la durata de timp în care aceste persoane pot fi , 
eventual, subiecţi ai infracţiunilor militare.

 Studenţii instituţiilor de învăţământ militar, care au atins vârsta de 17 ani, 
se consideră afl aţi în serviciul militar din ziua când au fost înscrişi în listele acestei 
instituţii de învăţământ militar. Potrivit art. 29 al Legii statutul militarului cetăţenii 
care nu au satisfăcut serviciul militar pot candida pentru înmatriculare în instituţiile 
de învăţământ militar din anul când vor împlini 17 ani până în anul când vor împlini 
23 de ani. 

Astfel, din analiza acestor prevederi legale, ajungem la concluzia că cetăţenii care 
nu au îndeplinit serviciul militar pot fi  înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ militar 
la vârsta de 16 ani şi 8 luni. 

Cetăţenii care satisfac sau au exercita serviciul militar au dreptul să fi e înmatriculaţi 
în instituţiile de învăţământ militar până la împlinirea vârstei de 25 de ani inclusiv. 

În ce priveşte cetăţenii care îşi fac studiile în instituţiile de învăţământ militar din 
R. Moldova, putem conchide următoarele:

— Cei admişi în instituţiile de învăţământ militar se numesc în funcţiile militare de 
studenţi, audienţi sau în alte funcţii militare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
şi au statut de militari prin contract. Militarii prin contract care au fost înmatriculaţi 
în instituţia de învăţământ militar încheie un nou contract de exercitare a serviciului 
militar pentru perioada efectuării studiilor în instituţia de învăţământ militar şi pentru 
5 ani de serviciu militar după absolvirea instituţiei. 

— Studenţii care, la înmatricularea în instituţia de învăţământ militar, nu au împlinit 
vârsta de 18 ani, încheie contractul de satisfacere a serviciului militar la atingerea 
acestei vârste. Până la încheierea contractului, studenţii au statut de militar în termen. 

Prin urmare, studenţii instituţiilor de învăţământ militar pot fi  subiecţi ai 
infracţiunilor militare, eventual, la împlinirea vârstei de 16 ani şi 8 luni.

Studenţii exmatriculaţi din instituţia de învăţământ militar pentru restanţe 
academice, încălcare a disciplinei sau refuz de a continua studiile sunt încorporaţi 
în serviciul militar în termen, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare, în modul 
stabilit de conducătorul structurii militare.
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4. Depunerea Jurământului militar: condiţie specială pentru 
recunoaşterea militarului în calitate de subiect al unor infracţiuni 
militare

Depunerea Jurământului militar, în general, nu este o condiţie obligatorie pentru a 
recunoaşte persoana (militarul) ca subiect al infracţiunii militare.

Totuşi, considerăm că în unele cazuri, ţinând cont de specifi cul serviciului militar 
(serviciu special), nedepunerea Jurământului militar de către persoana care a săvârşit 
o faptă prevăzută de Capitolul XVIII al Codului penal, intitulat „Infracţiuni militare”, 
serveşte drept temei de a elibera această persoană de răspunderea penală pentru 
fapta săvârşită (cu excepţia cazurilor când acţiunile ei vor întruni o componenţă de 
infracţiune cu caracter general)1. 

Aşa, conform alin. (3) art. 10 al Regulamentului Serviciului interior al Forţelor 
Armate ale Republicii Moldova, până la depunerea jurământului militar, militarul nu 
poate fi  numit în funcţii militare, angajat în executarea misiunilor de luptă, în executarea 
serviciului de alarmă2, sau a serviciului de luptă, a serviciului de gardă şi garnizoană; 
militarului nu-i pot fi  repartizate armament şi tehnică militară, lui nu-i poate fi  aplicată 
pedeapsa cu arest.

Alarmarea unităţii militare se execută de comandanţii (şefi i) militari, cărora le-a 
acordat acest drept Ministrul Apărării.

Alarmele sunt de luptă şi de exerciţiu.
Alarmarea de luptă a unităţii militare se execută în scopurile pregătirii către 

executarea misiunilor de luptă. În acest caz este scos întregul efectiv al unităţii militare 
(cu excepţia militarilor care nu au depus Jurământul militar) cu armamentul şi tehnica 
militară, cu alte mijloace materiale care i se cuvine.

Alarmarea de exerciţiu a unităţii militare se execută în scopul pregătirii către 
acţiuni la alarma de luptă, la ieşirea unităţii la aplicaţii, în caz de calamităţi, pentru 
stingerea incendiilor şi la rezolvarea altor misiuni. În asemenea cazuri unitatea militară 
acţionează ca şi în cazul alarmei de luptă, cu unele limitări stabilite. 

Serviciul în garnizoană are drept scop asigurarea menţinerii disciplinei militare 
în garnizoană, a condiţiilor necesare pentru viaţa de toate zilele şi pregătirea trupelor, 
ieşirea organizată la alarmă şi desfăşurarea măsurilor de garnizoană cu participarea 
trupelor.

Serviciul de gardă este destinat pazei de nădejde şi apărării drapelelor de luptă, 
magaziilor cu muniţii, tehnicii militare, altor mijloace militare şi a obiectivelor militare 
şi de stat, de asemenea, pentru paza persoanelor deţinute sub arest disciplinar.

Astfel, militarii în termen, care nu au depus jurământul militar, nu pot fi  subiecţi ai 
infracţiunilor prevăzute de art. 374 CP RM (Încălcarea regulilor statutare cu privire 
la serviciul de gardă), de art. 375 CP RM (Încălcarea regulilor cu privire la serviciul 
de alarmă /de luptă/ al trupelor militare), de art. 377 CP RM (Încălcarea regulilor cu 
privire la menţinerea ordinii publice şi la asigurarea securităţii publice).

1 Xenofon Ulinovschi. Infracţiuni militare. – În: S. Brânză, X. Ulianovschi, V. Stati, I. Ţurcanu, V. Grosu. Drept 
penal. Partea Specială. Volumul II. – Chişinău: Cartier juridic, 2005, p. 732-733.
2 Regulamentul Serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova. Capitolul 7 ,,Alarmarea”, p. 126-
127.
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Conf. univ., dr. Alexandru MARIŢ
Catedra Drept Public
Universitatea de Stat „Alecu Russo” Bălţi

DIMENSIUNEA PSIHICĂ A PERSOANEI 
INFRACTORULUI ÎN CAZUL CONSTRÂNGERII FIZICE 
ŞI PSIHICE_____________________________________________________________________

As a progres registred within the framework of the national criminal legistion in the 
context of evaluation and taking into consideration when commiting an offence a 
free will, infl uenced by nobody and nothing, from the offender’s side constitutes 
the settlement and the purposeful incrimination in an innovator aspectunlike the 
criminal code of the Republic of Moldova from 1961 of such cases that remove the 
criminal character of the action as the moral and physical coercion in article 39 of 
the Criminal Code. Therefore, the presence of these when commiting an action 
in general and an action relating to an infraction particulary as it is mentioned in 
the criminal Law through the presence of the psychic and psysical coercion the 
perpetrator or offendre’s freedom of will is excluded. 
Thereby, in article 39 of the Criminal Code of the Republic of Moldova entitled 
„Psychic and physical coercion setion 1 it is stipulated: It is not considered an 
offence the action, stipulated by the criminal law, that caused injuries to the interets 
protected by law as a result of psychic and physical coercion, it as a result of this 
coercion the person couldn it conduct his /her acts ”.
But in section 2 it is stipulated: „The Criminal Responsability for commiting injures 
the interests protected by the criminal law through physical or psychic coercion, as a 
consequence to which the person maintains the possibility to conduct his /her acts, 
is established according to article 38 ”.

În doctrina dreptului penal manifestarea factorului volitiv din conţinutul intenţiei 
prin voinţa subiectului de a realiza fapta materială este unanim recunoscută, chiar 
dacă unii autori acceptă existenţa proceselor psihice de voinţă numai faţă de acţiune-
omisiune1 sau, după cum corect susţin alţi autori2, acestea se extind şi asupra urmărilor 
socialmente periculoase. Deşi omul, stăpân pe facultăţile sale psihice, întreprinde în 
mod obişnuit numai activităţi pe care le înţelege şi le voieşte, în cazul unei constrângeri 
morale sau fi zice săvârşeşte totuşi chiar şi fapte infracţionale, pe care le înţelege, dar 
nu le voieşte. Or, în asemenea situaţii subiectul înţelege relaţiile sociale împotriva 
cărora se îndreaptă fapta sa materială, cunoaşte caracterul ei antisocial şi îi prevede 
rezultatele socialmente periculoase, însă nu este realizat factorul volitiv, în sensul că 
autorul nu voieşte fapta materială îndreptată împotriva acestor relaţii şi nici nu doreşte 
rezultatele socialmente periculoase caracteristice infracţiunii respective.

În doctrina europeana există un curent de opinie care preconizează renunţarea 
la evidenţierea factorului volitiv din conţinutul intenţiei, fi ind considerat sufi cient 
doar factorul intelectiv. În acest sens se arată că cel care cunoaşte pericolul concret 
1 Tanoviceanu I. Tratat de drept penal şi procedură penal. Vol. I. – Bucureşti, 1924, p. 587-588, 630; Dongoroz V. 
Drept penal. – Bucureşti, 1939, p. 236-238; Petrovici S. Unele aspecte ale noţiunii de vinovăţie în dreptul penal 
socialist // S.C.J., 1958, nr. 1, p. 300-301; Roşca V. Culpa cu previziune şi intenţia indirectă // S.C.J,. 1968, nr. 2, 
p. 275.
2 Pop Tr. Drept penal comparat. Partea Generală. Vol. II. – Cluj, 1923, p. 333-339, 342-348; Biro L., Basarab 
M. Curs de drept penal al R.P.R. – Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1963, p. 131; Ţaţomir G. Câteva 
consideraţii asupra infracţiunii de huliganism // J.N.,1958 nr. 4, p. 658; Rîpeanu Gr. Notă // L.P., 1955, nr. 3, p. 286; 
Biro L. Drept penal. Partea Generală. – Cluj: Universitatea Babeş-Bolyai, 1971, p. 90-93; Dincu A. Drept penal. 
Partea Generală. Vol. I. – Universitatea Bucureşti, 1975, p. 166-172.
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generat de acţiunea sa, dar totuşi o săvârşeşte, probează o atitudine clară de dispreţ 
pentru valoarea socială ocrotită de norma penală, ceea ce apare ca sufi cient pentru 
califi carea faptei ca fi ind intenţionată. Această teorie are ca principală consecinţă 
ştergerea diferenţelor dintre formele intenţiei, dar şi dispariţia culpei cu prevedere, 
adică a sineîncrederii ca formă a culpei. Deoarece caracterul intenţionat al faptei este 
dat de prevederea pericolului creat de acţiune pentru valoarea ocrotită, doar culpa fără 
prevedere sau neglijenţa mai poate fi  considerată ca fi ind o veritabilă culpă.

Referindu-ne la constrângerea morală, menţionăm că aceasta presupune o 
„ameninţare cu un pericol grav pentru viaţă, sănătatea, libertatea proprie sau a altuia, 
pericol pe care cel ameninţat nu-1 poate înlătura altfel. Adică, paralizarea libertăţii 
de voinţă a omului de către nişte forţe străine lui, ce vin din partea unei persoane 
fi zice, obligându-1 la săvârşirea unei infracţiuni, pe care o înţelege şi nu o voieşte, 
dar o săvârşeşte”1. Aşadar,.constatăm că în asemenea situaţie persoana ameninţată este 
„silită să aleagă între comiterea unei infracţiuni şi suferirea unui rău imediat”2. Fiind 
săvârşită sub imperiul ameninţării cu un pericol grav, ilicit, care nu poate fi  înlăturat 
pe o altă cale, fapta infracţională respectivă, cu toate că este înţeleasă de autorul ei 
material, acesta este nevoit să o comită şi, la drept vorbind, sub aspect subiectiv fapta 
nu-i aparţine. În acelaşi context ar mai fi  de menţionat, probabil, şi faptul că şi în cazul 
constrângerii fi zice de către o forţă umană sau naturală sunt îngrădite posibilităţile fi zice 
ale unei persoane de a-şi desfăşura o anumită activitate la care este obligată prin lege şi 
sancţionată ca atare3. În cazul acestei forme de constrângere, forţele străine acţionează 
nemijlocit asupra energiei fi zice a persoanei constrânse, paralizându-i completamente 
posibilitatea de a acţiona conform obligaţiilor sale. Sub acest aspect, practica judiciară 
corect atestă: „ ...Se poate trage concluzia că persoana a acţionat în afara voinţei ei, 
fi ind constrânsă din punct de vedere fi zic în aşa mod, încât să nu fi  putut proceda altfel. 
Prin urmare, din punct de vedere intelectiv, persoana constrânsă fi zic îşi păstrează 
întreaga capacitate de a înţelege valoarea socială pe care o are fapta săvârşită, însă 
sub aspect volitiv îi lipseşte voinţa comiterii sale”4. Lipsind deci factorul volitiv din 
conţinutul intenţiei, legiuitorul nostru scoate din rândul infracţiunilor faptele prevăzute 
de legea penală, care sunt comise în condiţiile constrângerii fi zice.

Menţionăm în context că, spre deosebire de Codul penal al Republicii Moldova din 
1961, în legislaţia penală naţională s-a înregistrat un progres în ce priveşte stabilirea 
caracterului penal al faptei săvârşite în prezenţa unei voinţe libere a făptuitorului, 
neinfl uenţate de către nimeni şi de nimic. Astfel, noul Cod penal prevede expres, 
sub aspect inovator, unele cauze care înlătură caracterul penal al faptei, cum ar fi  
constrângerea fi zică şi constrângerea morală (art. 39 CP RM). Aşa încât, prezenţa 
acestora la comiterea unei fapte, în general, şi a unei fapte infracţionale, în special, 
exclude libertatea de voinţă a făptuitorului sau a infractorului. 

Astfel, la alin. (1) art. 39 al Codului penal al Republicii Moldova, intitulat 
„Constrângerea fi zică şi psihică”, se prevede: „Nu constituie infracţiune fapta, 
prevăzută de legea penală, care a cauzat daune intereselor ocrotite de lege ca rezultat 
al constrângerii fi zice sau psihice, dacă în urma acestei constrângeri persoana nu 
putea să-şi dirijeze acţiunile”.
1 Oancea I. Tratat de drept penal. Partea Generală. – Bucureşti: All, 1996, p. 253.
2 Tanoviceanu I. Op. cit., p. 840-841.
3 Dărîngă Gh. – În: Dongoroz V., Dărîngă Gh., Kahane S. Noul Cod penal şi Codul penal anterior — prezentare 
comparativă. - Bucureşti: Editura Politică, 1968, p. 376.
4 Tanoviceanu I. Op. cit., p. 838-839; Bulai C. Drept penal. Partea Generală. – Universitatea Bucureşti, 1987, p. 25.
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La alin. (2), acelaşi articol, e stipulat: „Răspunderea penală pentru cauzarea de 
daune intereselor ocrotite de legea penală prin constrângere psihică sau fi zică, în 
urma căreia persoana menţine posibilitatea de a-şi dirija acţiunile, se stabileşte în 
condiţiile art. 38”.

Aşadar, la alin. (1) al articolului menţionat sunt stabilite două forme distincte de 
înlăturare a caracterului penal al faptei: constrângerea fi zică şi constrângerea psihică. 
Astfel, atât în cazul constrângerii fi zice, cât şi în cel al constrângerii psihice se înlătură 
caracterul penal al faptei, întrucât infracţiunii îi lipseşte una dintre trăsăturile esenţiale: 
vinovăţia. Conform regulilor generale ale răspunderii penale, nu există vinovăţie în 
cazul în care făptuitorul este lipsit de capacitatea de a-şi manifesta voinţa şi de a-şi 
dirija acţiunile.

Constrângerea psihică constă într-o ameninţare asupra psihicului persoanei care, 
sub imperiul acestei presiuni şi ca urmare a ei, nu-şi dirijează voinţa în mod liber şi 
săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală.

În aşa fel, condiţiile constrângerii fi zice şi psihice, cu toate că nu sunt stipulate 
expres de lege, pot fi  deduse din conţinutul legii. Acestea sunt:

— existenţa sau exercitarea asupra făptuitorului a unei acţiuni de constrângere 
fi zică sau psihică;

— constrângerea să fi e de natură gravă, să pună în pericol viaţa, sănătatea, 
integritatea corporală ori bunurile persoanei;

— pericolul grav să nu poată fi  înlăturat în alt mod decât prin săvârşirea unei fapte 
prevăzute de legea penală.

Alin. (2) al articolului nominalizat prevede situaţia (starea) în care făptuitorul îşi 
menţine posibilitatea de a-şi dirija acţiunile în urma constrângerii fi zice sau psihice. 
Însă, în cazul în care persoana are posibilitatea de a-şi alege un anumit comportament 
şi de a lua o decizie sau alta se vor aplica prevederile stării de extremă necesitate.

De altfel, cauze exoneratoare de răspundere penală, precum constrângerea morală 
sau ameninţarea, sunt reglementate şi de dispoziţiile articolului 31 lit. d) din Statutul 
Curţii Criminale Internaţionale, unde se menţionează: „Fapta nu va fi  califi cată drept 
crimă supusă jurisdicţiei Curţii, dacă va fi  săvârşită în urma unei ameninţări cu moartea 
sau cu vătămarea corporală gravă a persoanei sau a altor persoane, dacă persoana 
acţionează necesar şi rezonabil pentru a evita această ameninţare, cu condiţia să nu 
cauzeze intenţionat un rău mai mare decât cel care trebuia evitat”.

Asemenea cazuri au fost şi sunt reglementate într-un mod asemănător atât de 
dispoziţiile actualului Cod penal român, din 1969 (alin. (1), (2) art. 46), cât şi de 
proiectul Codului penal al României din 28 iunie 2004 (de la art. 27 — constrângerea 
fi zică, de la art. 28 — constrângerea morală), ele fi ind prezentate ca nişte „cauze 
care înlătură caracterul penal al faptei”. În mod expres, la art. 27 — Constrângerea 
fi zică — se menţionează: „Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală 
săvârşită din cauza unei constrângeri fi zice căreia făptuitorul nu i-a putut rezista”, 
iar la art. 28 — Constrângerea morală — se prevede: „Nu constituie infracţiune fapta 
prevăzută de legea penala săvârşită din cauza unei constrângeri morale, exercitată 
prin ameninţarea cu un pericol grav pentru persoana făptuitorului ori a altuia şi care 
nu putea fi  înlăturat în alt mod”.

Bunăoară, cazuri care înlătură caracterul penal al faptei sunt reglementate şi în noul 
Cod penal francez din 1992, şi anume: constrângerea, care este cea de-a doua cauză 
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ce exclude răspunderea, fi ind reglementată la art. 122-2 al Codului penal, în care se 
menţionează: „Nu este penalmente răspunzătoare persoana care a acţionat sub imperiul 
unei forţe sau al unei constrângeri căreia nu i-a putut rezista”. Astfel, spre deosebire de 
tulburarea psihică sau neuropsihică, în cazul constrângerii autorul are discernământul 
păstrat, însă libertatea voinţei îi este înlăturată. S-a apreciat în acest sens că de fapt 
nu este vorba în această ipoteză de o lipsă de imputabilitate ci, mai degrabă, de o 
lipsă de culpabilitate, deoarece lipsa voinţei libere înlătură direct elementul moral 
al infracţiunii pentru cel care a comis-o1. Constrângerea are însă, la concret, aceleaşi 
efecte ca şi nonimputabilitatea, deoarece duce la dispariţia răspunderii personale a 
autorului şi nu la dispariţia infracţiunii în sine (complicele, spre exemplu, poate să 
răspundă penal pentru infracţiunea respectivă, dacă se constată că nu a fost el însuşi 
constrâns)2.

Deşi, în doctrina autohtonă s-a exprimat şi opinia că în condiţiile unei constrângeri 
morale fapta se săvârşeşte totuşi cu voinţă3, menţionându-se astfel că în asemenea 
cazuri infractorul acţionează, de regulă, fără de voinţă liber manifestată, aceasta fi ind 
una impusă, sau constrânsă. Însă, infractorului în asemenea cazuri nu i se exclude 
conştiinţa; or, în asemene situaţii acesta poate sau ar putea doar aprecia caracterul 
faptelor sale. 

Într-o altă viziune se constată că, deoarece la alin. (1) art. 39 CP RM se stabilesc 
două forme distincte de înlăturare a caracterului penal al faptei: constrângerea fi zică 
şi constrângerea psihică, rezultă că atât în cazul constrângerii fi zice, cât şi în cazul 
constrângerii psihice se înlătură caracterul penal al faptei, întrucât infracţiunii îi 
lipseşte una dintre trăsăturile esenţiale: vinovăţia. Însă, conform regulilor generale 
ale răspunderii penale, nu există vinovăţie în cazul în care făptuitorul este lipsit de 
capacitatea de a-şi manifesta voinţa şi de a-şi dirija acţiunile4.

Pornind de la această neuniformă şi contradictorie apreciere, vom încerca să 
analizăm ambele aceste cazuri.

Constrângerea fi zică constă într-o presiune condiţionată de o energie străină care 
îl pune pe făptuitor în imposibilitatea de a-şi dirija în mod liber voinţa şi îl determină 
să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală5.

Sub acest aspect, în practica judiciară română s-a menţionat că „se poată trage 
concluzia că persoana a acţionat în afara voinţei ei, fi ind constrânsă din punct de 
vedere fi zic în aşa mod, încât să nu fi  putut proceda altfel”. Prin urmare, din punct 
de vedere intelectiv, persoana constrânsă fi zic îşi păstrează întreaga capacitate de a 
înţelege valoarea socială pe care o are fapta săvârşită, însă sub aspect volitiv îi lipseşte 
voinţa comiterii ei6. 

1 Cioclei Valerian. Mobilul în conduita criminală. – Bucureşti: All Beck, 1999, p. 223. 
2 În acelaşi sens a se vedea: Stefani G., Levasseur G., Bouloc B. Droit penal general. Troisieme ed. – Paris: Dalloz 
1987, p. 331; T. corr., Saint-Malo, 22 sept. 1961, Qaz. Pal., 1961. 2. 316; May aud Yves. Annotations de jurisprudence 
Code penal. Nouveau code penal, Ancien code penal. – Paris: Dalloz, 1996-97, p. 59. 
3 Macari Ion. Drept penal, Partea Generală. – Chişinău, 1999, p. 48.
4 Barbăneagră Alexei, Berliba Viorel, Bârgău Mihai et al. Codul Penal al Republicii Moldova, cu modifi cările de 
până la 8 august 2003 introduse prin: Legea nr. 211-XV din 29.05.2003 // Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 
2003, nr. 116-120; Legea nr. 305-XV din 11.07.2003 // Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2003, nr. 153-
154; Legea nr. 353-XV din 31.07.2003 // Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2003, nr. 170-172; Comentariu. 
– Chişinău: ARC 2003, p. 111.
5 Ibidem.
6 Tanoviceanu I. Op. cit., p. 838-839; Bulai C. Drept penal, Partea Generală. – Universitatea Bucureşti, 1987, p. 
255.



120

DOCTRINÃ

R
e

vi
st

a
 d

e
 ð

ti
in

þe
 p

e
n

a
le

  
  

 A
N

U
L

 I
I 

 2
0

0
6

Aşa cum s-a arătat în doctrina română, constrângerea fi zică reprezintă presiunea 
de natură fi zică pe care o forţă exterioară, irezistibilă, o exercită asupra unui individ, 
înlăturându-i posibilitatea de control asupra acţiunilor sale şi determinându-l astfel 
la comiterea unei fapte prevăzute de legea penală1. Astfel, constrângerea fi zică poate 
fi  determinată atât de cauze exterioare subiectului (aşa cum se întâmplă în exemplele 
aduse supra), cât şi de cauze interne (cum ar fi , de pildă, o stare de leşin care determină 
căderea unei persoane peste o alta, rănind-o)2.

Această forţă poate fi  generată de diverse surse, cum ar fi : acţiunea unei persoane 
(spre exemplu, o persoană o împinge pe alta care cade astfel peste un copil, cauzându-i 
vătămări corporale); actul unui animal (calul îl aruncă din şa pe călăreţ, care ajunge 
astfel în curtea unui terţ); un fenomen al naturii (din cauza unor inundaţii, militarul nu 
se poate prezenta la unitate, toate căile de acces din localitate fi ind blocate); o energie 
mecanică (explozia unei instalaţii îl aruncă pe un muncitor peste o altă persoană, pe 
care o răneşte).

Pentru a fi  una exoneratoare de răspundere, constrângerea trebuie să fi e irezistibilă, 
cu alte cuvinte autorul să nu poată să i se opună. Caracterul irezistibil nu trebuie apreciat 
in abstracto, ci ţinându-se cont de particularităţile persoanei constrânse3. Aşa, de 
pildă, va exista constrângere fi zică în cazul unei persoane sechestrate într-o încăpere şi 
împiedicată astfel să efectueze acţiunea cerută de lege (de pildă, să denunţe comiterea 
unei infracţiuni), în măsura în care ea nu a reuşit să se elibereze din spaţiul unde era 
închisă. Nu are relevanţă în acest sens faptul că o altă persoană, cu o constituţie fi zică 
mai robustă, ar fi  putut ieşi din încăpere prin spargerea uşii.

În doctrina română s-a mai arătat că pentru aplicarea acestei cauze de înlăturare 
a vinovăţiei nu interesează dacă acţiunea forţei de constrânge a fost previzibilă sau 
nu, fi ind sufi cient să se constate că în momentul comiterii faptei autorul s-a afl at sub 
imperiul ei4. Deşi suntem în principiu de acord că relevantă este nu posibilitatea de 
prevedere, ci posibilitatea de înlăturare a constrângerii, considerăm totuşi că nu poate 
fi  exclusă de plano situaţia în care caracterul previzibil al constrângerii determină 
evitabilitatea ei şi astfel ea nu mai poate fi  invocată. Aşa, de pildă, există o constrângere 
fi zică atunci când subiectul nu poate părăsi o localitate, izolată din cauza unui fenomen 
al naturii. În măsura în care intervenţia fenomenului naturii şi a efectelor sale fusese 
anunţată ca fi ind certă, credem că, în anumite situaţii, militarul putea evita această 
situaţie, plecând mai repede spre unitate. Soluţia depinde însă în cele din urmă de 
împrejurările concrete în care a intervenit constrângerea.

Astfel că, dacă în cazul constrângerii fi zice presiunea exterioară se exercita asupra 
fi zicului persoanei, în cazul de faţă presiunea se exercită asupra psihicului acesteia. 
Deşi textul legii vorbeşte de ameninţarea cu un rău, doctrina admite că ideea de 
constrângere morală nu este incompatibilă cu exercitarea de violenţe fi zice asupra 
persoanei5. Aşa se întâmplă, spre exemplu, atunci când ameninţarea este însoţită de 
violenţe fi zice pentru a-şi spori efectul intimidant. De asemenea, violenţele fi zice pot 
fi  exercitate atât asupra persoanei constrânse, cât şi asupra unei alte persoane, de 
1 Bulai C. Manual de drept penal (Partea Generală). – Bucureşti: ALL, 1997, p. 248.
2 În acelaşi sens s-a pronunţat şi jurisprudenţa franceză. A se vedea: Desportes F. et Le Gunehec F. Le Nouveau Droit 
Penal. Tome l. Droit penal general. – Bucureşti: Editura Economica, 1995, p. 479.
3 Pradel J. Droit penal criminel. Tome l. 11-e ed., – Paris: Cujas, 1984, p. 567.
4 Antoniu G. Vinovăţia penală, – Bucureşti: Editura Academiei Române, 1995, p. 253.
5 Dărângă Gh. – În: Vasiliu Teodor, Antoniu George, Daneş Ştefan, et. al. Codul penal al României comentat şi 
adnotat, Partea Generală. – Bucureşti: Editura Ştiinţifi că, 1972, p. 353.
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regulă apropiată celei dintâi. (De pildă, se exercită violenţe asupra copilului pentru a-l 
determina pe părinte să comită o faptă prevăzută de legea penală)1.

Constrângerea fi zică se exercită de către o forţă umană sau naturală prin care sunt 
îngrădite posibilităţile fi zice ale unei persoane de a-şi desfăşura o anumită activitate la 
care este obligată prin lege şi sancţionată ca atare. În această formă de constrângere, 
forţele străine acţionează nemijlocit asupra energiei fi zice a persoanei constrânse, 
paralizându-i complet posibilitatea de a acţiona conform obligaţiilor sale. Persoana 
constrânsă acţionează mecanic, ca un simplu instrument, fi indcă nu se poate opune 
actului constrângerii. Într-o asemenea situaţie, aceasta prevede urmările acţiunii 
(inacţiunii) sale, însă nu le doreşte şi nici nu le acceptă, fi indcă nu are posibilitatea de 
a acţiona liber, deci nu acţionează cu vinovăţie2. 

Unii autori italieni consideră că există constrângere fi zică nu doar atunci când 
presiunea fi zică determină în mod direct mişcarea corpului persoanei (vis absoluta), ci 
şi în ipoteza în care energia fi zică se exercită pentru infl uenţarea voinţei celui constrâns 
(vis compulsiva)3 (în Codul penal italian constrângerea fi zică este reglementată la art. 
46). Ar exista o vis absoluta atunci când subiectului i se pune arma în mână şi i se 
apasă degetul pe trăgaci pentru a ucide o persoană şi, respectiv, vis compulsiva în 
situaţia în care o persoană este supusă torturii pentru a divulga un secret. Un punct de 
vedere similar a fost exprimat şi în doctrina noastră de către unii autori care arată că, în 
condiţiile în care în legea română constrângerea fi zică este considerată ca fi ind cauză 
ce înlătură vinovăţia, întocmai ca şi constrângerea morală, nu mai are relevanţă să se 
distingă între constrângerea fi zică absolută şi aplicarea de violenţe fi zice în vederea 
determinării subiectului să se supună ordinului dat. De aceea, prin constrângere fi zică 
se vor înţelege ambele ipoteze menţionate4.

Spre deosebire de constrângerea fi zică, la a cărei origine se pot afl a diverse cauze, 
constrângerea morală este determinată întotdeauna de o acţiune a unei persoane. 
Condiţia legală privind comiterea faptei prevăzute de legea penală din cauza 
constrângerii morale impune cerinţa ca fapta să fi  fost cerută explicit sau implicit de 
către cel care exercită constrângerea, în măsura în care autorul a comis fapta pentru a 
preveni eventualele consecinţe ale unei conduite anterioare, dar, fără să îi fi  fost cerută, 
nu va putea benefi cia de această cauză exoneratoare. Astfel, în mod corect s-a decis 
în practica judiciară că nu se reţine constrângerea morală în cazul inculpatei care a 
cheltuit banii încredinţaţi de soţul ei pentru a-i depune la banca de economii, iar apoi, 
de teama reacţiei violente a acestuia, a falsifi cat libretul, atestând depunerea sumei. 

Aşadar, gravitatea se analizează în raport cu valoarea socială ameninţată de pericol, 
cu intensitatea posibilei lezări a acestei valori, dar şi cu caracterul ireparabil ori cu 
difi cultatea înlăturării consecinţelor pericolului5. Cel mai des, ameninţarea vizează 
viaţa sau integritatea corporală a persoanei, dar nu sunt excluse nici ipotezele în care 
ameninţarea priveşte alte valori sociale, cum ar fi  proprietatea, libertatea fi zică a 
persoanei etc.

Iar caracterul inevitabil presupune inexistenţa unei alte soluţii de înlăturare 
a pericolului în mod efi cient. Astfel, drept urmare, cel ameninţat acţionează fără 
1 Streteanu F. Drept penal Partea Generală. – Bucureşti: Rosetti, 2003, p. 491. 
2 Basarab M., Drept penal. Parte Generală. Ed. a II-a. – Bucureşti: Lumina Lex, 1997, p. 141.
3 Fiore C. Diriitto penale. Parte Generale, p. 274.
4 Antoniu G. Op. cit., p. 256.
5 A se vedea şi Bulai C., Op. cit., p. 251.
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vinovăţie, şi aceasta deoarece printr-o ameninţare serioasă, care are ca efect o puternică 
temere produsă acestuia, el este lipsit de libertatea de a hotărî şi de a-şi dirija 
voinţa cu privire la fapta comisă (care este prevăzută de legea penală). Una dintre 
condiţiile acestui caz, care înlătură caracterul penal al faptei, constă tocmai în faptul 
ca pericolul să nu poată fi  înlăturat în alt mod decât prin comiterea faptei pretinsă 
de cel ce ameninţă, faptă care să fi e prevăzută de legea penală. Or, tocmai această 
inevitabilitate a pericolului trezeşte la persoana celui ameninţat o teama puternică, din 
care cauză luarea hotărârii şi realizarea acţiunii sau a inacţiunii nu mai are loc într-un 
mod liber voit1. Iar pentru a examina această condiţie, nu este sufi cientă aprecierea in 
abstracto a existenţei unei soluţii alternative, ci trebuie de verifi cat dacă acea soluţie 
era cu adevărat susceptibilă să înlăture pericolul cu care persoana a fost ameninţată. 
În ce priveşte caracterul evitabil al pericolului, s-a apreciat că acesta se analizează 
potrivit unui criteriu mixt — obiectiv şi subiectiv în acelaşi timp. Cu alte cuvinte, 
pericolul cu care se ameninţă va fi  evitabil atunci când ar fi  putut fi  înlăturat de către un 
om mediu, dispunând de toate informaţiile despre autor, dar luându-se în consideraţie 
şi circumstanţele concrete în care s-a exercitat constrângerea, vârsta, sexul, experienţa 
de viaţă a autorului2.

În ceea ce ne priveşte, considerăm că distincţia dintre cele două forme de 
constrângere merită a fi  făcută chiar în contextul legislaţiei noastre, iar criteriul care 
stă la baza acestei distincţii trebuie să fi e dat de caracterul irezistibil al constrângerii 
fi zice, mai exact — de posibilitatea de a se sustrage fi zic de sub imperiul acesteia. 
Spre exemplu, dacă asupra victimei se exercită violenţe spunându-i-se că actele se vor 
repeta dacă nu va sustrage un anumit bun, constrângere fi zică nu va exista, pentru că, 
în acest caz, comiterea faptei a fost determinată în principal de efectul violenţei asupra 
voinţei subiectului, în momentul comiterii faptei el nemaiafl ându-se sub imperiul 
forţei fi zice, însă, în cazul în care subiectul este supus la tortură pentru a divulga un 
secret profesional, el nu se poate sustrage de sub imperiul constrângerii, astfel că vom 
fi  în prezenţa unei constrângeri fi zice. Va exista constrângere fi zică şi în situaţia în care 
o persoană este silită să falsifi ce un înscris sub ameninţarea armei, ea neputând a se 
sustrage fi zic de sub imperiul acestei constrângeri.

Referitor la constrângerea morală, ar mai fi  de specifi cat că răul cu care persoana 
este ameninţată trebuie să fi e unul injust. În aşa fel, nu suntem în prezenţa unei 
constrângeri morale atunci când se ameninţă cu denunţarea unei infracţiuni comise 
anterior de către acel subiect şi despre care persoana ce ameninţă are cunoştinţă3. Deşi 
legea nu cere în mod explicit existenţa unei proporţii între răul cu care se ameninţă şi 
răul rezultat din comiterea infracţiunii, doctrina4 şi jurisprudenţa română apreciază că 
această condiţie este totuşi una subînţeleasă.

Aşadar, referindu-ne la constrângerea morală, putem spune că prin aceasta se 
produce propriu-zis paralizarea libertăţii de voinţă a omului de către nişte forţe străine 
lui, ce vin din partea unei persoane fi zice, obligându-1 la săvârşirea unei infracţiuni, 
pe care o înţelege şi nu o voieşte, dar o săvârşeşte. Aceasta, la rândul său, presupune o 
„ameninţare cu un pericol grav pentru viaţa, sănătatea, libertatea proprie sau a altuia, 
pericol pe care cel ameninţat nu-1 poate înlătura altfel”5. Prin urmare, în asemenea 
1 Basarab M. Op. cit., p. 143. 
2 Mir Puig S. Derecho penal. Parte General, p. 624; Hennau C., Verhaegen J., Droit penal general, p. 281. 
3 Pradel J. Op. cit., p. 570.
4 Dărângă Gh. Comentariu. – În: Codul penal comentat, p. 354; Basarab M., Op. cit., p. 145.
5 Oancea I. Drept penal. Partea Generală. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1971, p. 253.
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situaţie, persoana ameninţată este „silită să aleagă între comiterea unei infracţiuni şi 
suferirea unui rău imediat”1. Astfel, fapta propriu-zisă fi ind săvârşită sub imperiul 
ameninţării cu un pericol grav, ilicit, care nu poate fi  înlăturat pe o altă cale decât 
tocmai prin fapta infracţională respectivă. Şi cu toate că caracterul faptei respective 
infracţionale este înţeles de autorul ei material, acesta este însă nevoit să o comită, iar 
în asemenea condiţii fapta respectivă nu-i va aparţine sub aspect subiectiv2.

De astfel, atât în cazul constrângerii fi zice, cât şi în cazul constrângerii morale 
vinovăţia este deci înlăturată ca trăsătură generală a infracţiunii. De aceea, şi în 
aceste condiţii persoana care comite fapta ilegală nu poate fi  trasă la răspundere 
penală. Aceasta nefi ind însă valabil şi pentru persoana care a exercitat constrângerea 
sau pentru persoana care a acţionat în calitate de instigator la comiterea faptei sau 
complice, organizator (în ipoteza în care aceştia se implică şi conlucrează benevol, 
adică nefi ind neconstrânşi fi zic sau moral la comiterea infracţiunii). Or, aceştia din 
urmă vor răspunde, după caz, ca instigatori, complici sau organizatori la comiterea 
infracţiunii sau infracţiunilor respective, existând în aşa fel o participaţie improprie.

În acest mod au raţionat şi redactorii Codului penal român din 1937 Carol al II-
lea. În dispoziţiile referitoare la legitima apărare, starea de necesitate, constrângerea 
fi zică ei au folosit expresia „nu se socoteşte infracţiune”, spre deosebire de alte cazuri 
de iresponsabilitate (cum ar fi  beţia fortuită completă, constrângerea morală), în 
raport cu care au folosit expresia „nu răspunde de infracţiune” ori „este apărat de 
răspundere”.

De asemenea, constrângerea fi zică (vis absoluta) ar putea fi  reglementată printre 
cauzele care înlătură vinovăţia, deoarece persoana constrânsă nu acţionează în mod 
liber, lipsind latura volitivă a procesului psihic. Nu mai puţin însă constrângerea 
fi zică relevă faptul că subiectul nu a acţionat, ci a fost folosit ca instrument de o forţă 
constrângătoare (de exemplu, persoana care împinge pe neaşteptate pe un trecător într-
o vitrină pe care o distruge); în acest caz, subiectul nou agit sed agitur (nu acţionează, 
ci este folosit pentru săvârşirea unei acţiuni). Ca urmare, această cauză ar putea fi  
tratată printre cele care înlătură însăşi fapta cu relevanţă penală, şi nu printre cele care 
înlătură vinovăţia.

Dispoziţii privitoare la actul volitiv, la vinovăţie găsim în Codul penal — Model 
american; tot aici, în Capitolul II, sunt reglementate relaţia cauzală dintre conduită 
şi rezultat, complicitatea, răspunderea penală a persoanei juridice, constrângerea, 
prin ordinul militar, la consimţământ, infracţiunile de minimă importanţă, făcându-se 
referire şi la agentul provocator.

Înseamnă deci că legiuitorul american a privit răspunderea penală nu ca o consecinţă 
a infracţiunii, ci ca una identifi cându-se cu infracţiunea. Acolo unde nu există infracţiune 
sub aspect obiectiv şi subiectiv, nu există răspundere penală, dar acolo unde aceste 
condiţii există, aceasta echivalează cu existenţa însăşi a infracţiunii.

1 Tanoviceanu I. Op. cit., p. 840-841.
2 Zolyneak M. Drept penal, Partea Generală. Vol. II. – Iaşi: Universitatea „Al. I. Cuza”, 1976, p. 380; Basarab M. 
Drept penal. Partea Generală, p. 152-153.
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Master Degree Student, Victor MUNTEANU        University Lecturer, Victor ZAHARIA
Oxford University, Lawyer                                                          Moldovan State University, LLM

INITIATING LEGAL AID REFORM IN MOLDOVA:
CHALLENGES AND VISION_____________________________________________________________________

Provision of equal access to law is a constant challenge of the democratic legal 
systems. The aspirations of the post totalitarian countries towards real democratic 
transformations should consider it when reforming their legal systems as part of 
the process of adjustment to international standards. The Republic of Moldova 
repeatedly envisaged its European Integration aspirations and adherence to values 
of true democracy. 

Asigurarea asistenţei juridice califi cate reprezintă un element fundamental al 
accesului la justiţie. Evaluarea sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate 
de stat în Republica Moldova constată multiple defi cienţe atât în plan legislativ, 
cât şi în ceea ce priveşte managementul sistemului. Deşi reformarea sistemului de 
acordare a asistenţei juridice garantate de stat este pe agenda politică, nu există 
o politică clară în acest domeniu, orientată la necesităţile benefi ciarilor. În vederea 
reformării sistemului au fost întreprinse multiple acţiuni: au fost întocmite studii de 
evaluare, au fost iniţiate programe de testare a viabilităţii anumitor mecanisme. 
Procesul de reformare a sistemului  urmează a lua în consideraţie standardele 
internaţionale în domeniu şi bunele practici ale altor state.

Moldova lacks a clear legislative framework on legal aid and a policy that would 
take into account the current needs and supply. The ex offi cio appointed lawyers only 
in mandatory cases deliver criminal legal aid more or less systematically. However, this 
system suffers from high institutional bureaucracy in administration, the low quality of the 
delivered services and constant under funding. Legal aid in other cases practically does 
not exist or is far too erratic for making any conclusions on quality and effectiveness. 

The civil society tried to assess and defi ne the situation de facto, without limiting to the 
legal framework analyses, in order to motivate the Government and the Legislative for a 
constructive and coherent treatment of the access to justice issue and of the requirements 
set forth for the named fi eld. The recent actions taken in this sense were aimed to 
corroborate the opinions regarding the reform of the system and the institutionalization 
of a viable system of access to justice and legal aid on public funds.

Access to Justice is among the priority areas within the programs advancing the 
legal reform of the Law Program of the Soros Foundation-Moldova. 

In the middle of 2003, the program initiated a number of activities aiming to assess 
the current legal aid system of the Republic of Moldova. They were generically named 
“preparatory actions” as preliminary steps for launching of a Governmental supported 
project on improvement of the legal aid delivery and organization in Moldova. 

An assessment of the Legal Aid System of the Republic of Moldova1 has been carried 
out in 2003. The report was drafted on the basis of a diagnostic tool offered by the 
Justice Initiative. It was a basic assessment of the current legal aid system that helped 
initiating discussions and identifying the basic lacunae and needs in the system.

1 E. Osmochescu, I. Vîzdoagă, V. Rusu. Acces to Justice Assesment of the Legal Aid System in the Republic of 
Moldova. 2003 available in the background  materials of the conference Legal Aid Management and Delivery in 
Moldova: Policy, Law and Practice, Chisinau, July 2004.
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The report identifi ed the following areas requesting a reform in order to improve 
the access to justice of indigent people:

• Legislative framework:

The current legislation is very vague regarding the scope of legal aid. 
The Article 26 of the Constitution of Moldova guarantees that every person has 

the right to defense, which shall be granted free of charge in cases specifi ed by law. 
The principle of State funded legal aid is thus fi rmly stated by the Constitution but 
the wording supposes that, to be entitled to receive this free legal aid, there must exist 
a law (or laws), which specifi es what is the scope of free legal aid. The new Civil 
Procedure Code and Criminal Procedure Code, which came into force on June 12th 
2003, included some specifi c provisions about State funded legal assistance. However, 
these articles do not contain clear provisions about eligibility criteria, the types of 
cases where a person can ask for free legal aid, or about the procedure by which 
a person can receive free legal assistance. The constitutional requirement therefore 
is rarely observed due to a vague implementation mechanism. It is the legal culture 
in Moldova that for a constitutional provision to be implemented, there is a need 
for clear implementing legal framework, be it law or regulation. The constitutional 
guarantee of the right to defense is guaranteed only in respect of the cases where 
legal representation is mandatory and the lawyer is appointed by the law enforcement 
agencies “ex-offi cio”. Although the list of cases included in “mandatory representation 
cases” is large, it leaves outside the cases where the person does not have suffi cient 
means to hire a lawyer.  

The legal aid outside of criminal cases is only proclaimed in the Civil Procedure 
Code but no further provision guarantee that this right is implemented. The legislation 
of the Republic of Moldova does not offer an unique defi nition of social vulnerable or 
indigent persons, fact that has a negative impact on the effective implementation of 
legal aid due to lack of criteria needed to assess certain categories of persons.

• The administration of the legal aid system

The implementation of the right to legal aid, even in the narrow perspective as 
currently guaranteed by the Constitution, falls short from the international standards, 
also fi rstly due to an inadequate administrative framework. For example, the Ministry of 
Justice is in charge with administration of the legal aid system, however this obligation 
remains only on paper as the Ministry performs purely an intermediary role by receiving 
the request for funds from the Bar, that is fully in charge with practical implementation 
of the mandatory legal representation, and passes the request to the Ministry of Finance. 
On the other hand, the Bar is being delegated the function of organization of the system 
with no funds allocated for these purposes (art. 6 and 35 of the Law on Bar, according 
to which the Bar Council should organize the availability of “ex-offi cio” lawyers and 
to manage payment matters). The Ministry of Finance takes the decision on funds 
based purely on “what remains” considerations. Even the limited budget allocated for 
mandatory representation cases is often abused by the change of lawyers in the same 
case, poor performance and big delays in disbursements to lawyers.

It is important to examine the best institutional setting for setting up a body 
responsible for policy advice on legal aid and its implementation in accordance with 



126

DOCTRINÃ

R
e

vi
st

a
 d

e
 ð

ti
in

þe
 p

e
n

a
le

  
  

 A
N

U
L

 I
I 

 2
0

0
6

international standards. Adequate funding can more certainly be secured once there is 
a well-managed system of budgetary control.

• Financing the legal aid system. 

According to the law, the Ministry of Finance allocates the annual budget for ex 
offi cio representation based on the indicators foreseen by the Ministry of Justice. The 
Ministry of Finance takes into account all compiled reports (statistical data) on legal 
aid for precedent periods submitted by the Ministry of Justice as well as indicators on 
real fi nancing of this type of activity. However, this is mainly a declaratory provision 
as in practice, as mentioned above, the Ministry of Finance provides for an amount 
that is available, with no accurate calculation. As a result, the system is largely under 
funded.

Besides the under funding, the system lacks an effective mechanism of payment for 
ex offi cio lawyers that produces delays in receiving the funds and only contributes to 
the general decrease of motivation for a rights based representation. 

The payments for ex-offi cio appointments is done on a monthly basis by the 
Ministry of Finance deriving from 1/12 of the annual amount, set forth by the Law on 
the state budget provided for the Ministry of Justice for this purposes (although this 
amount is not specifi ed in a separate chapter of the law).  The caseloads naturally vary 
from month to month which makes such type of disbursements inappropriate. 

The manner how a lawyer can obtain remuneration for rendered legal aid services 
is rather cumbersome. The lawyer must have the special forms, vouchers, fi lled in 
and signed by the court or law enforcement offi cials testifying the participation of the 
lawyer in court or out of court proceedings. These vouchers are issued only after the 
participation in the proceedings that may take very long. There is no possibility for 
receiving advanced interim payment. The vouchers are sent to the coordinating lawyer 
who on the date of 10th of the next month who submits a report, confi rming the fact of 
granting legal aid by a certain lawyer, to the Bar Council. The Bar Council based on 
the reports received from lawyers’ offi ces draws up a general report to be submitted 
until the date of 20th of the same month to the Ministry of Justice. The Ministry of 
Justice transfers all means designed for the remuneration of legal aid within a term of 
10 days from the moment of receiving the report to the Bar Council. The Bar Council 
shall transfer within a term of 10 days the fi nancial means received from the Ministry 
of Justice to lawyer’s offi ces depending on the quantity of granted legal aid services. 
In the end, a lawyer who granted legal aid services may claim to receive the respective 
remuneration in the best case in approximately two months. Taking into consideration 
the overdue of the budget, the lawyer does not get even the full amount of money. 

The amount of the fees is also relatively low. For example, in a hypothetical situation 
when a lawyer has no private clients and participates throughout the entire month as an 
ex-offi cio appointed lawyer, than ideally the gross income of the latter (without taking 
into account the taxes collected from the revenues, payments to social insurance, the 
debts of the budget and the period necessary to pay the remuneration) makes it around 
1,760 lei (around $130) per month (80 lei (around $6 – the maximum amount allowed 
per day for ex-offi cio representation) x by 22 working days), which is comparable 
with the minimum consumer needs. This amount is insuffi cient for motivating the 
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lawyers to deliver high quality legal aid services. On the other hand, it can guarantee a 
minimum certain “wage” for someone that can only formally be present in the case.  

• Monitoring and accountability of ex offi cio lawyers

There is only a purely accounting type of control over the ex offi cio lawyers’ 
submitted requests for payment and there is no control over the quality of such services. 
There does not exist a system of evaluation and usually ex-offi cio cases are taken by 
lawyers only for registering the number of ex-offi cio cases required by the law. There 
are no established standards of a minimum acceptable quality.

The „Acces to Justice Assesment of the Legal Aid System in the Republic of Moldova” 
was presented at a round table, organized in October 2003, with the participation of 
the relevant Moldovan stakeholders and legal community representatives. The round 
table was the fi rst event to bring together the main actors involved in legal aid system 
to discuss the fi ndings of the report, test the perspectives of the Government and the 
Bar on the identifi ed problems. It was a very successful event from the perspective 
that both the Government and the Bar acknowledged that there were urgent needs in 
the system and expressed support for the further development of feasibly studies and 
plan of actions. 

A number of other relevant activities took place. In July 2003, the experts of the 
Council of Europe prepared an “Assessment report on the Provisions of free legal aid 
and legal assistance in Moldova. Recommendations and Comments”. The fi ndings are 
pretty similar with the ones of the above-mentioned report. 

In this context, on October 24, 2003, the Parliament of the Republic of Moldova 
approved The National Plan for Human Rights for 2004-2008. The plan provides for 
ensuring access to justice of indigents by creation of specialized legal aid offi ces, 
ensuring of proper balance between defense and prosecution based on principles 
of equality of arms and of access to effective legal aid and for the improvement of 
statistical record keeping regarding criminal, civil and administrative cases examined 
by the national courts1. 

Although the mentioned reports relate eloquently to the material and procedural 
norm, they did not contain indices regarding the number of people who had benefi ted 
of ex-offi cio legal aid, the real legal needs for legal aid, the comparative analysis of the 
intermediary and fi nal results of the justice act depending upon the lawyer’s quality, 
the effective costs regarding legal aid delivery, other relevant indicators.

In order to complete the available assessments with data on the actual delivery, the 
Soros Foundation-Moldova carried out a statistical research in the Courts’ archives 
between March and June 20042. The results contribute to get a better understanding of 
the actual status of the ex-offi cio representation (in criminal and non-criminal matters) 
and revealed the actual quantitative and qualitative needs of the state guaranteed legal 
aid system and management. These data were compared with the results of the survey 
made among inmates in the pre-trial detention premises3. It is worth mentioning that 
only the combination of those two types of data collecting could give a clear and 
equidistant picture regarding the real situation within the ex-offi cio defense system. 
1 Offi cial Gazette of the Republic of Moldova, November 28, 2003, Nr. 235-238.
2 Statistical Research performed by Soros Foundation-Moldova in March – June 2004 in Courts’ archives.
3 The survey was made by the Institute of Penal Reform, available on www.irp.md
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The statistical research was made directly in courts’ archives and authorized by 
the Supreme Council of Magistrates. The research included all the criminal cases, of 
administrative jurisdiction and administrative offences, examined between January 01, 
2002 – June 12, 20031, by a district court (Orhei District Court), The Military Court, 
one district Chisinau Court, The Chisinau Court of Appeal and the Supreme Court.

The Soros Foundation-Moldova developed the methodology of the statistical 
research with assistance from local and foreign consultants, and Open Society Justice 
Initiative. The data from each case was recorded on special forms for each defendant. 

The fi ndings of the research were presented in a comparative framework depending 
on the type of assistance: contracted lawyers, ex offi cio lawyers and persons who did 
not benefi t of legal assistance. 

The main indices in criminal cases were: total number of defendants in criminal cases 
judged by all the Courts of the RM; number of defendants in criminal cases assisted 
by contracted, ex offi cio lawyers, or without legal assistant; the moment of admitting 
the defense lawyer to the proceedings; the number of applications, complaints and 
requests submitted by defense lawyers; the average term of the criminal investigation; 
disposal of arrest; cessation of criminal process at the investigation stage; the average 
term of criminal cases trials; the adjournment of criminal proceedings as a result of 
the defense lawyer’s absence during the trial session; disposal of arrest during the 
trial; types of sentences; challenging the sentence (in appeal and second appeal by the 
defense party and by prosecution); the average term of the trials in appeal; percentage 
of accepted and rejected appeals etc.

In cases regarding administrative jurisdiction the basic indices were as follows: 
the average term of case examination; administrative jurisdiction court’s judgments; 
challenging judgments delivered by administrative jurisdiction courts and the results 
of challenging judgments. 

In cases of administrative offences, the basic indices were as follows: the average 
term of case examination; types of decisions; decision challenge; average term of 
complaints and protests examination challenging the decisions on administrative 
offences etc. 

The statistical data was collected by the courts’ administrative staff, by judges and 
prosecutors.

The statistical research proved that the lawyers, in ex-offi cio cases paid by the 
state often provide only illusory services. Also, it was found that the legislation is 
excessively permissive when delivering state guaranteed legal aid. Thus, in criminal 
cases, at the district court from Orhei, 77,6 % from the defendants benefi ted of ex-
offi cio legal aid, at the Military Court – 38,3%, at the Court of Appeal – 30,8 %. At 
the same time, the majority of these ex-offi cio lawyers (e.g. at the district Court from 
Orhei – 95,2%) did not make any intervention during the criminal case trial. 

The fi ndings of a survey made among pre-trial inmates in Chisinau Pre-trial detention 
center, indicate explicitly that more than 70% of the detainees are not satisfi ed with the 
quality of defense delivered by the ex-offi cio lawyers2. 

Both studies showed that the legal aid provided by the ex-offi cio lawyers is very 
formalistic, almost not – existing, the procedural documents are often signed by 
1 The new Criminal Procedure Code and Criminal Code entered into force on June 12. 2003.
2 Supra note 4.
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the legal aid lawyers post-factum only for ensuring the enforcement of procedural 
formalities and often ex-offi cio legal assistance is reduced just to the physical presence 
of the lawyer.

These circumstances constitute a good reason to notify the European Court of 
Human Rights in order to prescribe the liability of the state for neglecting the obligation 
to take all necessary measures to ensure an effective legal protection and an equal 
treatment before the law for all persons. Unfortunately the ex-offi cio defenders are 
present currently only during certain actions of the criminal investigation. The absence 
of the legal aid lawyers in criminal investigation bodies or courts is not an exception, 
a fact that not only hampers the right of the person to defense, but also blocks the 
performance of the trial, thus violating another fundamental right – examination and 
settlement of the case within a reasonable term, guaranteed by Art. 6 of the ECHR.

This situation is very well known by the members of the legal community but 
tacitly tolerated, for large number of reasons, including lack of accountability and 
ignorance of basic international human rights treaties. 

The low quality of legal aid services is due to other various reasons, like:
— the ex-offi cio appointment system usually attracts young and inexperienced 

lawyers, or lawyers that rely fully on such types of cases. Lawyers with rich experience 
and a notorious reputation, whose services are permanently requested, and respectively 
charge considerable fees, usually avoid the ex-offi cio system. The fees paid for 
the actions taken on an ex-offi cio appointment, although very low, can guarantee a 
decent income when many vouchers are collected with little action, and when many 
appointments are accepted;

— the system does not contain any mechanisms for controlling the lawyers that 
engage in mandatory representation cases;

— any lawyer willing to provide legal aid can enroll on the lists of ex-offi cio 
lawyers with no selection procedure;

The studies conducted so far by the SFM revealed a surprisingly low quality of 
services not only of ex-offi cio lawyers but also of the inactive role the lawyer generally 
plays in criminal justice system. It is perhaps a consequence of both: the legal culture 
and personal motivation. 

The study concludes that the defendants’ rights guaranteed both internationally and 
nationally, are not observed and continuously infringed.  

The fi ndings of the assessment reports and statistical research were presented at the 
conference “Legal Aid Management and Delivery in Moldova: policy, law and practice. 
Comparative experiences” organized by Soros Foundation-Moldova in co-operation 
with the Ministry of Justice and Justice Initiative in Chisinau on July 15-16, 2004. 
The conference aimed to discuss the legal aid delivery and organization in Moldova, 
present models of organization of legal aid systems in a number of selected countries 
and explore the most suitable models of management and delivery in Moldova. 

The Conference brought together representatives of the Ministry of Justice, Bar 
Association, Judges, NGOs, donors and a Council of Europe representative. The 
Ministry of Justice expressed its position on the current organization and delivery of 
legal aid, noticing and acknowledging defi ciencies like: poor funding, low quality, bad 
organization, poor management and lack of any valid legal aid policy. It expressed 
interest and readiness in improving the system, with civil society or external support. 
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The Bar has acknowledged the poor quality however argued the funding was the only 
major reason. The Bar mentioned that the Ministry has practically delegated to the Bar 
the organization and management of the system but no funds were allocated for such 
purpose. The Council of Europe assessment report confi rmed the fi ndings of the SFM 
report and the defi ciencies acknowledged above. Experts from UK, South Africa, the 
Netheralnds and Lithuania shared their experiences, which were of high interest to 
the participants. The main conclusions were: acknowledgement of the lack of a clear 
vision and attention to legal aid and the need to set up a body in charge with policy 
making and implementation; the need for a new comprehensive legislation on legal 
aid, encompassing both criminal and non-criminal, but drafted based on careful studies 
and consideration of best practices; the need to improve the quality of criminal legal 
aid and to establish pilot specialised bureaux of lawyers working full time on criminal 
cases (Public Defender Offi ce type); the need to provide initial legal advice which 
practically is not currently provided, especially needed in rural areas etc. 

An Expert meeting to further discuss the provision of free legal aid in Moldova, 
organized by Council of Europe in co-operation with the Ministry of Justice of Moldova, 
followed shortly. The participants at the meeting concluded that the government lacks 
a policy targeting legal subsidies based on a detailed understanding of need and supply 
of legal services and methodology of prioritization of legal needs. Moreover, it lacks a 
policy regarding the implementation of the concept of equality of arms, consequently 
there exists a huge discrepancy between the means of incrimination against people 
and those of defense used by the state. The situation created by the absence of 
comprehensive legislative regulation of the provision of state-funded legal aid in 
criminal and non-criminal matters needs to be remedied within a reasonable time. As a 
co-ordinated and coherent system of legal aid could take some time to develop fully, it 
is important to start the process of its implementation (through the Ministry of Justice 
or other appropriate authority) as soon as possible. Before a co-ordinated and coherent 
system of legal aid is developed and enforced, interim measures for the provision of 
legal aid should be introduced.

A comprehensive strategy on Access to Justice and legal aid delivery to the 
underrepresented should lay the ground for the establishment of a fair legal aid system 
that would adequately respond to the needs of the poor and provide good quality legal 
services to all in need. It has to:

• Build the capacity of the Government in tackling the defi ciencies in the current 
system and developing an adequate state legal aid policy. 

• Elaborate a package of normative acts setting up a reformed management and 
delivery legal aid system.

• Improve the delivery of legal aid to the poor by setting up two pilot Public 
Defender Offi ces with a longer-term goal of establishing a mixed system of delivery.

• Set up a system of initial legal advice by paralegals aiming to respond to the 
elementary legal needs of the rural population.

An adjusted to European Human Rights Standards legal framework on state 
guaranteed legal aid and its management should answer to a variety of current 
dilemmas: 

— To what extent do the national normative acts meet the minimum conditions of 
the international standards on Legal Aid?
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— What are the types of criminal and non-criminal legal aid services to be provided 
(e.g. legal advice, assistance, representation before the court, alternative dispute 
resolution etc.)? 

— At what procedural stage (e.g. police custody) should legal aid be provided?
— Who can apply for legal aid (e.g. both nationals and non-nationals)? 
— What are the eligibility requirements (applicants’ means and merits of the case 

etc.) to receive legal aid? Should these be different in criminal and non-criminal 
matters?

— Who should be the persons qualifi ed to provide legal aid and how should they 
be paid? 

— Which are the basic procedures for the processing of legal aid applications 
including procedures testing the means of applicants and the merits of the case, the 
granting and refusal of legal aid and the steps which may be taken to appeal against a 
refusal to grant legal aid?

— How to monitor the quality of legal assistance and what is the mechanism to 
ensure the fulfi llment of quality requirements?

— What kind of costs should be covered by legal aid (e.g. fees of lawyers and 
experts, court fees, costs of certifi ed documents, translation and interpretation)? 

— How to asses the Legal Aid costs and what is the budget drafting procedure for 
the Legal Aid System?

— What should be the institutional management of the Legal Aid System and what the 
roles and responsibilities of the Bar Association, Legal Aid Board, the State Authorities 
(especially the Ministry of Justice and Ministry of Finance) should be? What role should 
other actors, e.g. International Donor Organizations and NGOs play?

— Etc.
Pilot Public defender offi ces and a Pilot paralegal network should be set up in order 

to perform a viability test of the proposed mechanisms. Both structures should work 
based on some provisional standards developed for the whole term of the project. 
The primary objective of the pilot PDOs shall be the provision of high quality legal 
representation of the indigent criminal defendant, indigent administrative offenders 
liable for arrest and indigents in administrative jurisdiction cases. The secondary 
objective of the pilot PDOs shall be to support the Legal Aid Reform by preparing 
proposals based on locally collected statistical data and information aimed to fi ne-tune 
the revised normative framework to the needs of the poor. 

The paralegal advice offi ces shall be established in the most distant rural areas 
with the purpose to offer initial legal advice to the members of the communities on 
the issues most relevant to those particular communities. It should increase local 
communities’ awareness of their rights and should help settle many disputes out of 
courts. An informed community is able to take the best decisions and have its rights 
observed. The paralegal offi ces should contribute to this.

Our hope is that the proposed strategy will be soon taken over by the Moldovan 
legal community and the Moldovan Government in order to identify effective and 
appropriate mechanisms for ensuring real access to justice of the underrepresented 
people.
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Профессор, канд. юр. наук, Т.А. ДЕНИСОВА
Декан юридического факультета Гуманитарного университета „ЗИГМУ”
Член правления Пенитенциарного Общества Украины 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ, ОТБЫВШИХ 
УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ_____________________________________________________________________

The study tackles a very actual issue – reform of the system of adaptation of the 
persons that have served criminal sentences. The author examines the subject from 
the perspective of Ukrainian experience in this fi eld.   
Asserting certain achievements in this fi eld (adoption of new Criminal Codes and 
Punishment Execution Codes, changing the structure of the penitentiary system 
and the process of Ukrainian penitentiaries adaptation to the European standards), 
it is stressed that Ukraine lacks certain important laws, specifi c measures in the 
re-socialisation of persons who have served sentences. The provisions of the 
Punishment Execution Code, its valences and inadvertencies, other governmental 
acts developed with a view of reforming and improving the penitentiary system as 
a whole and the measures meant for the re-socialisation of the persons having to 
serve a criminal sentence.   
In the second part of the study, the author makes several suggestions on the 
improvement of the Ukrainian penitentiary system, measures that have to be taken in 
order to re-socialise the convicted persons, including suggestions de lege ferenda.   

Назначение, исполнение и отбывание наказания находится во взаимосвязи 
с уголовной и уголовно-исполнительной политикой государства. Политика 
государства самым непосредственным образом влияет на содержательную 
характеристику наказания, систему морально-нравственных ценностей, 
выбор уголовных наказаний, общественных санкций и мер воздействия. И во 
всех случаях особую ценность и важность приобретают вопросы, связанные 
с эффективностью наказания, а именно процесс социальной адаптации лиц, 
отбывших наказание, освобожденных от наказания и в конечном итоге, уровень 
рецидивной преступности.

Современное состояние построения правового государства в Украине, как 
и в большинстве постсоветских государств, требует проведения кардинальных 
реформ, в том числе и уголовно-исполнительного законодательства, системы 
пенитенциарных учреждений, приведение их в соответствие с международными 
и европейскими правилами и стандартами. Эти изменения должны иметь целью 
как повышение эффективности деятельности уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС), соблюдение прав лиц, в отношении которых исполняется наказание, 
так и возвращение обществу граждан, которые в дальнейшем отказываются от 
совершения общественно опасных деяний. 

На сегодняшний день, законодателем не сформирован комплекс уголовно-
правовых, уголовно-исполнительных, криминологических и иных специальных 
мероприятий по совершенствованию политики государства в отношении 
назначения, исполнения, отбывания наказания и постпенитенциарного 
воздействия в отношении лиц, отбывших наказания. Хотя определенные шаги 
в этом направлении сделаны (приняты Уголовный и Уголовно-исполнительных 
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кодексы Украины, частично изменена структура УИС, начат процесс приведения 
учреждений в соответствие с международными стандартами и др.), кардинальных 
изменений все же не произошло. Так, не разработаны Национальная 
пенитенциарная доктрина, Законы Украины „О пенитенциарной политике”, 
„О постпенальной деятельности” и т.д. Не приняты меры по повышению 
эффективности ресоциализации осужденных и их социальной адаптации, после 
освобождения от наказания, о чем свидетельствует стабильно высокий уровень 
рецидивной преступности. 

Придерживаясь позиций большинства ученых, полагаю1, что правовое 
и организационное совершенствование социальной адаптации лиц, 
освобожденных от отбывания наказания должно протекать в трех направлениях: 
совершенствования (реформа) всей уголовно-исполнительной системы 
Украины; четкой регламентации всех сторон оказания социальной помощи и 
осуществления социального контроля в период социальной адаптации; создание 
центров социальной адаптации на местах. Все три названных направления тесно 
взаимосвязаны между собой и находятся во взаимозависимости. 

Уголовно-исполнительная система Украина находится на переломе, когда 
стало очевидным обостряющееся противоречие между консервативностью 
действующего уголовно-исполнительного законодательства и движением 
страны к гуманизму и демократии, построению правового государства. Нужно 
отметить, что за время независимости государства, не было сделано крупных 
шагов навстречу социальным переменам. Разрыв между реальным состоянием 
закона и социальными потребностями в сфере исполнения уголовных 
наказаний продолжает нарастать. Это приводит к увеличению количества и 
тяжести правонарушений среди осужденных, гибели сотрудников уголовно-
исполнительной системы, грозит привести УИС от кризиса к полному развалу.

В связи с этим, в уголовно-исполнительных отношениях следует отказаться 
от сложившихся стереотипов, келейности, ведомственности, необъективности в 
оценке осужденных и их поступков, реализовать на практике развивающиеся в 
нашем обществе позитивные тенденции демократизации, принципов гуманизма, 
социальной справедливости, высшей ценности человеческой личности. Только 
на этой основе задачи эффективности исполнения и отбывания наказаний могут 
быть выполнены, что, безусловно, есть велением времени.

При принятии Уголовно-исполнительного кодекса Украины (далее – УИК 
Украины), отмечено, что он, в основном, разработан с учетом требований 
Европейской Конвенции по правам человека, Европейских тюремных правил 
1 См: Бажанов М.И. Назначение наказания по совет скому уголовному праву. – К: Вища школа, 1980; 
Гальперин И.М. Наказание: социальные функции, практика применения. – М: Юрид. лит., 1983; Бандурка 
А.М., Денисова Т.А., Трубников В.М. Общая теория социальной адаптации освобожденных от отбывания 
наказания (правовой и социально-психологический анализ уголовно-исполнительной политики по 
реабилитации осужденных). – Харьков-Запорожье: НУВД, ЗГУ, 2002; Денисова Т.А. Функции уголовного 
наказания: Монография. – Х.: Изд-во Нац. ун-та вн. дел, 2004; Шаргородский М.Д. Наказание: его цели и 
эффективность. – Л: ЛГУ, 1973; Тацій В., Сташис В. Принцип економії репресії// Голос України. – 2002.- 
28 серп.; Степанюк А.Х. Актуальні проблеми виконання покарань (сутність та принципи кримінально-
виконавчої діяльності: теоретико-правове дослідження): Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Х., 2002; 
Кризис наказания и проблемы ресоциализации (Материалы Международной научной конференции Санкт-
Петербургского криминологического клуба 26-28 мая 2002 г.) //Криминология: вчера, сегодня, завтра: 
Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. – Бишкек, 2003; Гилинский Я.И. Кризис системы 
уголовных наказаний //Социологические исследова ния. – 1993. - № 8.; Кури Х. Имеет ли наказание 
превентивный эффект? // Правоведение. – 2001 и др. 
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(1987 г.), Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 
(принятых ООН в 1984 г.), других международных актов. Однако, ежегодно 
Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы, продолжает 
вносить свои предложения и высказывать замечания, которые пока остаются 
без внимания. Так, приветствуя решение о передаче пенитенциарной системы 
в ведение Министерства юстиции Украины в соответствии с рекомендацией 
№ 190 (1995 г.), констатируется, что до сего дня этот вопрос не разрешен. 
Сохраняется проблема перенаселения мест лишения свободы, УИК Украины, при 
установлении должной жилой площади для осужденных, вопреки действующим 
международным стандартам (4 кв.м на одного человека), предусмотрел 3 кв.м 
для мужчин и 4 — для женщин. В реальности эти показатели не превышают 
соответственно 2,6 и 2,8 кв.м. Отмечается наличие заболеваемости осужденных 
в местах лишения свободы и т.п.1. 

Постановлением Кабинета Министров Украины от 26 января 1994 г. утверждена 
программа приведения условий отбывания наказания осужденных к лишению 
свободы, а также лиц, содержащихся в следственных изоляторах, в соответствие 
с международными стандартами. На её исполнение дополнительно выделено 
камерных площадей на 4000 мест, реконструировано и построено общежитий для 
осужденных на 8,9 тыс. мест. Начато переоборудование помещений общежитий 
казарменного типа под блочное размещение осужденных, как это принято 
в ряде европейских государств. В уголовно-исполнительных учреждениях 
созданы комнаты для осуществления религиозно-культовых обрядов, 
периодически организовываются встречи с ними служителей культа. В штаты 
введены специальные психологические службы, которые в работе используют 
прогрессивные методики психолого-педагогической коррекции и социальной 
диагностики поведения личности осужденного. Проведенные с 1992 г. амнистии 
позволили освободить из мест лишения свободы значительное количество лиц, 
однако они так и не решили основного вопроса — уменьшение количества 
возвращающихся в колонии. Опыт показывает, что большая часть осужденных 
в период отбытия наказания утрачивает жилье, работу, социально-полезные 
связи, часть становиться нетрудоспособными в силу различных заболеваний. 
Местные органы власти не имеют возможности распределить всех желающих 
в кризисные центры, служб пробации пока не существует, а Закон Украины 
„О социальной адаптации лиц, которые отбывали наказание в местах лишения 
свободы”, практически не работает. Осуществляемая на практике гуманизация 
уголовно-исполнительной политики, не увязывается с проблемой социальной 
профилактики, в частности, профилактикой рецидивной преступности среди 
освобожденных из мест лишения свободы.

Исполнительная система сегодня сталкивается со многими трудностями 
и проблемами. Ухудшается криминологическая характеристика осужденных 
к лишению свободы и освобожденных от отбывания наказания. Ежегодно 
места лишения свободы пополняют 70 тыс. человек и около 50 тыс. из них 
освобождается. Судьба многих освобожденных по отбытии всего срока наказания, 
назначенного по приговору суда, а также освобожденных от отбывания наказания 
условно-досрочно неизвестна правоохранительным органам. Им не оказывается 
1 См: Проект отчета Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы «Соблюде-
ние Украиной взятых обязательств» //2000. – 2005. – 7 октября. 
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необходимая социальная помощь, отсутствует соответствующий социальный 
контроль и надзор за их поведением в быту и на производстве. Нехватка 
медицинских препаратов, рост заболеваний туберкулеза и других инфекционных 
недугов, а если еще учесть, что многие освобожденные из мест лишения свободы 
не прошли или не завершили курс необходимого лечения, несут в себе громадный 
криминогенный заряд.

Еще в процессе отбывания наказания в виде лишения свободы, для 
осужденных особую актуальность приобретают проблемы пенитенциарной и 
постпенитенциарной адаптации, назревает необходимость решать те проблемы, 
с которыми лицо столкнется после освобождения. 

Несмотря на прямое указание в законодательстве1 о необходимости оказания 
помощи лицам, освобождаемым от наказания (уведомление органов местного 
самоуправления и служб занятости о предстоящем освобождении осужденного, 
наличии жилья, необходимости трудоустройства и др.), данная работа практически 
проводится формально, что в последующем приводит к увеличению рецидива. 

Помещение значительной части населения Украины в условия, в которых они 
отчуждены от основных человеческих ценностей и подвергаются воздействию 
тюремной субкультуры, создает угрозу внутренней безопасности общества. 
Появляется значительная прослойка людей, которые провели свои молодые и 
важные для становления личности годы в местах лишения свободы, и поэтому 
являются также источником дестабилизации и социальной напряженности в 
обществе.

Государство вынуждено тратить огромные средства на содержание 
осужденных в колониях. В условиях ограниченных ресурсных возможностей 
широкое применение наказания в виде лишения свободы приводит к отвлечению 
средств, которые государство могло бы расходовать на важные социальные 
программы в области образования, здравоохранения, социального обеспечения.

Перед Украиной, как и перед другими государствами бывшего СССР, стоит цель 
создания для лиц, совершивших преступления и наказанных в уголовном порядке, 
— действительно уголовно-исполнительной, а не карательной системы. На наш 
взгляд, новая концепция уголовно-исполнительной системы государства, должна 
предусматривать не только конкретные меры по приведению условий содержания 
осужденных к лишению свободы в соответствие с международными стандартами. 
Она должна отразить новые подходы к человеку, совершившему преступление. 
Ведь в ст. 3 Конституции Украины прямо говорится о том, что человек, его жизнь 
и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются 
наивысшей социальной ценностью. Осужденный не должен чувствовать себя 
изгоем общества. Именно с его непосредственным участием общество должно 
строить восстановительные программы, оказывать ему помощь в трудовом и 
бытовом устройстве. Необходимо создавать действенные формы социального 
надзора за поведением бывших осужденных в быту и на производстве. 

Реформа УИС Украины также должна предусматривать: разработку 
положения о поэтапном переходе уголовно-исполнительной системы в систему 
1 См: Уголовно-исполнительный кодекс. Для государств участников СНГ. Модель. 2 ноября 1996 г. – c. 180; 
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Молдова //Уголовно-исполнительные кодексы. – Донецк: 
«Донецкий Мемориал», 2004. c. 222; Кримінально-виконавчий кодекс України. – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2003.             
c. 97-98.
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Министерства юстиции Украины; материальное, кадровое, финансовое, 
организационное и научное обеспечение уголовно-исполнительной системы; 
разграничение полномочий между центральными государственными и местными 
(региональными) органами и учреждениями, исполняющими уголовные 
наказания; создание условий для отбывания наказания осужденными в основном 
на территории той области, где они проживали или совершили преступление; 
обеспечение в соответствии с международными нормами раздельного содержания 
лиц, впервые и повторно осужденных, а также положительно характеризующихся 
и злостно нарушающих требования режима исполнения и отбывания наказания, 
дифференцированного подхода к режиму отбывания наказания, поэтапного 
изменения условий отбывания наказания в зависимости от поведения осужденных. 
Основными показателями деятельности УИН рассматривать не только уровень 
рецидива преступлений среди освобожденных от наказания, а и эффективную 
изоляцию осужденных, поддержание порядка и условий отбывания наказания, 
развитие у осужденных чувства ответственности за свои поступки, выработку 
законопослушного поведения. При этом следует учитывать современные идеи, 
принципы и положительный опыт, которые касаются исполнения и отбывания 
наказания в таких государствах, как Канада, Финляндия, Швеция, ФРГ, Франция 
и других странах Западной Европы. Все это будет способствовать установлению 
ряда минимальных стандартов, которые являются важными для обеспечения 
человеческих условий отбывания наказания и надлежащего обращения с 
осужденными, современных принципов обеспечения справедливости.

Активизация государства, правоохранительных органов, всех и каждого, в 
созидательной работе, преодолении недостатков, злоупотреблений, отступлений 
от норм нашего права и морали — ни в коей мере не должна ослабляться. 
Неизменной задачей остается использование всей силы законов в борьбе с 
преступностью и другими правонарушениями, чтобы люди в любом населенном 
пункте чувствовали заботу государства об их покое и неприкосновенности, 
были уверены в том, что ни один правонарушитель не уйдет от заслуженного 
наказания. Именно для защиты общества, охраны каждого человека от преступных 
посягательств, в 2001 г. был принят Уголовный кодекс Украины, содержащий 
447 статей, значительная часть которых имеет санкции, связанные с таким видом 
наказания, как лишение свободы. 

Современные реалии общества отличает амбивалентность. Наказание 
вызывает двойственные чувства: с одной стороны — рост преступности 
подталкивает наше общество к активному противодействию ей путем 
ужесточения санкций, применения широкого спектра карательной политики. С 
другой — мы стремимся избежать криминализации общества, для чего широко 
пропагандируем либеральный подход к наказанию, применение поощрительных 
мер, амнистий, помилований, пытаемся уменьшить любой ценой рецидив, 
разрабатываем комплексные профилактические программы. 

Государство и общество понимают, что преступление не должно стать нормой, 
что именно наказание стимулирует процесс воспроизводства преступных 
элементов, именно наказание является распространителем специфических 
криминальных традиций и обычаев. И чем больше мы наказываем, тем выше 
криминализация общества.
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В обеспечении правового баланса, поиска „золотой середины” между 
наказанием и милованием, большая роль принадлежит науке, которая призвана 
определять наиболее перспективные направления введения альтернативных 
лишению свободы видов наказания, предупреждения рецидива, вести поиск 
эффективных мер постпунитивного воздействия на личность, стимулирования 
у осужденных правомерного поведения. Юридическая наука, в частности 
криминология и уголовно-исполнительное право, должна обеспечивать 
опережающее развитие поисковых, фундаментальных исследований, добиваться 
быстрейшей материализации научных идей в обеспечении социальной адаптации 
отбывших наказание во всех областях человеческой деятельности. Необходимо 
в основе выработать систему мер по преодолению негативного воздействия 
наказания.

За последние годы на практике были предприняты определенные шаги 
для совершенствования процесса социальной адаптации освобожденных от 
отбывания наказания: введен административный надзор за лицами, имеющими 
намерение в дальнейшем продолжать преступную деятельность, расширены 
права и обязанности наблюдательных комиссий, созданы общественные 
пункты охраны правопорядка, группы содействия наблюдательным комиссиям, 
советы профилактики правонарушений на предприятиях. Бытовым и 
трудовым устройством освобожденных поручено заниматься местным 
органам исполнительной власти и органам местного самоуправления. Эти же 
вопросы возложены также на наблюдательные комиссии, службы по делам 
несовершеннолетних, службы занятости населения, предприятия, учреждения и 
организации, куда обращаются освобожденные из мест лишения свободы. Их 
трудоустройством должны заниматься исправительные центры, приемники-
распределители, уголовно-исполнительные инспекции, милиция, отдельные 
подразделения органов внутренних дел.

Освобожденные от отбывания наказания вправе обратиться за содействием 
в трудоустройстве в любой из названных органов. В то же время не каждый из 
них обладает возможностью предоставить работу и жилье, поскольку не все они 
обладают достаточными полномочиями. Большое число органов и должностных 
лиц, занимающихся трудоустройством освобожденных, не способствует 
эффективности этой работы. Отсылки освобожденного из одной организации 
в другую, хождение его по инстанциям существенно затягивают решение 
вопроса. Действия организаций, ведающих направлением на работу, не всегда 
согласованы. Уровень их информированности о потребностях предприятия в 
рабочей силе оставляет желать лучшего. Бюро по трудоустройству не всегда 
оперативно сообщает об этом в органы внутренних дел. Наблюдательные 
комиссии вынуждены пользоваться устаревшей информацией или самостоятельно 
вступать в переговоры с руководителями предприятий. Организованное 
планирование трудоустройства освобожденных практически не осуществляется, 
отсутствует единый учет освобожденных, направленных на работу. Очень 
редко прокуратурой осуществляется систематический надзор за исполнением 
предприятиями предписаний органов власти. Не определена и специфическая 
роль каждого органа в этой работе. Отсюда — ненужное дублирование 
(например, выдача направлений на предприятия, где не имеется жилой площади, 
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либо которые уже не нуждаются в рабочей силе; концентрация освобожденных 
от отбывания наказания, в том числе и рецидивистов, на одном предприятии). 
Следовательно, необходимы кардинальные изменения по совершенствованию 
трудоустройства освобожденных, а именно упорядочение системы органов, 
занимающихся этим вопросом, определение компетенции каждого из них и 
порядка их взаимодействия.

В юридической литературе неоднократно обсуждался вопрос о необходимости 
создания единого органа, ведающего трудовым устройством освобожденных 
лиц1. Бесспорно, что специальный орган, который бы осуществлял реализацию 
вопросов трудоустройства и иных, связанных с процессом социальной адаптации, 
необходим. Причем образовать этот орган следует при местных Советах народных 
депутатов. Таким органом могли бы стать центры социальной адаптации. 

В обязанности центров социальной адаптации, могут входить: выявление 
через соответствующие подразделения органов внутренних дел и отделы 
исполкомов мест ных Советов всех категории освобожденных из УИС; оказание 
помощи в прописке; постановка на учет; трудовое устройство на предприятии; 
контроль за поведением освобожденных в быту и на производстве; организация 
воспитательной работы; принятие мер к лицам, уклоняющимся от общественно 
полезного труда.

Эти многообразные функции могли бы быть реализованы центром, в который 
вошли бы представители всех органов власти, занимающиеся проблемами 
социальной адаптации освобожденных (работники специальных подразделений 
органов внутренних дел — паспортного, уголовного розыска, профилактической 
службы, наблдательных комиссий, служб по делам несовершеннолетних, 
служб занятости населения), а также представители трудовых коллективов, 
общественных организаций и др. Центр видится как государственная 
организация, функционирующая на принципах самофинансирования и 
самоокупаемости не только за счет зарабатываемых средств подопечными 
(освобожденными) на собствен ных предприятиях, контрагентных объектах 
или организуемых на кооперативных началах, но и поступлении от крупных 
предприятий и организаций (вынужденно выступающих в настоя щее время в 
качестве базовых по трудоустройству освобожденных). Таким предприятиям 
и кооперативам, которые обеспечивают работой освобожденных от отбывания 
наказания, особенно пенсионеров, инвалидов, ограниченно трудоспособных, 
следует создавать режим наибольшего благоприятствования.

В компетенцию центра входило бы установление постоянных контактов 
с органами трудоустройства, оперативное получение от них и отдельных 
предприятий необходимой информации. В ведении центров социальной адаптации 
должны находиться и общежития для временного проживания освобожденных, 
не имеющих жилой площади. Сотрудники центров могли бы устанавливать 
необходимые контакты и связи с уголовно-исполнительными учреждениями и 
исправительными центрами не только своей, но и других областей и республик, на 

1 См: Уголовно-исполнительное право: Учеб. для юрид. вузов /А.С.Михлин, П.Г.Пономарев, В.И.Селиверстов, 
И.В.Шмаров; Под ред. профессора В.И.Селиверстова. – 2-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. c. 245-260; 
Синьов В.М., Радов Г.О., Кривуша В.І., Беца О.В. Педагогічні основи ресоціалізації злочинців. – К.: МП 
„Леся”, 1997. c. 188-223; Кримінально-виконавче право. Підручник. За ред. професора В.М.Трубнікова. - 
Харків: Право, 2001. c. 356-360 и др.
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территории которых отбывают наказание жители данной области; анализировать 
практику бытового и трудового устройства освобожденных от отбывания 
наказания, разрабатывать меры по ее совершенствованию; информировать 
наблюдательные комиссии и прокуроров о необоснованных отказах со стороны 
администрации предприятий в приеме на работу ранее судимых.

Сотрудники (инспектора, социальные кураторы) центра социальной адаптации 
могли бы вступать в контакт с бюро по трудоустройству населения и отделами кадров 
предприятий, организовывать совместные выезды в учреждения и исправительные 
центры, проводить встречи и беседы с освобождаемыми (за три-шесть месяцев до 
освобождения), на которых бы рассматривались вопросы бытового и трудового 
устройства, знакомить их с трудовыми традициями, условиями труда и быта на 
отдельных предприятиях. На кооперативных началах центры могли бы заключать 
трудовые договоры с освобожденными от отбывания наказания на определенный 
срок на конкретных предприятиях на заранее бронированные рабочие места. Кроме 
того, через орган внутренних дел центр мог бы взять на себя функции выявления 
лиц, нуждающихся в трудоустройстве, уклоняющихся от общественно полезного 
труда, контроля за фактическим поступлением на работу.

В связи с изложенным, естественно, возникает вопрос о полномочиях и 
возможностях деятельности центров социальной адаптации (реабилитации). 

Положительный опыт существует в Республике Молдова. Для управления 
процессом социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 
проведения целенаправленной работы с ними, осуществления контроля над из 
поведением, в стране создана государственная система постпенитенциарной 
опеки1. Основными органами данной системы являются Республиканский центр 
координации деятельности по социальной адаптации, созданный при Правительстве 
на общественных началах, и территориальные патронажные службы. 

Работой Республиканского центра руководит совет, куда входят представители всех 
заинтересованных ведомств и министерств, а также общественных объединений. 

Территориальные патронажные службы создаются при исполнительных 
органах местного публичного управления. Они координируют действия центров 
занятости, органов исполняющих наказание, органов здравоохранения и др. 

Этот вопрос рассмотрен и профессором В.М. Трубниковым, который 
раскрыл сущность процесса социальной адаптации, предложил свое видение 
центров социальной адаптации, показал значение социального контроля за 
лицами, освобожденными от отбывания наказания2. Так, центры социальной 
адаптации должны пользоваться правами юридических лиц и иметь свое 
наименование. Работой центра руководит заведующий. Совещательным органом 
при заведующем создается Совет центра, в компетенцию которого входит 
решение вопросов, связанных с осуществлением патроната, о возбуждении 
ходатайств об организации общественного наблюдения, а в отдельных случаях 
— об установлении административного надзора. Совет центра контролирует всю 
финансовую, производственную и воспитательную работу.

В качестве новых подходов в обеспечении процесса социальной адаптации 
освобожденных от отбывания наказания можно предложить, в отношении ряда 
1 См.: Белый Н.А. Пенитенциарное право Республики Молдова. Курс лекций. – Кишинев, 2001. c. 162-164.
2 См.: Трубников В.М. Социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания: Учеб. пособие. 
– К.: УМК ВО, 1991, c. 100.
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категорий освобожденных, организовывать через центры социальной адаптации 
патронат. Данная форма социального контроля несколько строже общественного 
наблюдения, но значительно мягче административного надзора, в случаях, когда 
отсутствует необходимость жесткого контроля за поведением индивида1. В то же 
время в отношении лиц, не вставших на путь исправления во время отбывания 
наказания или нарушающих правопорядок после освобождения от наказания, 
не подпадающих под административный надзор, также по инициативе Совета 
центра социальной адаптации и под их контролем следует организовывать 
общественное наблюдение.

Исходя из изложенного, следует отметить, что создаваемые для проведения 
работы по социальной адаптации освобождаемых, центры должны наладить четкий 
контроль за данным процессом. С этой целью ими разрабатывается и внедряется 
в практику программа управления социальной адаптацией, включающая систему 
мероприятий по оказанию юридической, психологической и медицинской помощи 
освобожденным лицам. В связи с тем, что разработка и внедрение такой программы 
потребуют больших организационных усилий, при центрах создаются группы 
по управлению процессом социальной адаптации. В их состав должны входить 
юристы, психологи, социологи, медицинские работники, депутаты райсовета, 
руководители крупных предприятий, общественных организаций.

На базе крупных предприятий могут быть созданы отделения центра 
социальной адаптации. Их основные функции должны заключаться в организации 
предупредительной работы в условиях данного предприятия и регулярном 
проведении экспериментальных криминологических, психологических 
и социологических исследований по выявлению и изучению фактов, 
способствующих (или препятствующих) социальной адаптации освобожденных. 
Полученные сведения необходимо заносить в специальную картотеку, где 
фиксировать данные на каждого освобожденного. Результаты таких исследований 
позволят разработать конкретные рекомендации по управлению процессом 
социальной адаптации. Подобного рода исследования должны проводиться в 
уголовно-исполнительных учреждениях и исправительных центрах в отношении 
осужденных за три-шесть месяцев до их освобождения в целях получения более 
подробной информации для решения в последующем конкретных вопросов 
бытового и трудового устройства.

Центры должны иметь специальный банк данных о потребностях в рабочей 
силе и разных регионах страны, возможностях получения жилья и прописки, а 
также о перспективах решения иных вопросов, связанных с восстановлением 
социально полезных связей освобожденных. Непосредственно через 
центры необходимо проводить государственные программы по реализации 
профилактических мероприятий по предупреждению преступлений среди 
освобождаемых. На сегодняшний день учеными проанализированы принятые в 
Украине за 10 лет (с 1993 по 2003 гг.) все планы, указы, программы по борьбе 
с преступностью. Большинство из них не имеют конкретных исполнителей, а 
потому остаются невыполненными2. 

1 См.: Бандурка А.М., Денисова Т.А., Трубников В.М. Общая теория социальной адаптации освобожденных 
от отбывания наказания (правовой и социально-психологический анализ уголовно-исполнительной политики 
по реабилитации осужденных). – Харьков-Запорожье: НУВД, ЗГУ, 2002. – c. 293-295.
2 Шакун В.І. Суспільство і злочинність. – К.: Атіка, 2003. – c. 55-370.
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Как известно, ежегодно в Украине лишь две трети освобожденных из мест 
лишения свободы прописываются по прежнему месту жительства, до 40% 
трудоустраиваются, а остальные остаются один на один со своими проблемами1. 

Освободившись от наказания, люди должны иметь право на достойную жизнь, 
работу, содержать семью, а не стать непосильным грузом для общества, которым 
они и так причинили достаточно зла. Однако из мест лишения свободы выходят 
лица, отягощенные множеством негативных привычек, имеющие те или иные 
заболевания (от туберкулеза до психического расстройства) и навсегда искалеченную 
жизнь. Претерпев унижения, страдания, издевательства, армия отбывших наказание 
поворачивает свое оружие, состоящее из агрессии, конфликтности, безжалостности, 
против общества, которое его когда-то отторгло. „Никакой другой человек не 
покажется имеющим значение. Он будет заботиться о самом себе; будет брать то, 
что хочет, или то, в чем нуждается. Он будет представлять угрозу для общества”2. 

Именно общество чрезмерно завышает возможности наказания, пытаясь 
добиться того, чтобы за время отбывания наказания осужденный стал 
примерным, законопослушным гражданином. Поэтому следует присоединиться 
к более правильной позиции криминологов и пенологов, которые считают, что 
при назначении и исполнении наказания следует таким образом воздействовать 
на личность, чтобы не под страхом наказаний, а сам осужденный желал перемен 
в своем поведении, в межличностных отношениях, стремился возвратиться в 
семью и отказался от дальнейшей преступной деятельности. Желание перемен 
возможно пробудить различными путями: самовоспитанием, опекой семьи, 
через религию и др. Естественно, возникает вопрос о целесообразности и 
возможностях участия в работе центров социальной адаптации религиозных 
деятелей. Общеизвестными являются миротворческие усилия церкви, ее 
вклад в восстановление и утверждение общечеловеческих норм и ценностей. 
Представляется, что речь идет не о религиозных объединениях как коллективном 
субъекте центра социальной адаптации, а об участии в работе центра верующих 
и религиозных деятелей в качестве отдельных лиц. Для оказания методической 
помощи, координации деятельности и распространения положительного 
опыта центров социальной адаптации при областных, городских (районных) 
государственных администрациях Украины могут быть созданы комиссии по 
оказанию социальной помощи освобожденным от отбывания наказания.

Центры социальной адаптации должны получить юридическое закрепление 
в Законе, а отдельные его положения, имеющие непосредственное 
профилактическое значение в борьбе с рецидивом преступлений, на наш взгляд, 
нуждаются в закреплении и в отраслевом законодательстве по противодействию 
преступности. В целом, проблемы социальной адаптации, возникающие на 
современном этапе, недостаточно изучаются отечественной наукой (уголовно-
исполнительного права, психологией, педагогикой, социологией). Возможно, 
нам следует заинтересовать ученых, поскольку их теоретические и практические 
рекомендации могут быть использованы для совершенствования организации 
воспитательной работы с осужденными и организации профилактической 
деятельности с освобождаемыми после отбытия наказания.
1 Информационный бюллетень Государственного департамента Украины по вопросам исполнения 
наказаний. – К., 2000. - № 4. - c. 66.
2 Хохряков Г. Уголовное наказание: благо или зло? Размышления ученого //Вестник Верховного Суда СССР. 
- 1991. – № 9. – c. 4. 
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Conf. univ., dr. Petre DUNGAN
Procuror general
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara

REGLEMENTARI IN NOUL COD PENAL AL ROMÂNIEI.
CRIME Şl DELICTE PRIVIND MANIPULAREA 
GENETICĂ_____________________________________________________________________

The author of the study intends to study certain new regulations in the Romanian 
legislation under the title “Crimes and Offences Related to Genetic Manipulation”.   
In the fi rst part of the study, the offence of genotype altering is analysed. The following 
are analysed in chronological and coherent order: the legal and material object; the 
subject of human genotype offence; place and time-related conditions; the structure 
and legal content of the offence; motive or goal-related conditions; the forms, ways, 
punishment regime and procedural aspects of the human genotype offence.  
In the second part, keeping the same way of expression, the offence of using 
genetic engineering for the production of the biological weapon or another mass 
extermination weapon is analysed.
In the last part of the study, the author examines the offence of illegal human embryo 
production and cloning.  

I. ALTERAREA GENOTIPULUI 

1. Generalităţi
Reglementarea actuală privind alterarea genotipului nu are corespondent în Codul 

penal de la 1968. Prin urmare, pornindu-se de la rapida dezvoltare a biologiei şi 
medicinei, luându-se în considerare necesitatea respectării fi inţei umane, deopotrivă 
ca individ, dar şi ca specie, conştient de actele care ar putea pune în pericol demnitatea, 
respectul individului ca atare, continuând cu progresele biologiei şi medicinei în 
domeniul genetic ce nu sunt utilizate — întotdeauna — în benefi ciul fi inţei umane 
prezente şi viitoare, legiuitorul român contemporan, inspirându-se din legislaţiile 
penale ale statelor puternic dezvoltate economic, a introdus în Codul penal actual, 
delictul de alterare a genotipului uman.

2. Conţinutul legal
Având în vedere protecţia drepturilor omului, a demnităţii fi inţei umane faţă de 

aplicaţiile biologiei şi medicinei, luându-se act de progresele pe care anumite tehnici le 
pot aduce în sine cunoaşterii ştiinţifi ce şi având în vedere revoluţia tehnico-ştiinţifi că 
contemporană în domeniul descoperirilor genetice, în articolul 193 Cod penal, este 
incriminat ca delict „alterarea genotipului uman, cu intenţie, în orice mod”.

3. Obiect juridic şi obiect material
3.1. Obiectul juridic specifi c al delictului analizat îl constituie acel mănunchi de 

relaţii sociale a căror normală dezvoltare şi desfăşurare nu este posibilă fără protejarea 
demnităţii fi inţei umane, atât ca individ, cât şi ca apartenenţă la specia umană, împotriva 
acţiunii ilegale descrisă în norma de incriminare.

3.2. Obiectul material este dat de materialul genetic din nucleul celulelor aparţinând 
fi inţei umane1.
1 V. Dobrinoiu, Drept penal, Parte specială. vol. I. - Bucureşti: Ed. Lumina Lex, 2004, p. 78.
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4. Subiecţii infracţiunii
4.1. Subiect activ nemijlocit (autor) al delictului examinat, poate fi  orice persoană 

fi zică responsabilă penal, cu precizarea că alterarea genotipului uman poate fi  efectuată 
numai de acei specialişti din domeniul biologiei şi medicinei.

Potrivit articolului 197 Cod penal, subiect activ poate fi  şi persoana juridică.
Apreciem că participaţia penală poate fi  posibilă sub toate formele (coautorat, 

instigare, complicitate).
4.2. Subiect pasiv principal este fi inţa umană (persoana fi zică) asupra căreia se 

folosesc impropriu progresele biologiei şi medicinei, iar subiect pasiv secundar, este 
societatea, ca principal interesat în ocrotirea relaţiilor sociale privind necesitatea 
respectării fi inţei umane.

5. Condiţii de loc şi de timp
Norma de incriminare nu prevede în conţinutul său condiţii de loc şi de timp pentru 

realizarea delictului.

6. Structura şi conţinutul juridic
În structura, deci în conţinutul juridic al delictului intră, ca componente: situaţia 

premisă şi conţinutul constitutiv, realizat de făptuitor.
6.1. Situaţia premisă în cazul delictului de alterare a genotipului constă în existenţa 

unei fi inţe umane asupra căreia intervine acţiunea de alterare a genotipului.
6.2. Conţinutul constitutiv
Delictul de alterare a genotipului are conţinutul constitutiv identic cu al celorlalte 

delicte şi crime, respectiv latură obiectivă şi latură subiectivă.
A. Latura obiectivă este alcătuită din cele trei componente, elementul material, 

urmarea imediată şi legătura de cauzalitate.
a) Elementul material constă în acţiunea de alterare a genotipului uman. Această 

acţiune poate fi  realizată prin orice mijloace şi procedee specifi ce domeniului biologiei 
şi medicinei.

Expresia „în orice mod”, pe care o găsim în textul art. 193 Cod penal, arată că 
legiuitorul nu face nici o distincţie între mijloacele şi procedeele prin care se poate 
realiza alterarea genotipului uman.

Noţiunea de alterare înseamnă a suferi sau a face să sufere transformări, a schimba, 
a transforma1, pe când sintagma de genotip provine de la „genos” (neam) + „typos” 
(caracter) şi semnifi că constituţia ereditară a unui organism, reprezentată de totalitatea 
fondului de gene caracteristic speciei2, în acelaşi timp prin „genom” se înţelege grupul 
de cromozomi diferiţi genetic, care formează o unitate3.

Se susţine în literatura de specialitate4 — în mod justifi cat — că nu are importanţă 
modalitatea prin care se realizează alterarea genotipului (prin administrarea de 
medicamente, prin injectarea unor viruşi modifi caţi genetic etc).

De altfel, o intervenţie destinată să modifi ce genomul uman nu se poate face decât 
din motive preventive sau terapeutice şi numai dacă nu are drept scop introducerea 
1 Mic dicţionar enciclopedic. – Bucureşti: Editura Enciclopedică, 1971, p. 26.
2 Ibidem, p. 405.
3 Ibidem.
4 V. Dobrinoiu, vol. I, Op. cit., p. 79.
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unei modifi cări în genomul descedenţilor1. Interesul şi binele fi inţei umane trebuie 
să primeze interesului unic al societăţii sau al ştiinţei şi orice formă de discriminare 
împotriva unei persoane pe motivul patrimoniului său genetic este interzisă.

b) Urmarea imediată. Acţiunea de alterare a genotipului uman trebuie să aibă ca 
urmare imediată modifi carea, transformarea, schimbarea genotipului uman.

c) Legătura de cauzalitate. Pentru existenţa laturii obiective a delictului examinat, 
este necesară prezenţa unui raport de cauzalitate între activitatea făptuitorului şi 
rezultatul produs, adică alterarea genotipului uman.

B. Latura subiectivă. Forma de vinovăţie cu care se săvârşeşte delictul de alterare 
a genotipului uman este intenţia sub cele două modalităţi ale sale (directă şi indirectă). 
Cu forma de vinovăţie a culpei şi a praeterintenţiei nu se poate săvârşi delictul 
examinat.

7. Codiţii de mobil sau scop
Pentru existenţa delictului analizat nu interesează motivele, mobilul sau scopul 

urmărit de autor. Ele pot avea efect în ceea ce priveşte individualizarea pedepsei.

8. Forme, modalităţi, regim sancţionator şi aspecte procesuale
Delictul de alterare a genotipului este o infracţiune de acţiune, care se poate săvârşi 

numai prin activităţi pozitive (comisive) şi niciodată prin omisiune.
Delictul se consumă în momentul producerii rezultatului (urmării imediate).
Tentativa nu se pedepseşte.
Există o singură modalitate normativă, căreia îi pot corespunde o multitudine de 

modalităţi faptice.
Regimul sancţionator este unic şi constă în pedeapsa închisorii stricte de la 2 la 5 ani.
Acţiunea penală se pune în mişcare din ofi ciu.

II. UTILIZAREA PERICULOASĂ A INGINERIEI GENETICE 

1. Noţiuni
Progresele ştiinţifi ce contemporane pot fi  utilizate — din păcate — şi în scopuri mai 

puţin benefi ce. De aceea, producerea de arme biologice sau alte arme de exterminare 
în masă a constituit şi pentru legiuitorul român contemporan, o preocupare fi rească în 
a incrimina asemenea activităţi.

2. Conţinutul legal
Actuala normă de incriminare nu are corespondent în vechea reglementare.
Potrivit articolului 194 Cod penal, constituie crimă „utilizarea ingineriei genetice 

pentru a produce arme biologice sau alte arme de exterminare în masă”.

3. Obiect juridic şi obiect material
3.1. Obiectul juridic al crimei îl constituie acele relaţii sociale a căror normală 

dezvoltare şi desfăşurare nu este posibilă fără protejarea dreptului la viaţă împotriva 
armelor biologice şi a armelor de exterminare în masă.
1 Legea nr. 17/22.02.2001 privind ratifi carea Convenţiei Europene pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii 
fi inţei umane, faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina, semnată 
la Oviedo la 4 aprilie 1997 şi a Protocolului adiţional la Convenţia Europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a 
demnităţii umane, faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la interzicerea donării fi inţelor umane, semnată 
la Paris, la 12 ianuarie 1998.
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3.2. Obiectul material al crimei îl constituie fi inţa umană, faţă de care se utilizează 
armele biologice sau cele de exterminare în masă.

4. Subiecţii infracţiunii
4.1. Subiect activ nemijlocit (autor) al crimei este nederminat, putând fi  orice 

persoană responsabilă din punct de vedere penal.
Aşa cum am precizat şi la delictul de alterare a genotipului, subiect activ la această 

crimă pot fi  acei specialişti din domeniul biologiei şi medicinei.
Potrivit articolului 197 Cod penal, autor al crimei examinate poate fi  şi persoana 

juridică.
Considerăm că participaţia penală poate fi  posibilă sub toate formele (coautorat, 

instigare, complicitate).
4.2. Subiect pasiv poate fi  colectivitatea umană faţă de care s-au utilizat armele 

biologice sau de exterminare în masă.

5. Codiţii de loc şi de timp
Norma de incriminare nu prevede în conţinutul său condiţii de loc şi de timp pentru 

realizarea crimei.

6. Structura şi conţinutul juridic
Apreciem că în structura crimei de utilizare periculoasă a ingineriei genetice şi deci 

în conţinutul juridic al acesteia intră ca şi componente o situaţie premisă şi un conţinut 
constitutiv realizat de făptuitor.

6.1. Situaţia premisă în cazul crimei examinate, constă în preexistenta unei 
inginerii genetice. Fără această situaţie preexistentă, crima nu poate fi  concepută, 
întrucât numai prin existenţa acesteia se poate ajunge la producerea armelor biologice 
sau la exterminare.

6.2. Conţinutul constitutiv
Conţinutul constitutiv al crimei de utilizare periculoasă a ingineriei genetice este 

compus dintr-o latură obiectivă şi o latură subiectivă.
A. Latura obiectivă are drept componente elementul material, urmarea imediată 

şi legătura de cauzalitate.
a) Elementul material, constă în acţiunea de utilizare a ingineriei genetice în 

scopul producerii de arme biologice sau alte arme de exterminare în masă.
Apreciem că elementul material constă numai în acţiuni şi niciodată în inacţiuni.
În literatura de specialitate1 se arată:
— prin inginerie genetică se înţelege ansamblul de tehnici prin care se modifi că 

biologia moleculară sau celulară a unui organism;
— prin armă biologică se înţelege “agentul biologic (bacterie, virus, parazit) sau 

toxina, ce se poate folosi în scopuri ostile”;
— prin arme de exterminare în masă înţelegem “acele arme care ucid sau rănesc o 

colectivitate de civili sau militari ( arme chimice, nucleare, biologice).
Prin utilizare se înţelege faptul de a folosi, a întrebuinţa2.
b) Urmarea imediată. Acţiunea de utilizare a ingineriei genetice trebuie să aibă 

ca urmare imediată producerea de arme biologice sau alte arme de exterminare în 
1 V. Dobrinoiu, vol. I. Op. cit., p. 81.
2 Mic dicţionar enciclopedic. Op. cit., p. 981.
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masă. Nu are importanţă — din punctul de vedere al crimei examinate — dacă armele 
biologice sau armele de exterminare în masă sunt folosite în scopul în care s-au produs, 
important fi ind ca ingineria genetică să fi e utilizată în acest scop, al producerii armelor 
amintite. Apreciem că urmarea imediată este în acelaşi timp un rezultat şi o stare; un 
rezultat în sensul că s-au produs arme biologice sau alte arme de exterminare în masă, 
o stare, fi indcă există potenţialitatea folosirii armelor de distrugere în masă.

c) Legătura de cauzalitate. Pentru realizarea laturii obiective şi deci pentru 
existenţa crimei de utilizare periculoasă a ingineriei genetice este necesară prezenţa 
unui raport de cauzalitate între acţiunea de utilizare a ingineriei genetice şi producerea 
de arme biologice sau alte arme de exterminare în masă.

B. Latura subiectivă. Forma de vinovăţie cu care se poate comite crima examinată 
este intenţia directă1, califi cată prin scopul urmărit de făptuitor (utilizarea ingineriei 
genetice pentru producerea de arme biologice sau alte arme de exterminare în masă). 
Fapta comisă cu intenţie indirectă sau din culpă nu este incriminată şi nu are caracter 
penal. Ca atare, făptuitorul trebuie să fi  cunoscut caracterul ilicit al acţiunii sale şi să fi  
urmărit producerea rezultatului.

7. Condiţii de mobil sau scop
Mobilul sau scopul, care a determinat sau animat pe făptuitor în realizarea activităţii 

infracţionale, nu pune în discuţie existenţa vinovăţiei, ci doar gravitatea acesteia.

8. Forme, modalităţi, regim sancţionator şi aspecte procesuale
Actele preparatorii în vederea săvârşirii faptei sunt posibile, dar legea nu le 

incriminează.
Potrivit articolului 196 Cod penal tentativa se pedepseşte.
Crima de utilizare periculoasă a ingineriei genetice se consumă în momentul în care 

s-a produs urmarea imediată, adică de îndată ce au fost produse armele biologice sau 
cele de exterminare în masă.

Potrivit dispoziţiei incriminatoare, crima examinată prezintă o singură modalitate 
normativă simplă. Nu există modalităţi normative agravate, fi ind însă posibile variate 
modalităţi faptice determinate de circumstanţele comiterii faptei.

Regimul sancţionator este unic şi constă în pedeapsa detenţiunii severe de la 15 la 
25 ani şi interzicerea unor drepturi.

Acţiunea penală se pune în mişcare din ofi ciu.

III. CREAREA ILEGALĂ DE EMBRIONI UMANI Şl CLONAREA

1. Consideraţii generale
Observând evenimentele ştiinţifi ce intervenite în ultimii ani, în plan mondial, în 

materie de donare a mamiferelor, în special prin diviziune embrionară şi prin transfer 
de nucleu şi luând în considerare că activitatea de donare ar putea deveni o posibilitate 
tehnică de creare deliberată de fi inţe umane identice din punct de vedere genetic, 
legiuitorul român a incriminat în dispoziţiile articolului 195 Cod penal, crearea ilegală 
de embrioni umani şi donarea.

De altfel, în dispoziţiile articolului 18 alin. 3 din Legea privind ratifi carea 
Convenţiei europene pentru protecţia omului şi demnităţii fi inţei umane faţă de 
1 V. Dobrinoiu, vol. I. Op. cit. p. 82.
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aplicaţiile biologice şi medicinei1 se arată că este interzisă crearea de embrioni umani 
în scopuri de cercetare.

Totodată, prin Protocolul adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia omului şi 
demnităţii fi inţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la interzicerea 
donării fi inţelor umane, se arată că este interzisă orice intervenţie având drept scop 
crearea unei fi inţe umane genetic identice unei alte fi inţe umane vii sau moarte.

Prin expresia fi inţă umană genetic identică unei alte fi inţe umane se înţelege o fi inţă 
umană care are în comun cu o altă fi inţă umană ansamblul genelor nucleare (articolul 
1 din Protocol).

2. Conţinutul legal
Norma de incriminare nu are corespondent în vechea reglementare.
Delictul examinat este prevăzut în articolul 195 Cod penal şi constă în:
1. Crearea de embrioni umani în alte scopuri decât procreaţia se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
2. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi crearea, prin donare, a unei fi inţe umane 

genetic identice unei fi inţe umane, vii sau moarte.

3. Obiect juridic şi obiect material
3.1. Obiectul juridic specifi c constă din relaţiile sociale a căror normală formare, 

desfăşurare şi dezvoltare sunt asigurate prin ocrotirea juridică a valorii sociale care este 
fi inţa umană în demnitatea şi identitatea sa, prin incriminarea faptei de creare ilegală 
de embrioni umani în alte scopuri decât procreaţia, precum şi crearea prin donare a 
unei fi inţe umane genetic identice altei fi inţe umane vii sau moarte.

3.2. Obiectul material este reprezentat de materialul genetic prelevat din corpul uman.
Interesul şi binele fi inţei umane, al speciei umane, trebuie să primeze asupra 

interesului unic al societăţii sau al ştiinţei.

4. Subiecţii infracţiunii
4.1. Subiect activ nemijlocit (autor) al delictului examinat poate fi  orice persoană 

fi zică; pentru existenţa infracţiunii legea nu cere ca autorul să fi e o persoană califi cată, 
adică să aibă vreo calitate sau să îndeplinească vreo condiţie. Totuşi, apreciem că autor 
al delictului nu poate fi  decât o persoană cu un înalt grad de pregătire ştiinţifi că în 
domeniul geneticii şi a ştiinţelor conexe.

Potrivit articolului 197 Cod penal, subiect activ , autor al delictului analizat poate 
fi  şi persoana juridică.

Delictul este susceptibil de a fi  săvârşit de o pluralitate de subiecţi activi (coautori, 
instigatori, complici).

4.2. Subiect pasiv al delictului este colectivitatea umană supusă ameninţării de a 
se crea ilegal embrioni umani în alte scopuri decât procreaţia, precum şi crearea prin 
donare a unei fi inţe umane genetic identice altei fi inţe umane, vii sau moarte.

5. Codiţii de loc şi de timp
Existenţa delictului de creare ilegală de embrioni umani şi donare nu este subordonat 

vreunei condiţii privind locul sau timpul săvârşirii. Cert este însă faptul — deşi norma 
de incriminare nu o prevede — ca operaţiunea de creare de embrioni umani şi cea 
1 Legea nr. 17 din 22 februarie 2001. Op. cit.



148

DOCTRINÃ

R
e

vi
st

a
 d

e
 ð

ti
in

þe
 p

e
n

a
le

  
  

 A
N

U
L

 I
I 

 2
0

0
6

de donare a unei fi inţe umane, nu poate avea loc oriunde şi oricând, ci numai acolo 
(laboratoare, institute etc) , unde nivelul de cercetare ştiinţifi că în biologie şi medicină 
este foarte dezvoltat, înaintat.

6. Structura şi conţinutul juridic
În structura delictului de creare ilegală de embrioni umani şi donare, intră ca părţi 

componente o situaţie preexistentă şi conţinutul constitutiv al acestei fapte.
În literatura de specialitate1 se arată: conţinutul juridic cuprinde toate condiţiile şi 

cerinţele necesare pentru existenţa infracţiunii.
Conţinutul constitutiv constă din acele condiţii necesare pentru existenţa infracţiunii 

pe care le realizează făptuitorul sau care devin relevante prin conduita acestuia, el fi ind 
compus totdeauna din cele două laturi (obiectivă şi subiectivă).

Situaţia premisă este o condiţie prealabilă pentru existenţa infracţiunii şi constă 
în preexistenta unei realităţi (situaţie, stare, calitate, raport, etc.) pe care trebuie să se 
grefeze săvârşirea faptei prevăzută de legea penală. în lipsa situaţiei premisă, la orice 
infracţiune condiţionată de o astfel de situaţie, săvârşirea faptei nu este posibilă şi nu 
poate exista infracţiune.

6.1. Situaţia premisă la delictul examinat constă în existenţa embrionilor umani.
Prin embrion uman se înţelege acel produs de concepţie în vârstă de până la 8 

săptămâni2.
6.2. Conţinutul constitutiv.
Aşa cum am arătat mai sus, conţinutul constitutiv este compus dintr-o latură 

obiectivă şi o latură subiectivă.
A. Latura obiectivă are la rândul său trei componente: elementul material, urmarea 

imediată şi legătura de cauzalitate.
a) Elementul material. Potrivit dispoziţiei articolului 195 alin. 1 şi 2 Cod penal, 

elementul material al acestui delict constă din acţiunea de creare de embrioni umani, 
în alte scopuri decât procreaţia şi respectiv de creare prin donare a unei fi inţe umane 
genetic identice unei alte fi inţe umane, vii sau moarte.

Prin a crea se înţelege a face ceva care nu exista mai înainte3.
Clonarea este clasifi cată în donare terapeutică (reprezintă producerea de embrioni 

umani pentru a fi  folosiţi în cercetare) şi donare reproductivă (reprezintă o tehnologie 
utilizată pentru generarea unui animal care are acelaşi ADN nuclear ca şi un alt animal 
existent anterior sau afl at în viaţă)4.

b) Urmarea imediată. Acţiunea de creare care constituie elementul material al 
delictului trebuie să aibă ca urmare imediată crearea de embrioni umani şi crearea prin 
donare a unei fi inţe umane genetic identică cu o alta.

c) Legătura de cauzalitate. Pentru realizarea laturii obiective a delictului examinat, 
trebuie să se constate că există o legătură de cauzalitate între elementul material şi 
urmarea imediată.

B. Latura subiectivă. La delictul de creare ilegală de embrioni umani şi donare, 
latura subiectivă din conţinutul infracţiunii este alcătuită dintr-un element subiectiv şi 
dintr-o cerinţă specială privind scopul urmărit de făptuitor.
1 V. Dongoroz şi colaboratorii. Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Partea specială. vol. III – Bucureşti: 
Editura Academiei, 1971, p. 10.
2 V. Dobrinoiu, vol. I, Op. cit., p. 84. 
3 Mic dicţionar enciclopedic, Op. cit., p. 241.
4 V. Dobrinoiu, vol. I, Op. cit., p. 84-85.
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a) Elementul subiectiv ( psihic, moral) constă, potrivit articolului 20 alin. 1 Cod 
penal , din voinţa şi intenţia de a efectua acţiunea de creare de embrioni umani, în alte 
scopuri decât procreaţia, adică de a realiza latura obiectivă a infracţiunii.

Întrucât urmarea imediată este un rezultat fi zic, concret al acţiunii descrisă în norma 
de incriminare, cel care săvârşeşte o astfel de acţiune prevede întotdeauna producerea 
rezultatului, a urmării, astfel încât intenţia este directă ( doi determinat).

Dispoziţiile legale (articolul 18 alin. 1)1  prevăd că atunci când cercetarea pe embrioni 
in vitro este permisă de lege, aceasta va asigura o protecţie adecvată embrionului. Ca 
atare, nu va comite această infracţiune cel care crează embrioni umani, în condiţiile 
prevăzute de lege.

b) Cerinţa esenţială. Pentru realizarea laturii subiective a delictului este nevoie 
ca intenţia de a crea embrioni umani să fi e însoţită de o cerinţă esenţială şi anume: 
făptuitorul să fi  creat embrioni umani în alte scopuri decât procreaţia.

Această cerinţă esenţială caracterizează intenţia care devine astfel o intenţie 
califi cată prin scopul urmărit de făptuitor. Legea cere o intenţie caracterizată prin 
scopul urmărit (un doi califi cat).

7. Forme, modalităţi, regim sancţionator şi aspecte procesuale
Actele pregătitoare la delictul de creare ilegală de embrioni umani şi donare, deşi 

sunt posibile, nu sunt pedepsite, fi indcă în sistemul general al Codului penal ( şi cel 
anterior şi cel actual), actele de pregătire nu sunt incriminate ca o formă a activităţii 
infracţionale. Ele pot însă cădea sub incidenţa legii penale fi e ca acte de participaţie, 
atunci când au servit la săvârşirea infracţiunii consumate sub forma de complicitate 
sau ca acte de instigare, fi e ca infracţiune de sine stătătoare, când legea le incriminează 
ca atare (exemplu: articolul 293 alin. 2; articolul 201 alin. 3 Cod penal).

Potrivit articolului 196 Cod penal, tentativa la delictul examinat se pedepseşte.
Infracţiunea se consumă în momentul în care s-a produs urmarea imediată (creare 

ilegală de embrioni umani şi donarea).
După consumare, acţiunea de creare de embrioni umani în alte scopuri decât 

procreaţia şi crearea prin donare a unei fi inţe umane genetic identice unei alte fi inţe 
umane, vii sau moarte, se poate prelungi în timp ca urmare a repetării ei în executarea 
aceleiaşi rezoluţii infracţionale (infracţiune continuată).

Norma de incriminare prevede două modalităţi normative: cea prevăzută în alineatul 
1 (crearea ilegală de embrioni umani) şi cea din alineatul 2 (crearea prin donare a unei 
fi inţe umane genetic identică unei alte fi inţe umane, vii sau moarte).

Fiecare din aceste modalităţi normative, pot fi  realizate în fapt în diferite şi variate 
modalităţi faptice.

Delictul examinat este o infracţiune de acţiune, comisivă, elementul material 
(indiferent de modalitatea normativă), putându-se realiza prin acte de comisiune.

Regimul sancţionator este unic şi constă în pedeapsa cu închisoare strictă de la 3 la 
10 ani şi interzicerea unor drepturi. 

Acţiunea penală se pune în mişcare din ofi ciu.

1 Legea nr. 17 din 22 februarie 2001, Op. cit.
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Conf. univ. dr. Victor MORARU           Mihai GUZUN
Universitatea de Stat din Moldova   Consultant principal la Curtea Supremă de Justiţie

INFORMAŢIA ŞI SECURITATEA INFORMAŢIONALĂ 
CA OBIECT AL PROTECŢIEI JURIDICO-PENALE_____________________________________________________________________

The study examines the legal-criminal protection of information and information 
security. Based on the reality that the informational revolution caught the states 
unprepared in what concerns the law system in this fi eld, the authors assert that: a) 
The information has become a vital national property with a strategic value: if it is 
not protected by the law then it can be conquered or destroyed; b) the Informational 
Society or the Cyberspace need a specifi cally developed law, the Cyberlaw.  
Then the authors come up with concepts on information in daily use and speciality 
literature, concepts on information from the legislation of the Republic of Moldova, all 
of these being thoroughly examined. For the purpose of argumentation the authors 
largely use the opinions of the doctrine on the issue under discussion: defi nitions, 
classifi cations, the goal of protecting information etc. At the end, the authors classify 
the offences committed via computer per categories; economic computer offences, 
including examples from the legislation of the Republic of Moldova, analysing the 
object, the generic object, the direct object, the material object, the objective and 
subjective aspects of the offence in the fi eld of information science.

Predicţiile unor futurişti ca Marshall McLuhan şi Alvin Toffer se adeveresc, iar 
lumea se transformă rapid într-un „stat global” unde distanţele geografi ce, zonele orare 
şi frontierele naţionale nu mai reprezintă bariere pentru afaceri şi comerţ. Este o axiomă 
faptul că societatea informaţiei orală bazată pe cunoaştere are un impact profund asupra 
sistemelor economic, social, politic şi juridic. În mai puţin de o generaţie, revoluţia 
informaţională şi introducerea calculatoarelor în spaţiul virtual au schimbat fi ecare 
aspect al societăţii, în general lumea.

Ceea ce preocupă astăzi toate societăţile moderne (şi ar trebui să preocupe şi 
Republica Moldova) este nu numai cum să utilizeze mai efi cient şi să dezvolte 
continuu domeniul tehnologiilor informaţionale, ci şi să stabilească cadrul legal în 
care să evolueze interacţiunile în acest domeniu.

Revoluţia informaţională a prins total nepregătite statele în ceea ce priveşte sistemul 
de drept. Un mare specialist în domeniul tehnologiilor informaţionale spunea, cu o 
dureroasă ironie, că „există o groază de tehnologii în societatea informaţională şi aşa 
de puţin drept”.

În Republica Moldova situaţia în acest sens este şi mai drastică, având în vedere că 
dreptul societăţii informaţionale practic nu există (actele normative din domeniu au tratat 
unele probleme practice, de suplinire, în anumite aspecte urgente, însă din domenii înguste 
şi disparate, a necesităţilor de intervenţie normativă în aceasta materie cu total nouă).

Pe cale de consecinţă, schimbarea impusă dreptului de revoluţie informaţională 
trebuie să fi e una radicală; dreptul, prin legăturile sale ample cu fenomenele economice 
şi sociale (îndrăznim să spunem că el circulă în societate ca seva în ţesutul plantelor), 
trebuie să ţină pasul cu societatea informaţională bazată pe cunoaştere şi să o refl ecte.

Noua civilizaţie informatică se bazează pe disponibilitatea şi accesibilitatea 
informaţiei.
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Informaţia a devenit o proprietate naţională vitală, cu o valoare strategică: 
dacă nu este protejată prin drept, poate fi  cucerită sau distrusă

Prin urmare, tranzacţia către societatea informaţională în Republica Moldova, ca 
o componentă relevantă a dezvoltării şi ca o condiţie indispensabilă a pre-aderării, 
nu înseamnă numai modernizarea şi extinderea infrastructurii informaţionale şi de 
comunicaţie, cit, mai ales, acoperirea vidului legislativ înregistrat cu privire la activitatea 
de informatică, la procesul de informatizare şi, în general, în domeniul tehnologiilor 
informaţiei orale. Schimbarea, adaptarea sistemului de drept al Republicii Moldova la 
noul tip de societate se aliniază cerinţelor de reglementare europene şi internaţionale, 
reprezentând şi răspunsul concret al ţării noastre la condiţiile de acceptare a Republicii 
Moldova în structurile europene şi euroatlantice, precum şi în Uniunea Europeană. 
Tehnologiile informaţiei orale, fenomen caracteristic dezvoltării contemporane a 
relaţiilor şi instrumente de realizare şi consolidare a lor, nu au dobândit până în prezent 
în Republica Moldova o fundamentare la nivel de reglementare. Republica Moldova 
nu se poate integra intr-o societate informaţională europeană şi globală, dacă nu are un 
sistem de drept corespunzător, or, e bine ştiut că acolo unde nu este respectată legea şi 
ordinea, nu putem vorbi despre o comunitate a tehnicii moderne.

Societatea informaţională, sau Cyberspace, are nevoie de un drept specifi c 
evoluat, Cyberlaw

Esenţial este că tot dreptul, valabil în mare parte de pe vremea romanilor, trebuie 
radical schimbat; noua societate cere legi noi, altfel nu se poate aşterne decât anarhia. 
Prin urmare, dreptul este chemat să facă faţă cerinţelor pe care le aduce dezvoltarea 
tehnologiilor. Astăzi, proprietatea nu se mai dobândeşte prin emancipaţiune ca în dreptul 
roman; mai mult, cei doi parteneri implicaţi în actul de vânzare-cumpărare poate că 
nici nu ajung să se privească, ei pot încheia contract prin intermediul Internetului. Iar în 
cazul în care aceştia nu se afl ă sub aceeaşi jurisdicţie (caz frecvent întâlnit), semnătură 
grafologică este înlocuită cu cea electronică, modalităţile de plată fi ind diferite.

Deci, pentru a încuraja exploatarea noilor tehnologii, dreptul trebuie să ţină pasul 
cu tehnica şi să facă faţă tuturor provocărilor, atât în domeniul normelor materiale cât 
şi al celor procesuale.

Astfel, o dată cu dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi a societăţii 
informaţionale în ansamblu, apare necesitatea creării în domeniul dreptului a noii 
ramuri — a dreptului informatic.

Dreptul informatic îşi găseşte o continuare fi rească într-un drept al informării şi 
comunicării. În mod tradiţional, dreptul este conceput în strânsă legătură cu libertatea 
de exprimare, iar obiectul său este limitat la ceea ce devine public prin mijlocirea 
diverselor raporturi: scris, imagine şi sunet. Or, informaţia, a cărei defi nire a ajuns 
una dintre difi cultăţile timpului nostru din cauza numărului mare de forme pe care le 
îmbracă, trebuie înţeleasă într-o manieră largă: ea este cea pe care administraţiile o 
acumulează pentru propriile nevoi şi la care au acces în anumite condiţii. Tot ea este 
şi cea care circulă între persoanele particulare sau publice în virtutea unor contracte 
sau acorduri şi care nu este divulgată. La aceasta se adaugă faptul că, la rândul ei, 
organizarea reţelelor informatice pe care circulă informaţia nu este neutră.

Aşa cum se observă, acesta este obiectul (foarte vast) al dreptului informării şi 
comunicării, cel care înlocuieşte actualul sistem de drept public şi privat. Şi căruia va 
trebui să i se găsească în curând un ansamblu coerent de norme.



152

DOCTRINÃ

R
e

vi
st

a
 d

e
 ð

ti
in

þe
 p

e
n

a
le

  
  

 A
N

U
L

 I
I 

 2
0

0
6

Cu mult timp înainte de intrarea umanităţii în perioada economiei de piaţă oamenii 
încercau să tăinuiască unul de altul anumite relaţii şi fapte, sub imperiul diverselor 
motive — de la cele moral-etice până la cele exclusiv materiale, moment refl ectat şi în 
legislaţia majorităţii statelor1.

Până la mijlocul secolului al XX-lea, noţiunea informaţie de obicei se folosea — şi 
în uzul cotidian, şi în literatura ştiinţifi că — cu semnifi caţia de comunicare, de înştiinţare 
a cuiva despre ceva sau în sens de ştiri transmise de către unii oameni altora. O dată cu 
perfecţionarea mijloacelor tehnice de transmitere, percepere şi, în special, de analiză a 
diverselor genuri de date, precum şi cu apariţia informaticii şi ciberneticii — ştiinţe ce au 
un aport grandios în soluţionarea problemei privind schimbul de informaţii nu numai între 
oameni, dar şi între om şi maşină (în particular, cele electronice de calcul) — termenul 
„informaţie” a devenit obiect al unor investigaţii speciale. Cu referire la activitatea de 
întreprinzător, spre exemplu, informaţia presupune date despre: datorii, credite, capacitatea 
de plată, volumul venitului, sinecostul producţiei produse etc.; privind planurile strategice 
de dezvoltare a procesului de producţie, inclusiv cu aplicarea noilor tehnologii, invenţii, 
know-how etc.); privind planurile şi volumele de realizare a producţiei produse (plan de 
marketing, date despre caracterul şi volumul operaţiunilor comerciale, nivelul preţurilor 
limită, prezenţa mărfurilor la depozite etc. competivitatea mărfurilor produse, efi cacitatea 
exportului şi importului; probabila perioadă de ieşire pe piaţă; planul activităţii de 
reclamă; listele clienţilor comerciali şi a altor clienţi, a reprezentanţilor, intermediarilor, 
concurenţilor, date despre relaţiile cu aceştia, starea lor fi nanciară, operaţiunile înfăptuite 
şi volumele acestora, condiţiile contractelor în vigoare ş.a2.

Legislaţia Republicii Moldova în vigoare permite a delimita informaţia şi după un 
aşa criteriu cum ar fi  criteriul de accesibilitate, potrivit căruia deosebim:

1. informaţie accesibilă (deschisă);
2. informaţie cu accesibilitate limitată3.
Aceasta din urmă, la rândul său, include:
a) informaţii ce constituie secret de stat;
b) informaţii ce constituie secret comercial.
Putem deci constata că există câteva categorii de informaţii.
Legea Republicii Moldova cu privire la secretul de stat, nr. 106-XIII din 17 mai 1994, 

în art. 2 stabileşte că secretul de stat îl constituie informaţiile protejate de stat în domeniul 
activităţii lui militare, economice, tehnico-ştiinţifi ce, de politică externă, de recunoaştere, 
de contrainformaţii şi operative de investigaţii, a căror răspândire, divulgare, pierdere, 
sustragere sau distrugere poate periclita securitatea Republicii Moldova4.

În art. 5 al aceleiaşi legi sunt specifi cate informaţiile care pot fi  atribuite la secret de 
stat (informaţiile din domeniul militar, din domeniul economiei, ştiinţei şi tehnicii, din 
domeniul politicii externe, din domeniul activităţii de recunoaştere, de contrainformaţii 
şi operative de investigaţii).

În acelaşi timp, art. 12 nominalizează informaţiile care nu urmează a fi  secretizate.
Cât priveşte informaţia ce constituie secret comercial, Legea cu privire la secretul 

comercial în art. 1 alin. (1) stabileşte că prin secret comercial se înţeleg informaţiile ce 
1 Основы защиты коммерческой информации и интеллектуальной собственности в предпринимательской 
деятельности. Под ред. А.В. Назарова. – „Научно-информационная внедренческая фирма „Юкис”, 1991, p. 4.
2 Основы защиты коммерческой информации и интеллектуальной собственности в предпринимательской 
деятельности. Под ред. А.В. Назарова, р. 34.
3 Legea Republicii Moldova privind accesul la informaţie, nr. 982-XIV din 11 mai 2000 // Monitorul Ofi cial al 
Republicii Moldova, 2000, nr. 88-90.
4 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2. 



153

DOCTRINÃ

R
e

vi
st

a
 d

e
 ð

ti
in

þe
 p

e
n

a
le

  
  

 A
N

U
L

 I
I 

 2
0

0
6

nu constituie secret de stat, care ţin de producţie, tehnologie, administrare, de activitatea 
fi nanciară şi de altă activitate a agentului economic, a căror divulgare (transmitere, 
scurgere) poate să aducă atingere intereselor lui1.

Profesorul T.K. Serioghina defi neşte secretul comercial ca prezentând interesele 
şi datele tăinuite premeditat din considerente comerciale cu privire la diverse laturi 
şi sfere ale activităţii economice, administrative, tehnico-ştiinţifi ce, fi nanciare ale 
întreprinderii, a căror protecţie este determinată de interesele concurenţei şi posibilele 
pericole ale securităţii economice a întreprinderii. Secretul comercial ia naştere atunci, 
când el prezintă interes pentru afaceri2.

În legislaţia Republicii Moldova noţiunea de secret comercial pentru prima dată 
a apărut în textul Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, nr. 845-XII din 3 
ianuarie 19923.

Conform Legii cu privire la secretul comercial (art. 5 alin. (4), obiecte ale secretului 
comercial nu pot fi :

1) documentele de constituire, precum şi documentele ce dau dreptul de a practica activitate 
de antreprenoriat şi anumite tipuri de activitate economică ce urmează a fi  licenţiate;

2) informaţiile în forma stabilită a dărilor de seamă statistice, precum şi a dărilor de 
seamă privind exerciţiul economico-fi nanciar şi alte date necesare pentru verifi carea 
corectitudinii calculării şi achitării impozitelor şi a altor plăţi obligatorii;

3) documentele de achitare a impozitelor, a altor plăţi la bugetul public naţional;
4) documentele care atestă solvabilitatea.
De asemenea, conform alin. (5) art. 4 al aceluiaşi act normativ, nu constituie obiecte 

ale secretului comercial al întreprinderilor de stat şi municipale până la privatizare şi în 
procesul privatizării datele privind:

a) volumul proprietăţii întreprinderii şi al mijloacelor ei băneşti;
b) investirea mijloacelor în activele rentabile (hârtii de valoare) ale altor întreprinderi, 

în obligaţii şi împrumuturi, în fondurile statutare ale întreprinderilor mixte;
c) obligaţiile de credit, comerciale şi alte obligaţii ale întreprinderii, care decurg din 

legislaţie şi din contractele încheiate de întreprindere;
d) contractele cu întreprinderile nestatale.
Nu constituie secret comercial pentru organele fi scale şi alte organe de stat de 

control documentele şi informaţiile agenţilor economici şi ale instituţiilor fi nanciare 
privind operaţiunile la conturile bancare, inclusiv cele referitoare la decontările pe 
obligaţiile fi nanciare reciproce, precum şi documentele care confi rmă operaţiunile 
efectuate (alin. (6) art. 5 din Legea cu privire la secretul comercial).

O astfel de dispoziţie a fost adoptată în scopul asigurării activităţii Inspectoratului 
fi scal, a organelor de drept şi de control, precum şi în scopul prevenirii abuzurilor în 
procesul privatizării.

Trebuie de menţionat că secretizarea în condiţiile incipientei economii de piaţă este 
chemată să protejeze producătorul de concurenţa neloială, la care pot fi  atribuite diverse 
acţiuni ilegale sub forma contrafacerii produselor concurentului, coruperii, şantajului etc. 

Un loc aparte îi revine şantajului industrial.
Şantajul industrial reprezintă o problemă foarte complicată — „fenomen 

indispensabil de evoluţia umană propriu-zisă. Una din manifestările antice ale acestei 
1 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 1994, nr. 13.
2 Панкратов Ф.Г., Серегина Е.К. Коммерческая деятельность: Учебник. – Москва: „Информационный 
учебный центр „Маркетинг”, 1996, р. 49.
3 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2.
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activităţi poate fi  considerată, pe bună dreptate, răpirea focului de către Prometeu de 
la zeii antici greci”1.

În condiţiile actuale de dezvoltare a Republicii Moldova, caracterizate de 
transformările adânci politice şi economice ale societăţii, de apariţia diverselor forme 
de proprietate, mulţi oameni au găsit în activitatea de întreprinzător un mod de viaţă, 
ea devenind o formă de existenţă.

Este şi fi resc faptul că un comerciant, mai devreme sau mai târziu, dar în mod 
iminent ajunge la concluzia despre necesitatea asigurării protecţiei drepturilor şi 
intereselor sale.

Se ştie că în condiţiile actuale informaţia joacă un rol determinant atât în procesul 
dezvoltării economice, cât şi în procesul concurenţei pe piaţa internă (naţională) şi 
externă (internaţională).

Infl uenţa realizărilor ştiinţifi ce progresiste cuprinde întreaga omenire şi ignorarea 
acestei realităţi ar constitui o mare greşală. O arenă specifi că de luptă a devenit 
concurenţa pentru supremaţia pe piaţă, în special a produselor ce exprimă direcţiile 
principale ale progresului tehnico-ştiinţifi c (ştiinţa este motorul comerţului).

În perioada sovietică spionaj industrial privat (particular), nu exista, era numai 
spionaj de stat. În acea perioadă guvernul SUA nu a întreprins măsuri de a ajuta sectorul 
privat în lupta cu spionajul industrial. În Uniunea Sovietică spionajul industrial şi de 
contrainformaţii era înfăptuit de către stat în scopul sporirii potenţialului ţării. Desigur că 
industria în acest caz aparţine statului, astfel că asemenea activităţi servesc drept accesoriu 
al spionajului politic şi militar2. În acelaşi context Alexandr Ostapenko, menţionează că 
după revoluţia din 1917 spionajul industrial pentru o perioadă îndelungată de timp a 
căpătat noi forme şi se afl a sub controlul riguros al structurilor statale3.

Astfel, pare a fi  corectă concluzia lui A. Krutogorov care susţine că este difi cil, 
chiar practic imposibil a delimita spionajul militar, politic şi cel industrial4.

În condiţiile actuale devine realitate şi spionajul industrial ca o sferă a activităţii 
secrete de dobândire, acumulare, analiză, păstrare şi utilizare a informaţiei confi denţiale, 
ce cuprinde toate sferele economiei de piaţă.

Proporţiile spionajului industrial au crescut considerabil. Mulţi administratori ai 
organizaţiilor nu numai că consideră etică, ba chiar mai mult este necesară sustragerea 
secretelor pentru a reuşi în afaceri. Majoritatea conducătorilor de companii consideră 
că au în permanenţă nevoie de metode de acumulare, prelucrare, analiză şi înregistrare 
a informaţiei despre concurenţi5.

Spionajul industrial presupune în special aplicarea unor metode ilegale.
După cum remarcă A.A. Şiverski, spionajul industrial face uz de forţe, mijloace şi 

metode secrete, inclusiv aplicate de specialişti pentru obţinerea informaţiei secrete cu 
caracter politico-militar, diplomatic şi de altă natură: infi ltrarea agenţilor la concurenţi 
(sau recrutarea), sustragerea documentelor, desenelor, mostrelor de confecţii noi, 
utilizarea mijloacelor optice de observaţie şi înregistrare (fi lmare, fotografi ere), a 
sistemelor de ascultare a convorbirilor telefonice, conectarea nesancţionată la reţelele de 
calcul şi sistemele de comunicaţie, şantajul, mituirea, ba chiar „lichidarea” concurenţilor 
sau organizaţiilor acestora etc. De asemenea, aici poate fi  atribuită achiziţionarea de la 
1 Остапенко А. По следам Прометея // БДИ (безопасность, достоверность, информация), 1996, nr. 1, р. 11.
2 Экономическая разведка и контрразведка: Практическое пособие. – Новосибирск, 1994, р. 88.
3 Остапенко А. Op. cit., р. 11.
4 Kрутогоров A. Транснациональные тенденции развития промышленного шпионажа» БДИ (безопасность, 
достоверность, информация. – 1996.-№1, р. 17.
5 Экономическая разведка контрразведка. Практическое пособие, р. 92-93.
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spioni industriali profesionali a secretelor comerciale sustrase. În astfel de afaceri se 
secretizează totul — începând cu intenţia şi fi nalizând cu rezultatele obţinute1. 

Astfel, stringenta problemă privind protecţia informaţiei a devenit.
Conform alin. (2) art. 4 din Legea cu privire la secretul comercial, statul garantează 

dreptul la păstrarea şi apărarea secretului comercial în modul stabilit de legislaţie.
Pornind de la defi niţiile noţiunilor „secret de stat” şi „secret comercial” expuse în 

legile respective, putem susţine că scopurile protecţiei informaţiei sunt următoarele:
— prevenirea divulgării, pierderii, transmiterii, scurgerii, sustragerii, distrugerii 

informaţiei;
— prevenirea stării de periclitare a intereselor personale sau statale (sociale);
— prevenirea acţiunilor ne sancţionate de distrugere, modifi care, denaturare, 

copiere, blocare a informaţiei;
— prevenirea altor forme de iniţiere ilegală asupra resurselor şi sistemelor 

informaţionale, asigurarea regimului juridic al informaţiei documentate ca obiectul de 
proprietate;

— protecţia secretului de stat şi altei informaţii confi denţiale documentate în 
conformitate cu legislaţia.

Prin „protecţie” se înţelege orice acţiune legală (activă sau pasivă) orientată spre 
atingerea stării (nivelului) determinate de securitate a obiectului.

Profesorul T.K. Serioghina propune a evidenţia următoarele compartimente de bază 
ale mecanismului de protecţiei a secretului comercial:

— normele de drept orientate spre apărarea intereselor proprietarilor acestuia;
— normele stabilite de administraţia întreprinderii (ordine, dispoziţii, 

instrucţiuni);
— subdiviziunile structurale speciale ce asigură respectarea acestor norme2.
În alin. (3) art. 5 din Legea cu privire la secretul comercial se stipulează că 

conţinutul şi volumul de informaţii ce constituie secret comercial sunt stabilite de 
agentul antreprenoriatului.

Trebuie de remarcat că legislaţia în vigoare oferă proprietarului documentelor 
inclus în sistemele informaţionale dreptul de a stabili ordinea acordării a informaţiei 
utilizatorului (cu indicarea locului, a timpului persoanelor cu funcţie de răspundere care 
îi va asigura succesul), precum şi ordinea procedurilor necesare şi obligîndu-l, totodată, 
să asigure respectarea condiţiilor de acces al utilizatorului la informaţie. Însă după 
cum afi rmă pe bună dreptate Pavlov D.V., că problema protecţiei secretului comercial 
reprezenta doar un aspect al problemei privind protecţia proprietăţii intelectuale3.

Problema securităţii informaţionale a devenit un obiect deosebit al atenţiei publice. Se 
întreprind încercări de a fi xa şi limitele controlului social asupra sferei informaţionale a vieţii 
(sociale şi statale), de a introduce reglementarea juridică privind circulaţia informaţiei.

Informaţia fi ind privită ca un mijloc de asigurare a intereselor vitale ale omului de 
rând cu securitatea juridică, cea medicală etc. Termenul „securitate informaţională” 
are dreptul la existenţă.
1 Основы защиты коммерческой информации и интеллектуальной собственности в предпринимательской 
деятельности. Под ред. А.В.Назарова. –Москва: „Научно-информационная внедренческая фирма „Юкис”, 
1991, р. 47-48.
2 Панкратов Ф.Г., Серегина Е.К. Op. cit., p. 55-56.
3 Основы защиты коммерческой информации и интеллектуальной собственности в предпринимательской 
деятельности. Под ред. А.В.Назарова. – Москва: „Научно-информационная внедренческая фирма „Юкис”, 
1991, р. 5.
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Ce este totuşi securitatea informaţională?
„Securitatea informaţională” este securitatea omului practic în toate sferele de 

activitate.
Prin securitate informaţională trebuie să fi e înţeleasă starea de protecţie a informaţiei 

ce asigură interesele omului1.
Însă, securitatea informaţională nu poate fi  redusă doar la protecţia informaţiei ci include 

de asemenea apărarea de o anumită informaţie şi accesul la informaţia necesară.
Autorii V.D Kuruşin şi V.A. Minaev, defi nesc securitatea informaţională drept stare 

de protecţie a mediului informaţional al societăţii ce asigură formarea şi dezvoltarea ei 
în interesele cetăţenilor, organizaţiilor şi statului2.

Constituţia Republicii Moldova a instituit dreptul fi ecărei persoane de a avea access 
la orice informaţie de interes public. Este garantată libertatea informării în masă, este 
interzisă cenzura.

Cuprinsul datelor ce constituie secret de stat este determinat de lege. Ideea securităţii 
informaţionale a omului persistă şi în aşa norme constituţionale cum sunt dreptul 
la viaţa intimă şi familială, secretul corespondenţei, neadmisibiliatea prejudicierii 
măsurilor de protecţie a cetăţenilor sau siguranţa naţională prin dreptul la informaţie.

Dispoziţiile locale generale şi cele speciale în problema securităţii informaţionale 
sunt expuse într-un şir de legi: „Cu privire la securitate”, „Cu privire la secretul de 
stat”, „Cu privire la secretul comercial”, „Cu privire la informatică”, „Cu privire la 
informatizare şi la resursele informaţionale de stat” ş. a.

Cu toate acestea, soluţiile juridice adoptate s-au dovedit a fi  insufi ciente pentru 
reglementarea întregii sfere a relaţiilor informaţionale care este foarte voluminoasă şi 
diversifi cată. Volumul informaţiei circulante este într-o dependenţă directă cu evoluţia 
vieţii sociale, economice, politice, de drept administrativ, ştiinţifi ce, tehnică, culturale, 
de situaţia demografi că etc.

Problema securităţii informaţionale, complexul de probleme în vederea asigurării 
securităţii informaţionale.

Şi în Constituţie, şi în Codul penal sunt prevăzute, după cum am menţionat, 
interdicţii legale faţă de atentatele la informaţie (de exemplu: infracţiunile contra 
persoanei, divulgarea secretului de stat etc.).

Astfel, infracţiuni legate de informaţie sunt nu numai infracţiunile în domeniul 
informaticii, care în contextul temei abordate îi revine un loc distinct.

În prezent norme ce reglementează aspectele juridice ale utilizării tehnicii 
electronice de calcul sunt prevăzute în diverse ramuri ale dreptului.

Procesul de computerizare în spaţiul ex-sovietic, inclusiv în Republica Moldova a 
atins un aşa nivel la care valorile şi relaţiile sociale în domeniul respectiv necesită în 
mod obiectiv o protecţie juridică corespunzătoare, deoarece deopotrivă cu fenomenele 
pozitive ea generează şi de cele negative, legate de abuzuri de posibilităţile şi mijloacele 
tehnicii electronice de calcul.

Conform afi rmaţiilor experţilor din organele de drept cel mai atrăgător sector al 
economiei pentru infractori este sfera creditar-bancară. Printre cele mai tipice modalităţi 
de săvârşire a infracţiunilor cu ajutorul calculatoarelor împotriva instituţiilor fi nanciare 
pot fi  evidenţiate următoarele.

— în primul rând, tot mai răspândit devine accesul nesancţionat la bazele de date 
prin intermediul reţelelor de telecomunicaţie;
1 Тер-Акопов А.А. Безопасность человека. - Москва: Мнэпу, 1999 г.
2 Курушин В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и информационная безопасность. – Москва; 
Новый Юрист, 1998.
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— în al doilea rând, infracţiunile informatice în majoritatea lor sunt săvârşite prin 
participaţie, nu arareori de grupări criminale organizate;

— în al treilea rând, infracţiunile cu ajutorul computerului în sfera bancară se 
săvârşesc prin participarea nemijlocită a funcţionarilor de la înseşi instituţiile fi nanciare 
(aproximativ în 70% din cazuri);

— în al patrulea rând, sporeşte numărul infracţiunilor prin computer cu aplicarea 
posibilităţilor oferite de reţeaua globală computerizată Internet.

Problemele răspunderii pentru infracţiunile în domeniul informaticii sunt generate 
de progresul tehnico-ştiinţifi c care a şi instituit baza apariţiei relaţiilor în domeniul 
utilizării tehnicii electronice de calcul.

Infracţiunile în domeniul informaticii sunt cunoscute relativ recent. Practica 
judiciară autohtonă de urmărire penală a acestei categorii de infracţiuni la moment este 
săracă, deoarece doar în ultimii ani, în rezultatul dezvoltării produselor informatice 
şi sporirii „competenţei informatice”, ce asigură unui cerc mai larg de utilizatori 
posibilitatea interacţiunii cu resursele automatizate, sistemele informaţionale sunt 
introduse în contabilitate, planifi care ş.a.

Răspândirea infracţiunilor informatice este legată, desigur, cu computerizarea 
întregii societăţi, în acest sens ţările vestice deţin întâietatea. Peste hotare criminalitatea 
informatică are o pondere mare1.

Pentru prima dată, infracţiunile în domeniul informaticii au nimerit în sfera 
controlului social la începutul anilor 70, când în SUA au fost depistate un număr 
impunător de astfel de fapte, săvârşite în perioada anilor 50-70. Acestea au atras atenţiei 
deosebită asupra sferei informaţiei computerizate din partea organelor justiţiei penale 
şi a savanţilor criminologi. Au demarat investigaţii intensive ale acestui fenomen la 
nivel naţional şi internaţional, în legislaţia penală au început să fi e elaborate norme 
speciale cu privire la infracţiunile în domeniul informaticii.

Pot fi  deosebite următoarele categorii de infracţiuni săvârşite prin computer:
• infracţiunile informatice economice;
• infracţiunile informatice contra drepturilor personale şi inviolabilităţii domeniului 

privat;
• Infracţiunile informatice contra intereselor publice şi de stat.
Mai periculoase şi mai răspândite sunt infracţiunile informatice economice, care 

cuprind:
— escrocheria prin computer (îmbogăţirea fără just temei prin abuzuri cu sistemele 

informaţionale automatizate);
— spionajul economic informatic şi sustragerea programelor;
— sabotarea informatică;
— sustragerea serviciilor şi a “timpului de computer”;
— accesul ilegal în sistemul informaţional automatizat;
— infracţiunile economice tradiţionale săvârşite prin computer.
Mai frecvent infracţiunile informatice economice, se săvârşesc din motive cupidante 

de către funcţionarii organizaţiei în care se utilizează computerul dar pot fi  săvîrşite şi 
de la alte persoane, spre exemplu, în cazul instalării sistemelor computerizate deschise 
(automatul bancar ş.a.) sau prin acces ilegal la aceste sisteme.

Escrocheria computerizată (abuzurile de conturile bancare pe purtătorii de informaţie 
computerizată, obţinerea unor plăţi ilegale sub formă de salarii, indemnizaţii sociale, 
1 Российское уголовное право. Особенная часть. Под ред. Кудрявцева В.Н., Наумова А.В. – Москва: Юристь, 
1997, р. 345.
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onorarii etc.), sustragerea programelor („pirateria computerizată”), benefi cierea 
ilegală de serviciile sistemului computerizat (sustragerea timpului de computer) sunt 
pe larg răspândite în societăţile europene contemporane şi constituie marea parte a 
criminalităţii în domeniul informaticii.

Infracţiunile informatice contra drepturilor personale şi inviolabilităţii domeniului 
privat se reduc la introducerea în sistemul computerizat a datelor incorecte despre 
persoană, selectarea ilegală a datelor corecte (prin modalităţi ilegale cu scopul, spre 
exemplu, controlului ilicit al activiştilor sindicali), alte abuzuri ilegale de informaţiei 
de pe purtătorii computerizaţi şi divulgarea ilegală a acestei (spre exemplu, a secretului 
bancar sau medical), comercializarea băncilor de date despre clienţii lor, obţinute pe 
calea studierii cheltuielilor efectuate prin cartela de creditare.

Infracţiunile informatice contra intereselor publice şi de stat include infracţiunile 
contra securităţii de stat şi publice, scoaterea din funcţie, dereglarea intenţionată a 
sistemelor de apărare, abuzurile de sistemele automatizate de calcul a voturilor la 
alegeri şi la adoptarea hotărârilor parlamentare ş.a.

Ciocnindu-se cu criminalitatea în domeniul informaticii, organele justiţiei penale au 
iniţiat activitatea de combatere acesteia prin intermediul normelor juridice tradiţionale 
cu privire la furt, însuşire, escrocherie, abuz de încredere ş.a.

Însă, o asemenea abordare nu a fost cea mai reuşită, deoarece numeroasele infracţiuni 
săvîrşite prin computer nu sunt cuprinse de componenţele infracţiunilor tradiţionale. 
Astfel, spre exemplu, cel mai simplu tip al escrocheriei prin computer — transferul 
banilor de pe un cont pe altul prin „înşelarea computerului” — nu este cuprins nici de 
componenţa furtului (deoarece lipseşte obiectul furtului — bunurile materiale, aşa-
numiţii „bani” există nu sub formă de bunuri materiale, dar sub formă de informaţie pe 
purtătorul electronic), nici de componenţa escrocheriei, deoarece în realitate înşelarea 
computerului, e posibilă doar în sensul în care e posibilă înşelarea lacătului la safeu. Nu 
vor fi  nici semnele distrugerii sau deteriorării bunurilor în cazul distrugerii elementului 
informaţional al sistemului computerului fără distrugerea purtătorului material al 
acestuia, cu toate că astfel de fapte pot cauza prejudicii substanţiale. Necorespunderea 
realităţii criminologice şi a normelor juridico-penale a impus dezvoltarea ultimelor.

Această evoluţie are loc în două direcţii:
1) interpretarea mai largă a normelor tradiţionale;
2) elaborarea normelor speciale de incriminarea a infracţiunilor prin computer.
Prima direcţie îşi are hotarele sale naturale — limita admisibilă de surpare a 

componenţelor tradiţionale. Majoritatea statelor europene au acceptat cea de-a doua direcţie 
— calea elaborării normelor speciale vizând infracţiunile în domeniul informaticii.

În noul Cod penal al Republicii Moldova sunt incluse norme care incriminează 
faptele infracţiunilor orale în domeniul informaticii, şi anume:

1) accesul ilegal la informaţia computerizată;
2) introducerea sau răspândirea programelor virulente pentru calculatoare;
3) încălcarea regulilor de securitate a sistemului informatic.
Obiectul de atentare al infracţiunilor în domeniul informaticii este foarte complex. 

În societate s-au constituit anumite relaţii cu privire la utilizarea sistemelor automatizate 
de prelucrare a datelor. Conţinutul acestor relaţii îl constituie drepturile şi interesele 
personale şi publice cu privire la sistemele computerizate privite drept valori ce 
necesită protecţie juridică.

În multe publicaţii se susţine că obiectul acestor infracţiuni î1 constituie informaţia 
computerizată. Obiect al infracţiunii pot fi  doar relaţiile sociale corespunzătoare, în 
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timp ce informaţia prelucrată (utilizată) în sistemele automatizate reprezintă obiectul 
material al infracţiunii, cu toate că foarte specifi c.

Este necesar a delimita (în sens juridico-penal) infracţiunile în domeniul informaticii 
de alte infracţiuni informaţionale comise prin utilizarea mijloacelor electronice de calcul 
şi a altor tehnologii informaţionale (divulgarea secretului înfi erii prin accesul ilegal 
la baza de date a ofi ciului stării civile, spionajul etc.). Obiectul material al unor astfel 
de infracţiuni de asemenea poate fi  informaţia prelucrată de computer sau de sisteme 
computerizate însă, prin perceperea conţinutului specifi c al informaţiei de către subiect, 
atentatul acestuia de acum este îndreptat spre alt obiect, diferit de relaţiile constituite 
exclusiv cu ocazia prelucrării şi utilizării informaţiei computerizate. În calitate de obiect 
material al infracţiunilor informaţionale poate fi  informaţia sub orice formă, dar nu numai 
cea fi xată pe purtătorii automatizaţi sau circulantă în reţeaua computerizată.

Obiectul generic al infracţiunilor în domeniul informaticii îl reprezintă securitatea 
informaţională publică. Adică, se înţeleg relaţiile sociale legate de realizarea dreptului 
privind accesul la informaţie a persoanei (prezentată sub o formă specifi că-electronică) 
fără careva piedici.

Obiectul nemijlocit al infracţiunilor informatice îl constituie totalitatea relaţiilor 
sociale legate de producerea, utilizarea, difuzarea şi protecţia informaţiei şi a resurselor 
informaţionale1.

Într-o altă opinie, obiectul nemijlocit al acestor infracţiuni îl constituie drepturile şi 
interesele concrete cu privire la utilizarea unor asemenea sisteme (dreptul posesorului 
sistemului la inviolabilitatea informaţiei ce se cuprinde în sistem, interesul cu privire 
la exploatarea corectă a sistemului)2.

În calitate de obiect material al infracţiunilor examinate este privit sistemul 
automatizat de prelucrare a datelor care include atât entitatea materială (computerul şi 
utilajul de reţea), cât şi elementul nematerial (programul şi altă informaţie).

Elementul material al laturii obiective a infracţiunilor informatice poate fi  realizat 
atât prin acţiune, cât şi prin inacţiune. Acţiunea (inacţiunea) este însoţită de încălcarea 
drepturilor şi intereselor privind utilizarea sistemelor şi reţelelor computerizate, şi, 
în plus, se comite în dauna altor valori private sau publice (drepturilor personale şi 
inviolabilităţii sferei private, drepturilor şi intereselor patrimoniale, securităţii publice, 
ordinii constituţionale).

Infracţiunile informatice, după construcţia laturii obiective, au componenţe 
materiale. Acţiunea (inacţiunea) trebuie să prejudicieze drepturile personale sau 
publice. Consecinţele infractorice se concretizează la fi ecare infracţiune în parte, între 
faptă şi consecinţă trebuie să existe raport de cauzalitate.

Latura subiectivă a infracţiunilor informatice este caracterizată de prezenţa 
vinovăţiei intenţionate.

Subiectul infracţiunilor în domeniul informaticii poate fi  persoana fi zică responsabilă, sunt 
pasibile de pedeapsă şi persoanele juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător.

Generalizând cele expuse concluzionăm că infracţiunile în domeniul informaticii 
(infracţiunea informatică) reprezintă fapta prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, 
săvârşită cu vinovăţie ce constă în încălcarea drepturilor şi intereselor străine (ale 
unei alte persoane) cu privire la sistemele automatizate de prelucrare a datelor.
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – Москва: Зерцало, 
1998, р. 628.
2 Тер-Акопов А.А. Op. cit.
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Conf. univ., dr. Vitalie STATI
Catedra Drept Penal şi Criminologie
Universitatea de Stat din Moldova

INFRACŢIUNEA DE CONTRABANDĂ ÎN LEGISLAŢIA 
PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ŞI A ROMÂNIEI:
ANALIZĂ JURIDICĂ COMPARATIVĂ_____________________________________________________________________

The study focuses on a legal-comparative analysis of the criminal regulations 
on smuggling in the legislation of the Republic of Moldova and Romania. An 
emphasis is placed on the similarities between the ways of smuggling incrimination 
and punishment in the two states.  The study follows the scheme: the object of 
the offence – the objective aspect of the offence-the subjective aspect of the 
offence – the subject of the offence-the aggravating circumstances. The carried 
out investigation is characterised by a high level of applicability into practice, 
suggesting relevant examples from the Romanian and Moldovan judicial practice. 
The main result of the investigation is the identifi cation of the possibility of 
approaching the two methods of regulation of criminal liability for smuggling, with 
a view to prospecting the common model within the European Community.  

În legea penală a Republicii Moldova infracţiunea de contrabandă este incriminată 
într-o variantă-tip, trei variante speciale şi o variantă agravată. Potrivit alin. (1) art. 248 
din Codul Penal al Republicii Moldova, varianta-tip constă în trecerea peste frontiera 
vamală a Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor şi altor valori în proporţii mari, 
eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, prin ascundere în locuri special 
pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a 
mijloacelor de identifi care vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentifi cată în 
documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei.

Prima variantă specială a contrabandei, prevăzută la alin. (2) art. 248 CP RM, 
constă în trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a substanţelor narcotice, 
psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrăvitoare, radioactive şi explozive, precum şi 
a deşeurilor nocive, eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, prin ascundere 
în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a 
documentelor sau a mijloacelor de identifi care vamală, ori prin nedeclarare sau declarare 
neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei.

Conform alin. (3) art. 248 CP RM, cea de-a doua variantă specială a contrabandei 
se exprimă în trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a armamentului, 
a dispozitivelor explozive, a muniţiilor, eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-
le de el, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu 
folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identifi care vamală, ori prin 
nedeclarare ori declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de 
trecere a frontierei.

Cea de-a treia variantă specială a contrabandei, prevăzută la alin. (4) art. 248 CP 
RM, consistă în trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a valorilor 
culturale, eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, prin ascundere în locuri 
special pregătite sau adaptate în acest scop, precum şi în nereturnarea pe teritoriul 
vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din ţară în cazul în care 
întoarcerea lor este obligatorie.
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În Codul penal al României nu există vreo dispoziţie incriminatoare referitoare la 
contrabandă. În acest sens, Legea privind Codul vamal al României, nr. 141 din 24 
iulie 19971, trebuie considerată lege specială cu dispoziţii penale cuprinse în art. 175-
179. Astfel, în legea penală română contrabanda este incriminată în patru variante-tip 
şi o variantă agravată. Potrivit art. 175 din Legea privind Codul vamal al României, 
prima variantă-tip a contrabandei constă în trecerea peste frontieră prin alte locuri 
decât cele stabilite pentru controlul vamal a mărfurilor sau a altor bunuri.

Cea de-a doua variantă-tip a contrabandei, prevăzută la art. 176 din Legea privind 
Codul vamal al României, se exprimă în trecerea peste frontieră, fără autorizaţie, a 
armelor, muniţiilor, materiilor explozive sau radioactive, produselor şi substanţelor 
stupefi ante şi psihotrope, precursorilor şi substanţelor chimice esenţiale, produselor şi 
substanţelor toxice.

Conform art. 177 din Legea privind Codul vamal al României, cea de-a treia 
variantă-tip a contrabandei consistă în folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor 
vamale, de transport sau comerciale, care se referă la alte mărfuri sau bunuri decât cele 
prezentate în vamă.

Ultima variantă-tip a contrabandei, prevăzută la art. 178 al Legii privind Codul 
vamal al României, se exprimă în folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor 
vamale, de transport sau comerciale, falsifi cate.

În fi ne, varianta agravată a contrabandei, prevăzută la art. 179 din Legea privind 
Codul vamal al României, constă în faptele prevăzute la art. 175-178 din legea amintită, 
săvârşite de una sau de mai multe persoane înarmate ori constituite în bandă.

Vom începe analiza juridico-penală a contrabandei cu examinarea obiectului acestei 
infracţiuni. Astfel, deoarece norma, care prevede răspunderea pentru contrabandă, este 
plasată în Capitolul X „Infracţiuni economice” al Părţii Speciale din Codul penal al 
Republicii Moldova, obiectul juridic generic al acestei fapte penale îl constituie relaţiile 
sociale economice sau, altfel spus, relaţiile sociale cu privire la economia naţională. 
Dar care este concepţia cu privire la obiectul juridic generic al contrabandei în doctrina 
penală română? A identifi ca corect obiectul juridic al contrabandei în condiţiile legii 
penale române nu e uşor. Or, la sistematizarea pe capitole (titluri) a Codului penal ajută 
tocmai confi guraţia obiectului juridic generic. Însă, aşa cum am menţionat anterior, 
Codul penal al României nu conţine nici o incriminare vizând contrabanda. Cu toate 
acestea, în literatura de specialitate română a fost exprimat punctul de vedere că 
„obiectul juridic generic al acestei infracţiuni îl constituie relaţiile sociale care asigură 
respectarea regimului stabilit pentru anumite activităţi economice. Prin acest obiect 
juridic generic, infracţiunea de contrabandă poate fi  inclusă în grupa infracţiunilor la 
regimul stabilit pentru anumite activităţi economice din Titlul VIII al Părţii Speciale 
a Codului penal”2. Deşi această interpretare este făcută sub imperiul legii anterioare, 
ea este valabilă şi sub imperiul legii în vigoare. Or, contrabanda este săvârşită tocmai 
în sfera activităţii economice externe. Prin săvârşirea acestei fapte sunt încălcate 
interesele economice ale producătorilor autohtoni şi ale celor străini. Aceasta deoarece 
pe piaţa internă sunt livrate necontrolat produse ieftine care scapă de aplicarea taxelor 

1 Monitorul Ofi cial al României, 1997, nr. 180.
2  Ungureanu A., Ciopraga A. Dispoziţii penale din legi speciale române. Vol. III. – Bucureşti: Lumina Lex, 1996, 
p. 187; Stoica O.A. Drept penal. Partea Specială. – Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1976, p. 379-381; 
Antoniu G. Infracţiuni prevăzute în legi speciale. – Bucureşti: Editura Ştiinţifi că şi Enciclopedică, 1976, p. 103-
107.
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vamale, astfel creându-se atmosfera de concurenţă neloială. În dese cazuri, asemenea 
produse nu comportă o calitate adecvată şi nu presupun garanţii de securitate, ceea ce 
aduce daune intereselor consumatorilor. În acelaşi timp, infracţiunea de contrabandă 
face ca bugetul public naţional să fi e privat de o cotă importantă de venituri, prin 
aceasta infl uenţând negativ realizarea programelor cu caracter social. În concluzie: 
atât în contextul legii penale moldoveneşti, cât şi în contextul legii penale române, se 
poate susţine că valoarea socială fundamentală, vătămată prin săvârşirea contrabandei, 
este economia naţională.

În ce priveşte obiectul juridic special al infracţiunii de contrabandă, în doctrina 
penală a fost exprimată opinia că acesta îl formează „relaţiile sociale referitoare la 
regimul vamal, relaţii a căror desfăşurare şi dezvoltare normală este condiţionată de 
respectarea regulilor impuse de lege privind controlul vamal de mărfuri sau de alte 
bunuri”1. Aşadar, se afi rmă că regimul vamal este valoarea socială specifi că ce este lezată 
prin comiterea contrabandei. Este însă oare corectă această opinie? Pentru a răspunde 
la această întrebare, trebuie să cunoaştem sensul noţiunii „regim vamal”. În literatura 
de specialitate, prin „regim vamal” se are în vedere totalitatea normelor prevăzute 
în legislaţia internă ce se aplică în cadrul procedurii de vămuire a mărfurilor, norme 
cuprinse în Codul vamal, în Legea cu privire la tariful vamal, în alte acte normative 
şi acorduri internaţionale în domeniul vamal, la care Republica Moldova este parte2. 
În alţi termeni, în opinia autorilor precitaţi, obiectul juridic special al contrabandei îl 
formează relaţiile sociale cu privire la normele juridice vamale. Nu putem susţine o 
asemenea concepere normativistă a naturii obiectului infracţiunii de contrabandă. În 
opinia întemeiată a unor autori, norma de drept reprezintă o „scară tipizată, un ideal de 
conduită dezirabilă pentru stat, ideal cu care oamenii trebuie să-şi proporţioneze faptele 
sale, pentru a nu intra în confl ict cu statul; evident, însuşi idealul respectiv rămâne 
neschimbat şi nu suferă nici o daună, indiferent de faptul dacă este sau nu respectat”3. 
Iată de ce, normele juridice nu pot fi  privite ca obiect al infracţiunii, în general, şi ca 
obiect al contrabandei, în special. Contrabanda reprezintă o vătămare adusă nu legii, 
ci valorilor şi relaţiilor sociale protejate de lege. În acest plan, considerăm că valoarea 
socială specifi că, ocrotită de legea penală împotriva contrabandei, este securitatea 
vamală a Republicii Moldova. De aceea, obiectul juridic special al contrabandei este 
constituit din relaţiile sociale privitoare la securitatea vamală a Republicii Moldova.

În cazul variantelor speciale ale contrabandei, această infracţiune lezează, în plan 
secundar, relaţiile sociale referitoare la circulaţia legală a substanţelor narcotice, 
psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrăvitoare, radioactive sau explozive ori 
a deşeurilor nocive, a armamentului, a dispozitivelor explozive, a muniţiilor sau a 
valorilor culturale.

Obiectul material al contrabandei prevăzute la art. 248 CP RM trebuie cercetat în 
funcţie de varianta concretă a acestei infracţiuni.

Astfel, la varianta-tip, obiectul material îl reprezintă mărfurile, obiectele sau alte 
valori (cu excepţia celor menţionate la alin. (2) - (4) art. 248 CP RM), dacă valoarea 
acestora se exprimă în proporţii mari. Dacă valoarea acestor mărfuri, obiecte sau altor 

1 Barbăneagră A., Berliba V., Gurschi C. şi alţii. Codul penal comentat şi adnotat. – Chişinău: Cartier, 2005, p. 
395.
2 Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu / Sub red. lui A. Barbăneagră. – Chişinău: ARC, 2003, p. 534.
3 Brînză S. Obiectul infracţiunilor contra proprietăţii. Relaţiile sociale ca obiect al ocrotirii penale // Analele 
Ştiinţifi ce ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. Vol. I. – Chişinău: USM, 2001, p. 52.
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valori nu atinge proporţiile mari, atunci cele comise sunt pasibile de califi care potrivit 
alin. (10) sau (12) art. 193 din Codul cu privire la contravenţiile administrative.

Reieşind din prevederile art. 1 al Codului vamal, prin „mărfuri, obiecte sau alte 
valori” trebuie de înţeles orice bunuri mobile (inclusiv: valută străină şi monedă 
naţională în numerar; documente de plată sau valori mobiliare exprimate în valută 
străină ori monedă naţională; mijloace de transport). De asemenea, noţiunea „mărfuri, 
obiecte sau alte valori” include: gazele naturale; energia electrică; energia termică. 
Dată fi ind natura incorporală a energiei electrice şi a energiei termice, este oportun să 
afi rmăm în raport cu ele calitatea de obiect imaterial.

La prima variantă specială obiectul material este format din: a) substanţe narcotice; 
b) substanţe psihotrope; c) substanţe cu efecte puternice; d) substanţe toxice; e) 
substanţe otrăvitoare; f) substanţe radioactive; g) substanţe explozive; h) deşeuri 
nocive. La califi care, nu contează valoarea, exprimată în bani, a acestora.

Substanţe narcotice sunt substanţele de origine naturală sau sintetică sau preparatele 
conţinând astfel de substanţe, care provoacă dereglări psihice şi dependenţă fi zică la 
consumul lor abuziv (criteriul medical) şi care sunt nominalizate în mod exhaustiv în 
Lista nr. 1 din Tabelul nr. 1, în Lista nr. 1 din Tabelul nr. 2, în Lista nr. 1 din Tabelul 
nr. 3, aprobate prin hotărârea Comitetului permanent de control asupra drogurilor 
(CPCD), procesul-verbal nr. 7 din 1 decembrie 19981 (criteriul juridic). Ca exemple 
de substanţe narcotice pot fi  numite: canabisul, heroina, LSD, opiul, cocaina, morfi na, 
fentanilul etc.

Substanţe psihotrope sunt substanţele de origine naturală sau sintetică sau preparatele 
conţinând astfel de substanţe, care provoacă dereglări psihice şi dependenţă fi zică la 
consumul lor (criteriul medical) şi care sunt nominalizate în mod exhaustiv în Lista nr. 
2 din Tabelul nr. 1, în Lista nr. 2 din Tabelul nr. 2 în Listele nr. 2 şi 3 din Tabelul nr. 3, 
aprobate prin hotărârea sus-numită a CPCD (criteriul juridic). Ca exemple de substanţe 
psihotrope menţionăm: mescalina, psilocibina, amfetamina, fenciclidina etc. 

În ce priveşte noţiunea „substanţe cu efecte puternice”, prin aceasta se are în 
vedere mijloacele medicamentoase şi alte mijloace a căror utilizare fără prescripţia 
medicului sau cu încălcarea normelor de dozare poate cauza daune grave organismului 
omului (criteriul medical) şi care sunt prevăzute exhaustiv în Lista nr. 2 din Tabelul 
nr. 5, aprobată prin hotărârea CPCD (procesul-verbal nr. 7 din 1 decembrie 1998) 
(criteriul juridic). Ca exemple de substanţe cu efecte puternice pot fi  aduse: clofelina, 
cloroformul, diazepamul, eterul pentru narcoză, alcoolul etilic sintetic etc.

Prin „substanţe toxice” se au în vedere substanţele a căror utilizare de către 
o persoană, chiar şi în condiţiile unei neînsemnate depăşiri a dozei, poate provoca 
moartea acesteia (criteriul medical) şi care sunt nominalizate exhaustiv în Lista nr. 
1 din Tabelul nr. 5 al CPCD (criteriul juridic). Ca exemple de substanţe toxice pot 
fi  prezentate: cianura de potasiu, fenolul, alcoolul metilic, sarinul, veninul de albină 
purifi cat, veninul de şarpe purifi cat etc.).

Prin „substanţe otrăvitoare” se înţelege varietatea armelor de distrugere în masă, 
care reprezintă combinaţii chimice de înaltă toxicitate, prevăzute pentru vulnerarea 
forţei vii în timpul acţiunilor militare (de exemplu, iperită, fosgen, levizită etc.).

Prin „substanţe radioactive” se au în vedere substanţele care conţin radionuclizi în 
concentraţii superioare limitelor admise (de exemplu, 210Pb, 210Po, 232U, 226Ra etc).
1 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 1999, nr. 16-18.
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Prin „substanţe explozive” se înţelege combinaţiile chimice sau amestecurile 
de substanţe capabile să declanşeze o reacţie chimică rapidă, care este însoţită de 
degajarea unei mari cantităţi de energie termică şi de formarea de gaze (de exemplu, 
trinitrotoluen (trotil), tetril, hexogen, nitroglicerină etc.).

Prin „deşeuri nocive” se au în vedere substanţele, materialele, obiectele, resturile 
de materii prime, provenite din activităţi economice, menajere şi de consum, care şi-
au pierdut integral sau parţial valoarea iniţială de întrebuinţare, dintre care unele sunt 
utilizabile după prelucrare, şi care, venind în contact cu organismele vii, le pot cauza 
prejudicii.

La cea de-a doua variantă specială a contrabandei obiectul material este constituit 
în mod alternativ din: a) armament; b) dispozitive explozive; c) muniţii. La califi care, 
nu contează valoarea, exprimată în bani, a acestora.

Noţiunea „armament” desemnează denumirea generică pentru toate tipurile de 
arme, tehnică militară şi utilaj militar.

Prin „dispozitive explozive” se înţelege mijloacele tehnice, destinate efectuării 
exploziei sau dirijării ei în scopuri militare, industriale, hidrologice etc.

Noţiunea „muniţii” desemnează denumirea generică dată: cartuşelor pentru 
armamentul de infanterie, încărcăturilor pentru aruncătoarele de grenade şi mortiere, 
proiectilelor de artilerie, bombelor de aviaţie etc.

La cea de-a treia variantă specială a contrabandei obiectul material îl reprezintă, 
în mod alternativ: a) valorile culturale trecute peste frontiera vamală a Republicii 
Moldova, indiferent de valoarea, exprimată în bani, a acestora; b) valorile culturale 
nereturnate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, anterior scoase din ţară, în cazul 
în care întoarcerea lor este obligatorie, indiferent de valoarea, exprimată în bani, a 
acestora.

În acord cu Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova 
„Despre practica judiciară în cauzele privind contrabanda şi contravenţiile 
administrative vamale”, nr. 19 din 10 iulie 1997, prin „valori culturale” se au în vedere 
valorile cu caracter religios sau laic pe care fi ecare stat le consideră ca prezentând 
interes pentru arheologie, perioada preistorică, istorie, literatură, artă şi ştiinţă (de 
exemplu, colecţii rare şi mostre ale fl orei şi faunei, mineralogiei, anatomiei, precum şi 
obiecte care prezintă interes pentru paleontologie; comorile arheologice şi descoperirile 
arheologice; incunabule şi manuscrise rare, cărţi, documente străvechi şi publicaţii, 
care prezintă un interes deosebit; arhive, inclusiv arhive de fonograme, de cinema şi 
de fotografi i etc1.

Conform art. 133 CP RM, valorile culturale sunt indicate în Convenţia UNESCO 
din 14 noiembrie 1970 privind măsurile îndreptate spre interzicerea şi prevenirea 
introducerii, scoaterii şi transmiterii ilicite a dreptului de proprietate asupra valorilor 
culturale.

În ce priveşte obiectul material al contrabandei, prevăzute de legea penală română, 
în doctrina penală a fost prezentat punctul de vedere conform căruia acesta îl formează 
„bunurile supuse regimului vamal (operaţiunilor de vămuire) cu ocazia trecerii lor 
peste frontiera de stat a României (la intrarea în ţară sau la scoaterea din ţară), precum 
şi cele prohibite pentru import sau export”2.
1 Culegere de hotărâri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie (mai 1974 – iulie 2002). – Chişinău, 2002, p. 288-
296.
2 Ungureanu A., Ciopraga A. Op. cit., p. 188.
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O primă observaţie care se impune este că legiuitorul român nu stabileşte o limită 
de demarcaţie valorică privind obiectul material al faptei. Putem deci constata că, în 
legislaţia română, comiterea contrabandei poate antrena numai răspunderea penală. 
În contrast, în legislaţia moldovenească, în funcţie de limita de demarcaţie valorică 
privind obiectul material al faptei, săvârşirea contrabandei poate atrage răspunderea 
penală sau răspunderea administrativă.

O altă observaţie se referă la faptul că defi niţia noţiunii de obiect material al 
contrabandei se referă nu la toate variantele acestei infracţiuni, ci numai la prima 
variantă-tip a contrabandei, prevăzută la art. 175 din Legea privind Codul vamal al 
României.

În ce priveşte obiectul material al contrabandei în cea de-a doua variantă-tip a 
sa (art. 176 al Legii privind Codul vamal al României), acesta îl reprezintă bunurile 
considerate de o periculozitate deosebită, cum sunt: a) armele; b) muniţiile; c) materiile 
explozive; d) materiile radioactive; e) produsele şi substanţele stupefi ante; f) produsele 
şi substanţele psihotrope; g) precursorii şi substanţele chimice esenţiale; h) produsele 
şi substanţele toxice.

Caracteristicile tuturor acestor tipuri ale obiectului material al contrabandei sunt 
similare cu trăsăturile tipurilor obiectului material al contrabandei prevăzute la alin. 
(2) şi (3) art. 248 CP RM.

În legătură cu obiectul material al contrabandei în varianta prevăzută la art. 176 din 
Legea privind Codul vamal al României, poate fi  reţinută următoarea speţă: faptele unui 
inculpat străin (ucrainean) de a trece peste frontiera de stat a României, fără autorizaţie, 
întâi două arme de vânătoare cu muniţia corespunzătoare, apoi o armă de vânătoare şi 
alta militară (carabină cu lunetă) cu muniţia corespunzătoare, constituie contrabandă 
prin trecerea peste frontiera de stat, fără autorizaţie, a armelor şi muniţiilor1.

Referitor la infracţiunea de contrabandă în variantele-tip, prevăzute la art. 177 
şi 178 din Legea privind Codul vamal al României, aceasta are ca obiect material 
documentele vamale, de transport sau comerciale. Menţionăm că, în contextul 
contrabandei, prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) art. 248 CP RM, documentele vamale 
sau alte documente de trecere a frontierei au statut nu de obiect material, ci de mijloc 
(instrument) de comitere a infracţiunii.

În literatura de specialitate română prin „documente vamale, de transport sau 
comerciale” se înţelege:

a) documentul de transport al mărfurilor sau, în lipsa acestuia, alte documente 
emise de transportator, cuprinzând date referitoare la mărfurile transportate;

b) factura în original sau în copie ori un alt document pe baza căruia se declară 
valoarea în vamă a mărfurilor;

c) declaraţia de valoare în vamă; 
d) documentele necesare aplicării unui regim tarifar preferenţial sau a altor măsuri 

derogatorii de la regimul tarifar de bază;
e) orice alt document necesar aplicării dispoziţiilor prevăzute în normele legale 

specifi ce care reglementează importul mărfurilor declarate;
f) codul fi scal al titularului;
g) declaraţia vamală2.

1 Tribunalul Bacău, secţia penală, sentinţa penală nr. 111 din 27 decembrie 1993 // Ungureanu A., Ciopraga A.         
Op. cit., p. 192.
2 Predescu O. Dreptul penal al afacerilor. – Bucureşti: Continent XXI, 2000, p. 260-261.



166

DOCTRINÃ

R
e

vi
st

a
 d

e
 ð

ti
in

þe
 p

e
n

a
le

  
  

 A
N

U
L

 I
I 

 2
0

0
6

Latura obiectivă a contrabandei, prevăzute la art. 248 CP RM are o structură 
diferită, în funcţie de varianta concretă a acestei infracţiuni.

Astfel, în cazul variantelor de la alin. (1)-(3) art. 248 CP RM, latura obiectivă 
include: 

1) fapta prejudiciabilă ce constă în acţiune, care se exprimă în trecerea entităţilor, 
ce formează obiectul material al contrabandei, peste frontiera vamală a Republicii 
Moldova;

2) locul săvârşirii infracţiunii — frontiera vamală a Republicii Moldova;
3) metodele infracţiunii: a) eludarea controlului vamal; b) tăinuirea de controlul 

vamal, prin ascunderea în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop; c) folosirea 
frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identifi care vamală; d) nedeclararea; 
e) declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a 
frontierei.

În cazul variantei de la alin. (4) art. 248 CP RM, latura obiectivă presupune existenţa 
a două versiuni alternative: 

Versiunea A: 
1) fapta prejudiciabilă, exprimată în acţiune, care constă în trecerea valorilor 

culturale peste frontiera vamală a Republicii Moldova;
2) locul săvârşirii infracţiunii — frontiera vamală a Republicii Moldova;
3) metodele infracţiunii: a) eludarea controlului vamal; b) tăinuirea de controlul 

vamal, prin ascunderea în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop;
Versiunea B:
1) fapta prejudiciabilă, exprimată în inacţiune, care constă în nereturnarea pe 

teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase din ţară, în cazul în 
care întoarcerea lor este obligatorie;

2) locul săvârşirii infracţiunii — în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.
În contextul legii penale române, latura obiectivă a contrabandei are următoarea 

conformaţie:
— fapta prejudiciabilă constând în acţiunea de trecere peste frontieră prin alte locuri 

decât cele stabilite pentru controlul vamal a mărfurilor sau a altor bunuri (art. 175 din 
Legea privind Codul vamal al României); deşi metoda de săvârşire a infracţiunii nu 
este nominalizată expres, aceasta se exprimă în eludarea controlului vamal; mai mult, 
nu orice gen de eludare, ci doar eludarea spaţială;

— fapta prejudiciabilă care consistă în acţiunea de trecere peste frontieră, fără 
autorizaţie, a bunurilor considerate de o periculozitate deosebită (art. 176 din Legea 
privind Codul vamal al României); în context, specifi căm că în doctrina penală 
se menţionează că expresia „fără autorizaţie” presupune nu numai lipsa totală a 
autorizaţiei, ci şi încălcarea sau depăşirea prevederilor autorizaţiei1;

— fapta prejudiciabilă ce se exprimă în folosirea, la autoritatea vamală, a 
documentelor vamale, de transport sau comerciale, care se referă la alte mărfuri sau 
bunuri decât cele prezentate în vamă (art. 177 din Legea privind Codul vamal al 
României);

— fapta prejudiciabilă constând în acţiunea de folosire, la autoritatea vamală, a 
documentelor vamale, de transport sau comerciale, falsifi cate (art. 178 din Legea 
privind Codul vamal al României);
1 Ungureanu A., Ciopraga A. Op. cit., p. 189.
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Referindu-ne în continuare la fapta prejudiciabilă în contextul variantelor 
contrabandei de la alin. (1)-(3) art. 248 CP RM, specifi căm că prin „trecerea frontierei 
vamale a Republicii Moldova” se înţelege introducerea pe şi scoaterea de pe teritoriul 
vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor, altor valori etc., inclusiv prin 
expedieri poştale internaţionale, prin conducte sau prin linii de transport electric.

În ce priveşte noţiunea „frontiera vamală a Republicii Moldova”, în conformitate 
cu alin. (3) art. 4 al Codului vamal, aceasta este defi nită ca fi ind frontiera de stat a 
Republicii Moldova, perimetrul zonelor libere şi al depozitelor vamale libere.

Provoacă reticenţă includerea noţiunii „perimetrul depozitelor vamale libere” în 
noţiunea „frontiera vamală a Republicii Moldova”. Or, prin Decretul Preşedintelui 
Republicii Moldova nr. 462-III din 24 ianuarie 2002 privind abrogarea Decretului 
Preşedintelui Republicii Moldova nr. 28 din 28 ianuarie 1999, s-a abrogat Decretul 
Preşedintelui Republicii Moldova nr. 28 din 28 ianuarie 1994 cu privire la crearea 
depozitelor vamale libere.

În vederea compatibilizării restului legislaţiei cu prevederile Decretului sus-
menţionat, au fost operate modifi cări, inclusiv în Codul vamal al Republicii Moldova. 
Însă, prin Legea Republicii Moldova pentru modifi carea şi completarea unor acte 
legislative, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 8 noiembrie 2002, care 
conţine modifi cările respective la Codul vamal, expresia „depozitele vamale libere” 
nu a fost exclusă, din cauze confuze, din toate normele care o cuprind. Ca urmare, 
textul art. 4 al Codului vamal mai conţine această expresie, în timp ce dispoziţia de la 
art. 185 şi de la art. 230 din acelaşi act legislativ nu o mai conţin. În concluzie: luând 
în calcul desfi inţarea, ca regim vamal distinct, a depozitelor vamale libere, noţiunea 
„frontiera vamală a Republicii Moldova” trebuie interpretată ca necuprinzând noţiunea 
„perimetrul depozitelor vamale libere”.

Din aceleaşi motive, considerăm nefondată utilizarea de către unii autori1 a 
sintagmei „perimetrul depozitelor vamale libere” la caracterizarea conceptului de 
frontieră vamală a Republicii Moldova.

În contextul legii penale române, în alin. 1 art. 2 din Legea privind Codul vamal al 
României, cu privire la locurile pentru controlul vamal, se precizează că introducerea 
sau scoaterea din ţară a mărfurilor, a mijloacelor de transport şi a oricăror altor bunuri 
este permisă numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat. Această 
prevedere este în concordanţă cu dispoziţia de la art. 6 din Legea privind frontiera 
de stat a României, nr. 56 din 4 iunie 19922. În fapt, prevederile legale menţionate 
caracterizează noţiunea de eludare spaţială a controlului vamal. Interpretând prevederile 
legislaţiei moldoveneşti, unii doctrinari afi rmă: „Eludare a controlului vamal înseamnă 
trecerea frontierei vamale (intrarea sau ieşirea din ţară) prin alte locuri decât cele 
stabilite pentru controlul vamal”3. Considerăm că această interpretare este restrictivă. 
Ea concordă cu prevederile legislaţiei româneşti, dar este insufi cientă pentru a fi  în 
deplină corespundere cu legislaţia moldovenească. Or, potrivit alin. (1) art. 26 din 
Codul vamal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 20 
iulie 20004, trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală este 
permisă numai în locurile stabilite de organul vamal şi în orele lui de program. Aşadar, 
se are în vedere şi aspectul temporal al eludării.
1 Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu, p. 535.
2 Monitorul Ofi cial al României, 1992, nr. 126.
3 Barbăneagră A., Berliba V., Gurschi C. şi alţii. Op. cit., p. 396.
4 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2000, nr. 160-162.
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De aceea, prin „eludarea controlului vamal” se are în vedere intrarea în sau ieşirea 
din Republica Moldova prin alte locuri decât cele destinate pentru aceasta sau în afara 
orelor de lucru al birourilor vamale sau posturilor vamale.

Prin „tăinuirea de controlul vamal” se înţelege neprezentarea pentru controlul vamal 
a bunurilor care se trec peste frontiera vamală a Republicii Moldova, pe o cale ce 
împiedică examinarea şi constatarea lor, adică cu folosirea locurilor special pregătite sau 
adaptate în acest scop (a locurilor ascunse ale corpului, hainelor, obiectelor personale; 
a locurilor reutilate sau acomodate în mijloacele de transport drept ascunzişuri etc.).

Prin „folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identifi care 
vamală” se are în vedere utilizarea, în calitate de mijloace (instrumente) de săvârşire 
a contrabandei, a: 

1) documentelor false (inclusiv a celor care conţin date neautentice)1; 
2) documentelor nule; 
3) documentelor obţinute pe cale ilegală; 
4) documentelor care se referă la alte bunuri decât cele care sunt în realitate însoţite 

de asemenea documente2; 
5) mijloacelor de identifi care vamală false; 
6) mijloacelor de identifi care vamală autentice, dar care se referă la alte bunuri 

decât cele care au fost în realitate identifi cate cu mijloacele respective.
Prin „documente” trebuie de înţeles documentele vamale sau alte documente de 

trecere a frontierei, care însoţesc bunurile trecute peste frontiera vamală a Republicii 
Moldova (de exemplu, declaraţia vamală; alte documente necesare efectuării 
controlului vamal, a căror listă este stabilită de Departamentul Vamal; certifi catele 
privind operaţiunile şi conturile persoanelor care trec bunuri peste frontiera vamală 
a Republicii Moldova, ale brokerilor vamali sau ale altor persoane care desfăşoară 
activităţi afl ate sub supraveghere vamală etc.).

Prin „mijloace de identifi care vamală” se au în vedere oricare surse de informaţie 
despre bunurile trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova, despre însuşirile 
lor calitative şi cantitative (cu excepţia documentelor): sigilii, ştampile; marcajul 
textual, cifric sau de alt gen, semnele de identifi care; probe şi mostre ale bunurilor; 
descrierea bunurilor; schiţe, imagini, fotografi i, ilustraţii ş.a. ale bunurilor etc.

Prin „nedeclarare” se înţelege neincluderea în declaraţia vamală a informaţiei 
despre bunurile care trebuiau declarate în mod obligatoriu. Conform prevederilor 
Codului vamal, bunurile trecute peste frontiera vamală sunt declarate organului vamal 
(art. 173); forma şi procedura de declarare sunt stabilite de Departamentul Vamal (art. 
174).

În context, prezintă interes următorul exemplu din practica judiciară a Republicii 
Moldova: „S.G., care pleca în Germania, la trecerea frontierei vamale (punctul vamal 
1 Această ipoteză poate fi  ilustrată prin următoarea speţă: „Se consideră contrabandă neconsumată, în proporţii 
mari, cu folosirea frauduloasă a documentelor, faptele lui M.S. şi B.A., care şi-au procurat în Polonia automobile 
şi, ajungând la postul vamal Briceni, la trecerea frontierei vamale, au prezentat paşapoarte tehnice false cu numere 
CFB-255 şi CBM-948, care atestau că automobilele sunt înregistrate în Republica Moldova, însă împrejurările au 
fost depistate de colaboratorii vamali cu reţinerea ulterioară a automobilelor ca obiect al contrabandei”. – Decizia 
CSJ 1 ca-91/03 // Barbăneagră A., Berliba V., Gurschi C şi alţii. Op. cit., p. 399.
2 În ipoteza dată este concludentă următoarea speţă: „B.G. a săvârşit infracţiune de contrabandă. Având facturi 
frauduloase, întocmite pe numele altei persoane, cu indicarea altor mărfuri şi în alte cantităţi, le-a prezentat ca 
documente de însoţire a unor mărfuri în sumă de 12300 lei, pe care le transporta din Odesa peste frontiera vamală a 
Republicii Moldova, însă la staţia de cale ferată Bulboaca a fost reţinută” – Decizia CSJ 1 ca-71/03 // Barbăneagră 
A., Berliba V., Gurschi C. şi alţii. Op. cit., p. 399.
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al Aeroportului Chişinău), fi ind întrebat dacă are cu el valută străină, nu a declarat 800 
de dolari SUA, echivalentul a 10496 lei. Fapta lui S.G. constituie contrabandă prin 
nedeclarare”1.

De asemenea, prezenţa metodei de nedeclarare a fost constatată în următorul caz: 
„T.I. avea în salonul autobuzului opt saci cu marfă în sumă de 35000 lei. La cererea 
colaboratorului vamal adresată tuturor pasagerilor de a declara mărfurile, T.I. nu a 
declarat marfa respectivă. Aşadar, fapta lui T.I. constituie infracţiune de contrabandă 
prin nedeclararea mărfi i”2.

Prin „declarare neautentică” se înţelege introducerea în declaraţia vamală a unor 
informaţii vădit false.

Referindu-ne la fapta prejudiciabilă în contextul variantei de contrabandă de la alin. 
(4) art. 248 CP RM, consemnăm că prin „nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii 
Moldova a valorilor culturale scoase din ţară, în cazul în care întoarcerea lor este 
obligatorie” se are în vedere că făptuitorul nu a întreprins măsuri pentru a întoarce 
valorile culturale scoase din ţară, dacă el putea şi trebuia să le întoarcă; ne referim la 
cazul în care aceste valori culturale au fost scoase de pe teritoriul vamal al Republicii 
Moldova în mod legal (de exemplu, pentru a putea fi  prezentate în cadrul unei expoziţii 
internaţionale sau în cadrul schimbului de exponate cu alte muzee etc.).

Prin „teritoriul vamal al Republicii Moldova” se înţelege teritoriul unic ce include 
teritoriul terestru, apele interioare, apele teritoriale şi spaţiul aerian deasupra acestora. 
În conformitate cu Legea Republicii Moldova cu privire la zonele economice libere, 
adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 27 iulie 2001, zonele economice 
libere (zonele antreprenoriatului liber) sunt părţi ale teritoriului vamal al Republicii 
Moldova.

Infracţiunea de contrabandă este o infracţiune formală. 
Cu privire la identifi carea momentului de consumare a contrabandei, considerăm 

oportună prezentarea următoarei speţe din practica judiciară română: „Când valorile 
au fost trecute ilegal dincolo de punctul de frontieră, fapta constituie infracţiune 
consumată, iar în cazul în care fapta a fost descoperită cu ocazia controlului vamal, 
a verifi cării care se efectuează la punctul de frontieră, înainte de părăsirea teritoriului 
ţării, ea constituie numai o tentativă”3. Cu alte cuvinte, în acord cu prevederile legii 
penale române, contrabanda se consideră consumată, dacă mărfurile sau alte bunuri au 
trecut frontiera vamală a ţării. În fond, acelaşi punct de vedere este susţinut în literatura 
de specialitate moldovenească4. Considerăm că, în contextul reglementar al Republicii 
Moldova, acest punct de vedere este inconsistent. Interpretând prevederile de la pct. 5) 
art. 1 al Codului vamal al Republicii Moldova, putem menţiona că infracţiunea de la 
art. 248 CP RM se consideră consumată:

a) din momentul trecerii de facto a frontierei vamale a Republicii Moldova (în 
cazul introducerii de bunuri pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau în cazul 
introducerii lor pe teritoriul zonelor economice libere de pe cealaltă parte a teritoriului 
vamal al Republicii Moldova;

b) din momentul depunerii declaraţiei vamale sau al efectuării altor operaţiuni 
vamale care denotă intenţia de a introduce sau a scoate bunuri (în cazul scoaterii de 
1 Decizia CSJ 1ca-110/02 // Barbăneagră A., Berliba V., Gurschi C. şi alţii. Op. cit., p. 399.
2 Decizia CSJ 1rd-780/04 // Barbăneagră A., Berliba V., Gurschi C. şi alţii. Op. cit., p. 400.
3 Ungureanu A., Ciopraga A. Op. cit., p. 192.
4 Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu, p. 538.
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bunuri de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau în cazul introducerii lor pe 
teritoriul zonelor economice libere de pe cealaltă parte a teritoriului vamal al Republicii 
Moldova).

Totodată, în cazul nereturnării pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor 
culturale scoase din ţară, în cazul în care întoarcerea lor este obligatorie, contrabanda 
se consideră consumată din momentul expirării termenului de întoarcere a valorilor 
culturale, stabilit în documentele însoţitoare.

Latura subiectivă a infracţiunii, prevăzute la art. 248 CP RM, se caracterizează 
prin intenţie directă. Motivele contrabandei constau, de regulă, în interesul material.

Un punct de vedere similar a fost enunţat în doctrina penală română:
„Latura subiectivă a acestei infracţiuni (a contrabandei – n.a.) constă în vinovăţie 

sub forma exclusivă a intenţiei directe, intenţie califi cată de scop (toate faptele fi ind 
săvârşite „în scopul sustragerii bunurilor de la regimul vamal”)”1.

În viziunea unor autori din Republica Moldova2 intenţia directă nu este unica formă 
a vinovăţiei în cazul contrabandei. Nu putem sprijini această opinie. După cum am 
menţionat anterior, contrabanda este o infracţiune formală. În cazul infracţiunilor 
formale, acţiunea sau inacţiunea prejudiciabilă reprezintă semnul laturii obiective, 
întruchipând prejudiciabilitatea faptei. De aceea, în cazul infracţiunilor formale, 
conţinutul volitiv al intenţiei cuprinde numai atitudinea volitivă faţă de acţiunea sau 
inacţiunea prejudiciabilă. În alţi termeni, la comiterea infracţiunilor formale, elementul 
volitiv al intenţiei constă întotdeauna în dorinţa de a săvârşi fapta prejudiciabilă, adică 
intenţia poate fi  numai directă. Astfel, săvârşind contrabanda, făptuitorul nu doar admite 
conştient acţiunea sa; el doreşte să o comită. În acest mod, greşim când afi rmăm că 
intenţia indirectă poate constitui forma vinovăţiei în cazul contrabandei.

Subiectul infracţiunii prevăzute la art. 248 CP RM este: 
1) persoana fi zică responsabilă care la momentul comiterii infracţiunii a atins vârsta 

de 16 ani;
2) persoana juridică ce desfăşoară activitatea de întreprinzător. 
În contextul legii penale române, subiectul contrabandei poate fi  orice persoană 

responsabilă penal.
Varianta agravată a contrabandei, prevăzută la alin. (5) art. 248 CP RM, presupune 

săvârşirea acestei infracţiuni în următoarele circumstanţe:
a) repetat3;
b) de două sau mai multe persoane;
c) de o persoană cu funcţie de răspundere, cu folosirea situaţiei de serviciu;
d) în proporţii deosebit de mari4.

1 Ungureanu A., Ciopraga A. Op. cit., p. 190.
2 Barbăneagră A., Berliba V., Gurschi C. şi alţii. Op. cit., p. 398.
3 Pentru a ilustra semnifi caţia juridică a agravantei date, este relevantă următoarea speţă: „P.S. însoţea cu autovehiculul 
VAZ-210 un autocamion „KAMAZ” încărcat cu 9170 kg de grâu în valoare de 13571 lei. El a condus autovehiculul 
trecând frontiera vamală a Republicii Moldova în preajma s. Izvoare, raionul Tarutin (Ucraina). Peste câteva zile, 
a însoţit cu acelaşi automobil acelaşi camion, încărcat cu aceeaşi cantitate de grâu, şi, din nou, ocolind punctul de 
control vamal, a trecut frontiera vamală a Republicii Moldova în Ucraina prin acelaşi loc. Fapta lui P.S. se consideră 
contrabandă săvârşită în mod repetat”. - Decizia CSJ 1ca-70/02 // Barbăneagră A., Berliba V., Gurschi C. şi alţii. 
Op. cit., p. 398-399.
4 În context, este oportun a aduce ca exemplu următoarea speţă: „Se consideră contrabandă în proporţii deosebit de 
mari, prin tăinuirea mărfi i de controlul vamal, fapta lui M.J. care, cumpărând în mun. Chişinău ţigări „Winchester” 
în sumă de 58000 lei, pentru a le trece peste frontiera vamală, le-a tăinuit într-un ascunziş adaptat – după căptuşeala 
automobilului „Mercedes”. – Sentinţa Curţii de Apel Chişinău 1 cd/2/03// Barbăneagră A., Berliba V., Gurschi C. 
şi alţii. Op. cit., p. 399.
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Întrucât trăsăturile celorlalte circumstanţe agravante nu necesită, în fond, explicaţii 
adăugătoare, ne vom referi doar la agravanta de la lit. c) alin. (5) art. 248 CP RM.

Prin „folosirea situaţiei de serviciu” se are în vedere situaţia când subiectul special 
— persoana cu funcţie de răspundere — trebuie să acţioneze în limitele atribuţiilor sale 
de serviciu, nerespectând obligaţiile ce formează competenţa de serviciu a persoanei 
date, competenţă care este determinată prin actele normative corespunzătoare (Codul 
vamal, actele normative ale Departamentului Vamal, actele cu vocaţie internaţională 
în domeniul vamal etc).

Din rândul persoanelor cu funcţie de răspundere, pasibile de a fi  trase la răspundere 
conform lit. c) alin. (5) art. 248 CP RM, fac parte:

1) persoanele care exercită funcţii de control la frontiera vamală a Republicii 
Moldova;

2) persoanele care au dreptul de a se afl a în zona de supraveghere vamală;
3) persoanele care exercită funcţiile de reprezentant al puterii de stat la trecerea 

frontierei vamale;
4) persoanele responsabile pentru transportarea peste frontiera vamală a bunurilor 

pasibile de a fi  supuse controlului vamal;
5) persoanele care se bucură de facilităţi vamale în baza legislaţiei în vigoare.
Amintim că, în contextul legii penale române, răspunderea pentru faptele, prevăzute 

la art. 175-178 din Legea privind Codul vamal al României, se agravează dacă sunt 
săvârşite de două sau mai multe persoane înarmate ori constituite în bandă.

În ce priveşte săvârşirea contrabandei de două sau mai multe persoane înarmate, în 
literatura de specialitate se specifi că: „Pentru existenţa acestei modalităţi de săvârşire nu 
se cere şi folosirea armelor (albe, de foc etc.), ci doar existenţa lor asupra persoanelor”1. 
De notat că caracterul neobligatoriu de aplicare a armei la săvârşirea infracţiunii 
este specifi c pentru infracţiunea de banditism (art. 283 CP RM). Totuşi, noţiunea de 
bandă în contextul legii penale moldoveneşti nu este identică cu noţiunea de bandă în 
contextul legii penale române. Astfel, în opinia autorilor români, constituirea în bandă 
presupune organizarea unui grup din două sau mai multe persoane, care cooperează 
între ele pentru realizarea mai uşoară şi sigură a faptei de sustragere de vămuire a unor 
bunuri2.

Aşadar, putem semnala că înarmarea nu este o trăsătură obligatorie a bandei 
în contextul legii penale române. Aceasta nu exclude însă posibilitatea săvârşirii 
contrabandei de două sau mau multe persoane înarmate, care s-au constituit în bandă. 
În această situaţie, vor fi  întrunite cumulativ ambele agravante prevăzute la art. 179 
al Legii privind Codul vamal al României, fapt care trebuie luat în consideraţie la 
individualizarea pedepsei.

1 Ungureanu A., Ciopraga A. Op. cit., p. 189.
2 Ibidem.
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Lector univ., magistru în drept Victor ZAHARIA
Facultatea de Drept, USM

REŢEAUA DE PARAJURIŞT — O MODALITATE DE 
APROPIERE A JUSTIŢIEI DE COMUNITATE_____________________________________________________________________

Access of socially vulnerable people to justice remains to be an issue of the day. 
Access to legal services is a fundamental element of access to justice. One of 
the multiple models of providing access to primary legal assistance for disfavoured 
categories of people, which presents a series of advantages, is the model of para-
lawyer. The reform initiatives of the system of state guaranteed legal assistance in 
the Republic of Moldova took into consideration this model as well. 

Asigurarea accesului liber la justiţie constituie un principiu de bază al statului de 
drept şi o condiţie obligatorie ce rezultă din actele internaţionale la care Republica 
Moldova este parte. În perioada de după declararea independenţei Republicii Moldova 
situaţia în acest domeniu s-a îmbunătăţit. Însă, deşi există multiple iniţiative de 
reformă, se întreprind anumite măsuri, oricum procedurile judiciare rămân sufi cient 
de complexe, examinarea cauzelor durează termene îndelungate, reprezentarea uneori 
este defectuoasă, justiţiabilii dau dovadă de neîncredere în sistemul de justiţie1 din 
cauza unor experienţe individuale neplăcute etc. Astfel, accesul la justiţie, în special 
pentru persoanele socialmente vulnerabile, rămâne a fi  un subiect de actualitate.

Un aspect important care trebuie luat în consideraţie în vederea realizării dreptului 
de acces la justiţie este cunoaşterea despre disponibilitatea unui sistem de justiţie2 şi 
înţelegerea regulilor elementare de funcţionare a acestuia. Toţi juriştii, indiferent de 
genul de activitate, au menirea de a contribui la ridicarea nivelului culturii juridice 
a populaţiei3. În principiile de bază privind rolul juristului adoptate la Congresul al 
VIII-lea al ONU pentru prevenirea criminalităţii şi comportamentul faţă de infractori 
(Havana, 1990), se stipulează că statul şi asociaţiile profesionale ale juriştilor contribuie 
la înfăptuirea programelor de familiarizare a cetăţenilor cu drepturile şi obligaţiile 
legale. 

Accesul la justiţie trebuie să fi e general şi egal. În acest sens, justiţia trebuie privită 
mult mai complex decât doar sistemul instanţelor judecătoreşti, în acelaşi rând necesită 
a fi  analizate multiplele opţiuni prin care sistemul de justiţie, privit lato sensu, ajută 
persoanele să soluţioneze confl ictele. Asigurarea unui acces real la justiţie pentru toţi 
presupune de la sine o societate justă4.

În vederea asigurării accesului la serviciile juridice pentru păturile socialmente 
vulnerabile, statele aleg una dintre posibilele opţiuni sau o combinare a acestora:
1 La întrebarea adresată judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor: „Care este, în concepţia Dvs., încrederea populaţiei 
în justiţie?”, 27,6% din cei intervivaţi au răspuns că populaţia nu are încredere în justiţie, 66,9% - că populaţia are 
încredere parţială în justiţie şi doar 4,8% au menţionat că populaţia are încredere în justiţie, iar 0,7% din ei nu au dat 
răspuns la întrebare. A se vedea: Dolea Igor, Zaharia Victor, Hanganu Sorin. Justiţia Penală şi Drepturile Omului. 
– Chişinău: Prut Internaţional, 2004, p. 18.
2 Milling Robert, Puskas Renee. Native Access to Justice: Legal Needs on the Walpole Island Indian Reserve. // 
Windsor Review Legal and Social Issues, 1989, vol. 1, p. 36. 
3 Vizdoagă Tatiana, Ganea Doina, Iordanov Rodica şi al. Instruire în Clinica Juridică. – Chişinău: CEP USM, 2004, 
p. 17.
4 Hobbs Steven H. Shout from taller rooftops: A response to Deborah L. Rhode’s Access to Justice. // Fordham Law 
Review, 2004-2005, vol. 73, p. 953. 
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a) statul achiziţionează servicii juridice pentru persoanele defavorizate de la 
avocaţii privaţi;

b) statul instituie un sistem de avocaţi publici (a nu se confunda cu avocaţii de stat. 
Avocatul public reprezintă un membru al comunităţii de avocaţi, care activează în 
interes public, în interesul persoanelor socialmente vulnerabile şi este remunerat din 
bani publici);

c) statul, împreună cu asociaţiile profesionale ale avocaţilor, organizează o reţea 
de stagiari ai birourilor de avocaţi publici, care acordă în special consultaţii juridice, 
inclusiv în localităţile rurale;

d) statul susţine fi nanciar clinicile juridice de pe lângă instituţiile de învăţământ 
în vederea acordării de asistenţă juridică păturilor socialmente vulnerabile, în special 
în cauze civile. Alteori, înseşi instituţiile de învăţământ dezvoltă diverse programe 
de practică pentru studenţi în formula clinicilor juridice1. Drept rezultat, persoanele 
care nu dispun de mijloace fi nanciare pot benefi cia de asistenţă juridică (de regulă, 
consultanţă, întocmire de cereri), servicii de mediere etc.2; 

e) statul susţine fi nanciar sau creează un sistem de centre de asistenţă juridică, 
care, de regulă, acordă un complex de servicii juridice şi psiho-sociale persoanelor 
defavorizate. De regulă, aceste centre au şi linii telefonice fi erbinţi pentru acordarea 
consultaţiilor juridice; 

f) statul creează şi susţine fi nanciar o reţea de parajurişti — persoane care acordă 
asistenţă juridică primară3. De regulă ofi ciile de parajurişti se instituie în localităţi 
rurale, un para-jurist acordând asistenţă juridică primară populaţiei din câteva sate4.

Prin Hotărârea Comisiei Juridice pentru Numiri şi Imunităţi a Parlamentului 
Republicii Moldova din 29 decembrie 2004 s-a decis crearea unui grup de lucru cu 
sarcina de elaborare a Strategiei Naţionale şi a cadrului normativ privind accesul la 
justiţie şi asistenţa juridică garantată de stat, inclusiv:

— elaborarea strategiei statului şi priorităţile în domeniul asistenţei juridice 
garantate de stat;

— elaborarea proiectului de lege privind asigurarea asistenţei juridice garantate de 
stat;

— elaborarea actului normativ referitor la criteriile de eligibilitate a persoanelor 
care pot benefi cia de asistenţă juridică gratuită;

— elaborarea actului normativ referitor la efectuarea calculelor pentru plata 
serviciilor acordate gratuit;

— ajustarea cadrului legislativ la proiectele nominalizate.
Grupul de lucru a elaborat un proiect de Lege cu privire la asistenţa juridică garantată 

de stat, al cărui concept reprezintă o nouă abordare a domeniului. Proiectul de lege 
recunoaşte asistenţa juridică primară drept unul dintre elementele cheie-ale accesului 
la justiţie al păturilor socialmente vulnerabile. Asistenţă juridică primară furnizarea de 
1 Joy Peter A. Political Interferece with Clinical Legal Education: Denying Acces to Justice. Tulane Law Review, 
1999-2000, vol. 74, p. 264. 
2 Schmitz Suzanne J. The role of Law Schools in Improving Access to Justice: the story of the Southern Illinois 
University School of Law and the Family Mediation Program. Southern Illinois University Law Journal 2003-2004, 
vol. 28, p. 4. 
3 Доступ к правосудию. Проблемы бесплатной юридической помощи в странах Центральпой и Восточной 
Европы. - Инициатива „Право общественных интересов”, ИНТЕРАЙТС, Болгарский Хельсинский Комитет, 
Польский Хельсинский правозащитный Фонд, 2003, p. 47. 
4 Spain Larry R. The opportunities and chalenges of providing equal access to justice in rural communities. William 
Mitchell Law Review, 2001-2002, vol. 28, p. 376.
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informaţii privind sistemul de drept al Republicii Moldova, actele normative în vigoare, 
drepturile şi obligaţiile subiecţilor de drept, modalitatea de realizare şi valorifi care a 
drepturilor persoanelor, acordarea de consultanţă pe probleme juridice, asistenţa în 
vederea întocmirii documentelor ofi ciale, cu excepţia actelor procesuale, precum şi 
explicarea persoanelor solicitante a drepturilor lor în privinţa problemei invocate, 
posibilităţii de soluţionare a problemei pe cale extrajudiciară, drepturilor şi obligaţiilor 
persoanei în cadrul procesului, competenţei instanţelor judecătoreşti, posibilităţilor de 
executare a deciziilor judecătoreşti defi nitive etc., dar fără reprezentare în instanţa de 
judecată sau în organe şi instituţii de stat. 

În general, asistenţa juridică primară poate fi  acordată prin diverse mijloace: 
organizaţii neguvernamentale, secretarii primăriilor, echipe mobile în teritoriu 
şi parajurişti1. Un model funcţional şi accesibil2 de acordare a asistenţei juridice 
persoanelor social vulnerabile sunt clinicile juridice3. În cazul clinicilor juridice însă 
trebuie să existe o justă proporţie între obţinerea de abilităţi de către studenţii de la 
anii superiori ai facultăţilor de drept şi însăşi acordarea asistenţei juridice4. Problema 
respectivă există practic în toate clinicile juridice5. Aici apar şi o serie de discuţii 
referitor la prestarea serviciilor juridice de către ne-jurişti, însă, deoarece sistemul de 
asistenţă juridică garantată de către stat nu poate satisface toate necesităţile de asistenţă 
juridică (numărul de solicitări) şi dat fi ind faptul că activitatea în clinicile juridice este 
ghidată de către jurişti profesionişti, asemenea practică este acceptată6. 

În funcţie de nivelul general de dezvoltare a infrastructurii, pare a fi  mai optim 
unu model sau altul de acordare a asistenţei juridice primare. Însăşi fi losofi a asistenţei 
juridice primare presupune acordarea acesteia la nivel local prin utilizarea resurselor 
comunitare. Un model funcţional pentru Republica Moldova în acest sens, pare a fi  
modelul de parajurişti.

Parajuriştii sunt membri ai comunităţii rurale, cu o reputaţie ireproşabilă, care, după 
o instruire specială, acordă gratuit asistenţă juridică primară membrilor comunităţii. 
Modelul parajuriştilor prezintă o serie de avantaje deosebite în planul costurilor, dar în 
mod special al efectelor:

a) este asigurat accesul larg al tuturor persoanelor la asistenţă juridică primară. 
Uneori, în condiţiile unei infrastructuri slab dezvoltate, însăşi adresarea la instanţa de 
judecată sau la un jurist califi cat apare a fi  o problemă, din considerentul că acestea 
sunt amplasate acestora în centrele raionale7;
1 Dakolias Maria. Legal and Judicial Development: the role of civil society in the reform process. Fordham 
International Law Journal, 2000-2001, vol. 24, p. 35. 
2 Joy Peter A., Weisselberg Charles D. Access to Justice, academic freedom, and political interference: A clinical 
program under siege. Clinical Law Review, 1997-1998, vol. 4, p. 531. 
3 Ginsburg Ruth Bader. Access to Justice: The Social Responsibility of Lawyers. - In: Pursuit of the Public Good: 
Access to Justice in the United States. Washington University Journal of Law and Policy, 2001, vol. 7, p. 12; Tokarz 
Karen. Accesss to Justice: The Social Responsability of Lawyers. Washington University Journal of Law and Policy, 
2004, vol. 16, p. 9 
4 Куинн Фредерик. Права человека и ты. ОБСЕ/БДИПЧ, Варшава, Польша, 1999, p. 9; Wizner Stephen, Aiken 
Jane. Teaching and doing: the role of law school clinics in enhancing access to justice. Fordham Law Review, 2004-
2005, vol. 73, p. 1002. 
5 Barry Margaret Martin. Access to justice: on dialogues with the judiciary. Fordham Urban Law Journal, 2001-
2002, vol. 29, p. 1092. 
6 Lock Marcus J. Increasing access to justice: expanding the role of nonlawyers in the delivery of legal services to 
law-income coloradans. University of Colorado Law Review, 2001, vol. 72, p. 484. 
7 Rasnow Tina L. Traveling justice: Providing court based pro se assistance to limited access communities. Fordham 
Urban Law Journal, 2001- 2002, vol. 29, p. 1303. 
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b) accesul la informaţia juridică este o necesitate vitală, deoarece asigură posibilitatea 
satisfacerii altor necesităţi vitale (de exemplu, asumarea resursele obţinute din lucrarea 
pământului);

c) asistenţa este acordată de către un membru al localităţii, în care comunitatea are 
încredere. Prin aceasta are loc şi o dezvoltare a capacităţii comunităţilor locale;

d) parajuristul contribuie la soluţionarea problemelor la nivel local. 
O mare parte din litigii nu merită a ajunge până la instanţa de judecată, deoarece 

costurile de timp şi bani sunt substanţial mai ridicate decât însuşi „costul” pretenţiei1. 
Sub un aspect, instanţele judiciare sunt absolvite de obligaţia de a soluţiona cauze 
minore, sub altul (probabil cel mai important) persoana nu iroseşte bani, timp. 

În prezent, deseori, se renunţă la soluţionarea litigiului, din considerentul că, 
costurile de proceduri în instanţe sunt mai mari decât costul pretenţiei;

e) soluţionarea la nivel local, în faza incipientă a neînţelegerilor, permite a stopa 
avansarea confl ictului, ceea ce contribuie la stabilitate la nivel de comunitate;

f) parajuristul utilizează o diversitate de metode, inclusiv medierea, concilierea. 
Persoanele în confl ict au posibilitate directă să participe la luarea deciziei în cauza lor, 
să decidă cum vor proceda în viitor, ţinând cont de ceea ce legea le atribuie/le permite/
le obligă. O asemenea soluţie, parvenită pe cale amiabilă, are un impact mai mare la 
nivel de stabilitate comunitară decât dreptatea impusă de către instanţa de judecată. Ca 
rezultat al hotărârii judecătoreşti, o mare parte din justiţiabili rămân nesatisfăcuţi de 
„decizia impusă”. Deseori se pare că instanţa de judecată a soluţionat pretenţia, dar nu 
şi confl ictul propriu-zis2.

g) fi ltrează cererile şi îndreaptă spre servicii juridice ale avocaţilor doar acele 
solicitări, care necesită servicii profesionale juridice; consultă solicitanţii despre actele 
ce trebuie să le prezinte pentru a obţine asistenţa juridică gratuită sau parţial gratuită 
din partea avocaţilor publici; 

h) un element important al activităţii parajuristului este informarea în scopul 
prevenirii potenţialelor probleme comunitare. Nivelul de conştientizare a unor 
probleme de natură juridică în comunităţile din Republica Moldova rămâne a fi  încă 
foarte redus. Confl ictele sunt conştientizate la o fază avansată, după ce s-au produs deja 
anumite evenimente, acţiuni. Parajuristul vine să preîntâmpine eventualele probleme, 
potenţialele confl icte prin informare. În acest sens, parajuristul identifi că care ar fi  
potenţialele probleme într-un anumit domeniu, ce acţiuni urmează a fi  întreprinse pentru 
a evita apariţia confl ictelor, explicându-le comunităţii în cadrul întrunirilor publice. Este 
de menţionat că prin activitatea lor de informare şi consultare parajuriştii pot stimula şi 
susţine (prin acte, certifi cate, cereri etc.) comunitatea şi membrii acesteia în formarea 
unor organizaţii neguvernamentale comunitare, în cele mai diverse domenii. 

Experienţa modelelor de parajuriştii din alte state, denotă că aceştia trebuie să 
activeze în cadrul comunităţilor rurale îndepărtate, în care infrastructura nu este 
dezvoltată. Ei pot fi  localizaţi în ofi cii publice. Orele de primire ale parajuristului se 
stabilesc de către ei înşişi, consultându-se cu comunitatea. 

În vederea acordării asistenţei juridice primare, persoanele solicitante se adresează 
parajuristului din raza domiciliului său permanent, prin depunerea unei cereri scrise 
1 Sarat Austin. The litigation explosion, access to justice, and court reform: examining the critical assumption. 
Rutgers Law Review, 1984 -1985, vol. 37, p. 328. 
2 Ibidem. Sarat Austin. The litigation explosion, access to justice, and court reform: examining the critical assumption. 
Rutgers Law Review, 1984 -1985, vol. 37, p. 328. 



176

DOCTRINÃ

R
e

vi
st

a
 d

e
 ð

ti
in

þe
 p

e
n

a
le

  
  

 A
N

U
L

 I
I 

 2
0

0
6

sau orale. Asistenţa juridică primară se acordă imediat la momentul adresării. În cazul 
imposibilităţii acordării imediate a asistenţei, solicitantului i se va comunica data şi 
ora audienţei ce urmează să aibă loc într-un anumit termen de la data depunerii cererii 
scrise. Persoanele care solicită asistenţa juridică iniţială au dreptul de a se adresa doar 
o singură dată în privinţa unei singure probleme. Durata acordării acestei asistenţe, de 
regulă, nu poate depăşi o oră.

Relaţiile parajuristului cu statul, avocaţii publici, avocaţii privaţi, alţi 
membri ai comunităţii

În conceptul proiectului de lege cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, 
reţeaua de parajurişti este o parte componentă a unui sistem complex de asistenţă 
juridică garantată de către stat. 

Parajuriştii activează în baza Regulamentului de activitate, aprobat de către Consiliul 
Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de către Stat. Pentru serviciile acordate 
parajuriştii sunt remuneraţi din sursele bugetului de stat alocate de către Consiliul 
Naţional, în baza contractului de colaborare încheiat cu ofi ciile teritoriale în a căror 
rază de activitate asemenea servicii sunt acordate, sau din sursele bugetelor locale, în 
baza contractului de colaborare încheiat cu organele administraţiei publice locale.

Parajuristul este independent de orice organ al statului (cu excepţia Consiliului 
Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de către Stat) şi nu reprezintă o autoritate 
statală. Parajuristul este o autoritate comunitară şi în exercitarea atribuţiilor sale de 
serviciu se conduce numai de lege şi de interesele comunităţii. În caz dacă la parajurist 
se adresează o persoană afl ată în confl ict cu autorităţile statale, el va acorda asistenţa 
juridică necesară, pornind de la prevederile legii. 

Dacă o solicitare ce parvine de la o persoană socialmente vulnerabilă depăşeşte 
competenţa profesională a parajuristului, atunci parajuristul va transmite solicitarea 
la unui avocat public sau va sugera adresarea la un avocat privat. În ambele cazuri, 
parajuristul va indica care acte, certifi cate, documente trebuie să le prezinte persoana 
avocatului în vederea soluţionării problemei juridice.

În anumite situaţii, parajuristul poate recomanda adresarea la un Centru de Justiţie 
Comunitară, la un centru de mediere sau la o organizaţie neguvernamentală, după caz. 

Statutul parajuristului în alte ţări

Modelul de parajurişti este aplicabil în mai multe state. Parajuriştii apar ca verigă 
primară în acordarea asistenţei juridice, prima redută1. Ei lucrează la nivel comunitar, 
local. În unele state parajuriştii lucrează în tandem cu avocaţii (uneori chiar în acelaşi 
ofi ciu), reprezentând primul fi ltru al solicitărilor de asistenţă juridică califi cată care 
cer implicarea unui jurist/avocat profesionist. În alte state, parajuriştii lucrează 
independent şi doar dacă constată incapacitatea lor profesională de a acorda asistenţă 
juridică califi cată în anumit caz, redirecţionează solicitările la avocaţii publici sau 
privaţi. Deci, în orice caz, parajuriştii sunt în legătură cu avocaţii. 

Activitatea parajuriştilor, considerată activitate comunitară, este remunerată, însă 
la un nivel redus. De regulă, ei sunt susţinuţi de către administraţia publică locală. Este 

1 McQuoid – Mason, David J. The delivery of civil legal aid services in South Africa. Fordham International Law 
Journal, 2000-2001, vol. 24, p. 142. 
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o onoare pentru un membru al comunităţii, care îndeplineşte atribuţiile de parajurist, 
să contribuie la soluţionarea anumitor probleme ale comunităţii sale.

Modalitatea de organizare a sistemului de parajurişti este dintre cele mai diverse. 
De obicei, ei formează o reţea (un fel de uniune profesională), care benefi ciază de 
suportul organului de stat competent pentru asigurarea asistenţei juridice prin instruire, 
asigurare organizaţională şi logistică, în care scop sunt stabilite anumite reguli şi 
proceduri.

Este difi cil a aprecia accesul la justiţie şi oportunitatea unui sau altui model propus 
în cadrul reformei în situaţia în care nu sunt cunoscute datele despre necesităţile, 
interesele şi experienţele comunităţii. Informaţia care astăzi există nu ne permite să 
stabilim cu certitudine cine şi de ce apelează la instanţa de judecată, în acelaşi rând 
cine şi de ce nu apelează la instanţa de judecată1. Atunci când califi cam accesul la 
justiţie, este important a se lua în consideraţie incidenţa justiţiei asupra problemelor 
comunitare, răspunsul autorităţilor publice la necesităţile potenţialilor justiţiabili, 
barierele care împiedică accesul la justiţie, motivaţia internă a persoanei de a se adresa 
justiţiei, modul în care populaţia concepe sistemul de justiţie şi atitudinile ei faţă de 
acesta2.

Ce se întâmplă la nivel de comunitate?

În anul 2005, Fundaţia Soros-Moldova a efectuat un studiu referitor la problemele 
juridice ale populaţiei rurale. S-a constatat că în mare parte populaţia rurală are 
probleme legale, pe care:

— în anumite cazuri le soluţionează, 
— în anumite cazuri încearcă a le soluţiona, dar fără succes, 
— uneori renunţă la soluţionarea acestor probleme, motivele fi ind dintre cele mai 

diverse, 
— în numeroase cazuri nu conştientizează în general existenţa unor probleme de 

natură juridică.
Unii locuitori ai zonelor rurale au susţinut că nu au şi nu au avut probleme de 

natură juridică. De cele mai multe ori, persoanele care au declarat că nu au probleme 
juridice sunt persoane cu un venit redus şi, probabil, nu au cultură juridică sufi cientă 
pentru a conştientiza caracterul problemelor de ordin juridic a căror soluţionare le-ar 
ameliora cu mult situaţia. De regulă, starea lor materială este foarte grea: chiar dacă 
şi au casă, cote, păsări, unii şi vite, rareori mijloc de transport şi careva utilaj agricol, 
venitul pe familie constituie totuşi 70-300 lei lunar. În aceeaşi ordine de idei, e de 
menţionat că şi persoanele relativ înstărite care, pe lângă casă, cote, vite şi păsări, 
mai au şi tehnică modernă agricolă, mijloace de transport, declară că se confruntă 
deseori cu probleme de ordin juridic, în particular cu imposibilitatea de a înregistra o 
întreprindere, impozitele exagerate etc.

Problemele juridice cu care cel mai frecvent se confruntă populaţia de la sate sunt 
următoarele: neînţelegeri cu vecinii, violenţa în familie, probleme ce ţin de dreptul 
funciar, de dreptul consumatorilor, întocmirea documentelor legale. 

1 Genn Hazel. Paths to Justice: What People Do and Think About Going to Law. Oxford – Portland – Oregon: 1999, 
p. 1.
2 Ibidem, p. 7.
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De ce nu sunt soluţionate problemele individuale şi comunitare? 

51% din numărul persoanelor care au declarat că s-au confruntat cu probleme juridice 
nu au încercat să caute ajutor pentru a le soluţiona. De regulă, aceasta deoarece nu-şi 
cunosc drepturile, unde şi la cine să se adreseze (motiv indicat în 19% din răspunsuri). 
Un alt motiv este lipsa de bani (8% din respondenţi). Pe locul trei în ierarhia cauzelor 
s-a plasat lipsa unor persoane sau servicii în care ar avea încredere (7%). Unicele 
autorităţi la care, de regulă, pot să se adreseze pentru ajutor persoanele de la sate sunt 
primăria satului şi şeful de post/poliţistul de sector. Astfel, practic toate persoanele 
care au căutat ajutor în altă parte s-au adresat în primul rând la primărie şi poliţistului. 
Foarte puţine din ele au făcut apel la avocaţi, prieteni sau rude jurişti. 

Intervievaţii consideră că la momentul de faţă practic nu există mijloace efi ciente 
de soluţionare a confl ictelor sau a problemelor de drept pe care le au. 

La rândul lor, factorii de decizie (primarul, directorul şcolii, inspectorul de poliţie, 
liderul asociaţiei agricole) consideră că populaţia nu încearcă să-şi soluţioneze 
problemele juridice din următoarele motive: lipsă de bani (28%), lipsa unei autorităţi în 
care să ai încredere (25%), lipsă de informaţii şi, respectiv, nu ştiu unde să se adreseze 
(21%).

Perspective ale parajuristului

Fiind întrebaţi cum ar vedea soluţionarea problemelor de natură juridică cu care se 
confruntă, majoritatea respondenţilor (persoane de la sate) au indicat că în comunitate 
trebuie să existe o persoană special pregătită pentru a soluţiona probleme de ordin 
juridic, fi e să-i consulte în această privinţă. A doua opţiune, considerată a fi  optimală 
de către populaţia rurală: ea trebuie informată prin diverse mijloace despre faptul unde 
se poate adresa şi care anume persoane îi pot acorda ajutor în rezolvarea problemelor.

Problemele legale cu care se confruntă populaţia de la sate de cele mai multe ori 
nu necesită cunoştinţe juridice temeinice; mai mult, uneori soluţionarea lor ar putea să 
nu ceară obligatoriu recurgerea la mijloace legale. De exemplu, problemele cu vecinii 
ar putea fi  soluţionate şi fără aplicarea unor norme de drept, ei prin intermediul unei 
medieri, aceasta dacă în comunitate ar fi  acel mediator care ar putea să-i ajute.

În vederea soluţionării problemelor individuale şi a celor comunitare în Republica 
Moldova se va încearca a se institui o reţea de parajurişti. Iniţialmente, cu titlu de 
pilot, ulterior – la nivel naţional. Dezvoltarea reţelei de parajurişti la nivel naţional nu 
exclude posibilitatea de a crea organizaţia lor profesională, aşa cum aceasta are loc în 
mai multe state.

Pornind de la prevederile art. 13 al Legii cu privire la actele legislative, nr.780-
XV din 27 decembrie 2001, considerăm oportun ca înainte de adoptarea proiectului 
de Lege cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, să se realizeze investigaţii 
ştiinţifi ce în baza cărora se vor acumula date statistice privind cazurile în care este 
necesară acordarea de asistenţă juridică gratuită pe bani publici, se vor determina 
necesităţile juridice primare ale populaţiei, în acelaşi rând costurile pentru acordarea 
de asistenţă juridică, şi, în ultimă instanţă, se vor stabili mecanismele de interacţiune a 
parajuriştilor cu comunitatea şi alte persoane.
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Magistru în drept Veaceslav MÎRZA

ÎNAINTAREA RECURSULUI DOAR PRIN INTERMEDIUL 
UNUI AVOCAT — RESTRICŢIE SAU GARANŢIE?_____________________________________________________________________

In accordance with the provisions of article 26 of the Basic Law, the right to legal 
protection is guaranteed. Each person is entitled to react in an independent way, 
using legal means in case his rights and freedoms are infringed upon as well as to 
be assisted thorough the entire duration of the legal proceedings by a lawyer who 
may be chosen or appointed ex offi cio.
On 19.07.2005 the Constitutional Court, in its decision nr. 16 declared unconstitutional 
certain provisions of the Criminal Procedure Code of the Republic of Moldova, which 
regulated the right of the indicted person, aggrieved party, civilly liable party to lodge 
an appeal on points of law with the court, by means of a lawyer only.
In such a way, the present article is an attempt to tackle the issue of constitutionality 
and compliance with provisions of the ECHR of certain limitations regarding the right 
to defense, particularly in penal procedure, by subjecting to analysis all arguments 
brought forward by the Constitutional Court when justifying its Decision nr.16 as of 
19.07.2005. The content of the present article allows for the conclusion that the legal 
exigency of lodging an appeal on points of law set forth by the Criminal Procedure 
Code, solely by a lawyer is neither a violation under the European Convention on 
Human Rights nor under the Constitution of the Republic of Moldova.

La 14 martie 2003, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat noul Cod de procedură 
penală1 care reglementa în art. 421, art. 433 alin. (1), art. 452 alin. (1) şi art. 455 alin. (3) 
dreptul inculpatului, al părţii vătămate, al părţii civile şi al părţii civilmente responsabile 
de a depune, după epuizarea căilor ordinare de atac, un recurs în anulare la Curtea 
Supremă de Justiţie, numai prin intermediul avocatului.

La 2 ani de la aplicarea Codului, la sesizare, Curtea Constituţională a declarat, prin 
Hotărârea nr. 16 din 19 iulie 2005, neconstituţionale prevederile de la articolele sus-
menţionate din Codul de procedură penală. În hotărâre, Curtea făcând referire la normele 
constituţionale, la alte acte normative interne în domeniu, precum şi la actele internaţionale 
la care Republica Moldova este parte, a relevat că exigenţa Codului de procedură penală 
privind înaintarea recursului numai prin intermediul avocatului restrânge accesul liber 
la justiţie al persoanei şi contravine art. 15, 20, 26 şi art. 54 din Constituţia Republicii 
Moldova, art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului (în continuare — CADO)2. Restrângerea este determinată, în opinia Curţii, 
de faptul că accesul la justiţie este pus sub condiţie suspensivă — sub condiţia acordului 
avocatului, iar prevederile de la alin. (2) art. 54 din Constituţie nu admit restrângerea 
drepturilor proclamate în art. 20-24 din Constituţie.

Întru susţinerea acestui argument au fost invocate şi:
1) alte hotărâri în care Curtea s-a expus asupra necesităţii garantării şi protejării 

dreptului la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva 
actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei (art. 20 
din Constituţie) şi asupra dreptului la apărare (art. 26 din Constituţie) (nr. 20 din 16 
iunie 19973, nr. 22 din 30 iunie 19974, nr. 10 din 17 martie 19985, nr. 16 din 28 mai 
1 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2005, nr. 101-103/12.
2 Ratifi cată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1298-XIII din 24 iulie 1997, În: Tratate internaţionale, Ediţie ofi cială, 
1998, 1/341.
3 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 1997, nr. 43-44, art. 23
4 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 1997, nr. 46-47, art. 26.
5 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 1998, nr. 28-29, art. 16
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19981, nr. 8 din 15 februarie 20002, nr. 7 din 13 februarie 20013, nr. 46 din 24 noiembrie 
20024, nr. 12 din 19 iunie 20035, nr. 2 din 19 februarie 20046);

2) Hotărârea CEDO pe cazul Meftah şi alţii contra Franţei din 26 iulie 2002, § 
38, precum şi altă „jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului” 
invocând că aceasta nu ar stabili pentru persoanele care i se adresează careva restricţii 
(art. 34 din CADO).

3) faptul că prin dispoziţiile art. 421 şi art. 452 alin. (1) din Codul de procedură 
penală se ignoră accesul la justiţie şi dreptul la apărare al unor categorii de persoane, ..., 
care, în virtutea califi cării profesionale, fi ind specialişti în drept, nu necesită asistenţă 
juridică pentru a formula o cerere de recurs;

4) faptul că, deşi dreptul la apărare este consacrat de art. 69 din Codul de procedură 
penală, care enunţă cazurile participării obligatorii a apărătorului la procesul penal, 
„legislaţia de procedură penală însă nu prevede cazurile de acordare a asistenţei juridice 
din ofi ciu persoanei condamnate. Potrivit art. 70 din Codul de procedură penală, dreptul la 
asistenţă juridică din ofi ciu îl au numai bănuiţii, învinuiţii şi inculpaţii. Prin urmare, deţinuţii 
sunt lipsiţi atât de dreptul de a declara personal recurs, cât şi de dreptul la asistenţă juridică 
din ofi ciu pentru a întocmi recursul ordinar sau pentru a declara recurs în anulare”. 

Conform art. 135 alin. (1) lit. a) şi b), art. 140 alin. (1) şi (2) din Constituţia 
Republicii Moldova, Curtea Constituţională exercită controlul constituţionalităţii 
legilor şi este singura autoritate competentă să interpreteze Constituţia. Hotărârile Curţii 
sunt defi nitive, irevocabile şi au efect iminent asupra legilor şi altor acte normative, 
ultimele devenind nule din momentul adoptării hotărârii.

Astfel, în legătură cu Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 16 din 19 iulie 2005, 
Parlamentul a adoptat Legea nr.178-XVI din 22 iulie 2005 pentru modifi carea 
şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova7, excluzând 
prevederile declarate neconstituţionale.

Ţinând cont de valoarea hotărârii Curţii Constituţionale, precum şi de faptul 
declarării neconstituţionale a unor prevederi din noul Cod de procedură penală, vom 
analiza cele invocate de Înalta Curte în Hotărârea nr. 16 din 19 iulie 2005, încercând 
să punem în evidenţă doar unele momente, care, raportate la prevederile CADO şi la 
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (în continuare — CEDO), suscită, 
în opinia noastră, un interes deosebit atât sub aspect teoretic, cât şi practic.

Art. 6 din CADO consfi nţeşte dreptul oricărei persoane la un proces echitabil, 
stipulând în alin. (1) că „orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în 
mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă 
şi imparţială, instituită de lege ...”. Alin. (3) lit. c) al aceluiaşi articol prevede că „orice 
acuzat are, în special, dreptul să se apere el însuşi sau să fi e asistat de un apărător ales 
de el şi, dacă nu dispune de mijloace necesare pentru a plăti un apărător, să poată fi  
asistat în mod gratuit de un avocat din ofi ciu, atunci când interesele justiţiei o cer”.

Aceste drepturi sunt reiterate şi în Constituţia Republicii Moldova: în art. 20 
„Accesul liber la justiţie”, în art. 26 „Dreptul la apărare”, în Capitolul IX Secţiunea 1 
„Instanţele judecătoreşti”.
1 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 1998, nr. 56-59, art. 24.
2 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 11.
3 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2001, nr. 19-20, art. 6.
4 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2001, nr. 19-20, art. 6., 2002; nr. 170-172, art. 30.
5 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2001, nr. 19-20, art. 6., 2003; nr. 138-140, art. 13.
6 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2001, nr. 19-20, art. 6., 2004; nr. 39-41, art. 9.
7 Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2005, nr. 107-109/539.
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Articolul 20 din Constituţie stipulează că orice persoană are dreptul la satisfacţie 
efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează 
drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. Nici o lege nu poate îngrădi accesul 
persoanei la justiţie.

Articolul 19 alin. (1) din Codul de procedură penală reiterează acest drept, stabilind 
că orice persoană are dreptul la examinarea şi soluţionarea cauzei sale de către o 
instanţă independentă, imparţială, legal constituită.

Conform prevederilor art. 26 din Constituţie, dreptul la apărare este garantat. 
Fiecare om are dreptul să reacţioneze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea 
drepturilor şi libertăţilor sale, iar în tot cursul procesului părţile au dreptul să fi e asistate 
de un avocat, ales sau numit din ofi ciu.

O reglementare similară celei de la art. 26 din Constituţie se conţine şi în art. 17 din 
Codul de procedură penală. Acesta stabileşte că, în tot cursul procesului penal, părţile 
(bănuitul, învinuitul, inculpatul, partea vătămată, partea civilă, partea civilmente 
responsabilă) au dreptul să fi e asistate sau, după caz, reprezentate de un apărător ales 
sau numit din ofi ciu. Organul de urmărire penală şi instanţa sunt obligate să asigure 
bănuitului, învinuitului, inculpatului dreptul la asistenţă juridică califi cată din partea 
unui apărător ales de el sau numit din ofi ciu, independent de aceste organe. În cazul 
în care bănuitul, învinuitul, inculpatul nu are mijloace de a plăti un apărător, el este 
asistat în mod gratuit de un avocat din ofi ciu.

Astfel, participanţii la proces pot să se apere personal şi/sau să fi e asistate de un 
avocat, numit din ofi ciu sau ales de către ei. 

În conformitate cu prevederile art. 400 din Codul de procedură penală, sentinţele 
pot fi  atacate cu apel în vederea unei noi judecări în fapt şi în drept a cauzei, iar, 
conform art. 401 din acelaşi Cod, apelul poate fi  declarat personal de subiecţii cu drept 
de apel, precum şi de către apărător sau reprezentantul lor legal.

Deci, participanţilor la proces li se asigură o alternativă reală de protejare a 
drepturilor şi intereselor lor legitime în două faze principale ale procesului penal: 
judecata în primă instanţă şi apelul (sau recursul împotriva sentinţelor judecătoreşti 
pentru care nu este prevăzută calea de atac, apelul).

Recursul ordinar, prevăzut la art. 420-436, precum şi recursul în anulare, prevăzut la art. 
452-457 din Codul de procedură penală, până la adoptarea Hotărârii Curţii Constituţionale 
nr. 16 din 19 iulie 2005, puteau fi  declarate numai prin intermediul avocatului. 

În conformitate cu art. 427 din Codul de procedură penală, recursului ordinar sunt 
supuse hotărârile instanţei de apel pentru a repara erorile de drept comise de către 
instanţele de fond şi de apel.

Potrivit art. 452 şi art. 453 din acelaşi Cod, pot fi  atacate cu recurs în anulare hotărârile 
irevocabile de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului în scopul reparării 
erorilor de drept comise la judecarea cauzei în cazurile expres prevăzute în art. 453. 

Astfel, înaintarea recursurilor necesită cunoştinţe speciale, temeinice şi sufi ciente 
pentru a analiza şi a argumenta erorile prezumtive de drept. Iar stabilirea unei proceduri 
speciale de contestare în procedură extraordinară permite reducerea numărului de 
cereri nefondate şi sporeşte calitatea apărării drepturilor participanţilor în proces.

Acestea au fost, probabil, unele din motivele care au determinat legiuitorul să 
stabilească la alin. (1) art. 452 că, după epuizarea căilor ordinare de atac, inculpatul, 
partea vătămată, partea civilă şi partea civilmente responsabilă pot ataca hotărârea 
judecătorească cu recurs în anulare doar prin intermediul avocatului.
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Reglementarea unei asemenea proceduri refl ectă opţiunea şi dreptul statului, 
deoarece „dreptul la accesul la o instanţă de judecată, după însăşi natura lui, necesită o 
reglementare din partea statului, reglementare care poate să varieze în dependenţă de 
locul şi timpul, de necesităţile şi resursele atât ale societăţii, cât şi ale unor persoane 
concrete1. Astfel, Statului i se recunoaşte o anumită libertate în acest domeniu2. 

Asemenea libertate are însă scopul de a asigura desfăşurarea unui proces echitabil, 
aşa cum el este perceput în litera şi în spiritul CADO.

La pct. 25 al Hotărârii CEDO în cazul Delcourt versus BELGIUM 3 se prevede că atât 
pentru cauzele civile, cât şi pentru cele penale, sistemul de drept naţional poate prevedea 
câteva niveluri de jurisdicţie a sistemului judecătoresc. Totuşi, aceasta ţine în mod exclusiv 
de competenţa Statului. În realitate, CADO nu impune Statul să creeze instanţe de apel 
şi/sau de recurs. Însă, dacă Statul dispune de asemenea niveluri de jurisdicţie, el trebuie să 
urmărească şi respectarea drepturilor fundamentale enunţate în art. 6 din Convenţie.

Aceasta se referă atât la instanţele de apel, cât şi la cele de recurs. Totuşi, mecanismul 
de aplicare a acestei norme în apel şi în recurs depinde de particularităţile procedurale 
care sunt stabilite4,5.

Concomitent, aceste particularităţi sunt deduse şi din principiul stabilităţii 
raporturilor juridice. Astfel, conform Hotărârii CEDO din 22 martie 2005 pe cazul 
Roşca versus Republica Moldova6, CEDO reiterează că dreptul la un proces echitabil 
în faţa unei instanţe de judecată independentă şi imparţială, garantat de art. 6 §1 al 
Convenţiei, trebuie interpretat în lumina preeminenţei principiului supremaţiei 
dreptului, al cărui element fundamental este principiul stabilităţii raporturilor juridice, 
care înseamnă, între altele, că o soluţie defi nitivă a oricărui litigiu nu trebuie rediscutată 
(Brumărescu contra României [GC], nr. 28342/95, §61, CEDO 1999-VII). Principiul 
stabilităţii raporturilor juridice presupune respectul faţă de principiul lucrului judecat 
(res judicata). Acest principiu insistă asupra faptului că nici o parte la proces nu este 
în drept să solicite revizuirea unei hotărâri care este defi nitivă şi executorie, chiar 
în scopul reluării procesului de judecată, şi o nouă soluţionare a cazului. Revizuirea 
presupune corectarea lacunelor în drept şi omisiunilor justiţiei şi este necesară doar 
în virtutea circumstanţelor fundamentale şi obligatorii (Ryabykh contra Rusiei, nr. 
52854/99, §52, CEDO 2003-IX). 

În pct. 25 al Hotărârii pe cazul Delcourt versus BELGIUM7, Curtea a menţionat 
că procesul penal reprezintă un proces integru şi trebuie să se fi nalizeze cu o hotărâre 
1 Cazul Ashingdane versus THE UNITED KINGDOM, p. 75. Application Number 8225/78, Date of Reference 
14/10/1983, Date of Judgment 28/05/1985, Conclusion: No violation of Art. 5-1; No violation of Art. 5-4; No 
violation of Art. 6-1. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=695302&portal=hbkm
&source = externalbydocnumber&table=1132746FF1FE2A468ACCBCD1763D4D8149.
2 Michele de Salvia. Precedents of the European Court of Human Rights. Leading principles of judicial practice relevant to 
the European Convention on Human Rights and Fundamental freedoms. Judicial practice from 1960 to 2002 / Translation 
from French by A.A. Zhukova, G.A.Pashkovskaya. – Saint Petersburg: Yuridicesky Center Press, 2004, p. 283.
3 Cazul Delcourt versus BELGIUM, p. 25, Application Number 2689/65, Date of Reference 05/02/1969, Date of Judgment 
17/01/1970, Conclusion: No violation of Art. 6-1. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp? action=html&documentId=
695344&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=1132746FF1FE2A468ACCB CD1763D4D8149.
4 Michele de Salvia. Op. cit., p. 284.
5 Cazul Levages Prestations Services versus FRANCE, p. 44, Application Number 21920/93, Date of Reference 
22/05/1995, Date of Judgment 23/10/1996, Applicability Art. 6-1 applicable, Conclusion: No violation of Art. 6-1.
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=695942&portal=hbkm&source=externalbyd
ocnumber&table=1132746FF1FE2A468ACCBCD1763D4D8149.
6 Cazul Roşca versus Republica Moldova. Hotărârea CEDO din 22.03.2005. Anularea ilegală a unei decizii care 
a fost declarată defi nitivă (Cererea nr. 6267/02) // Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, ediţie specială, 19 
octombrie 2005, p. 4.
7 Cazul Delcourt versus BELGIUM, p. 25, 29.
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rămasă în vigoare. Instanţa de recurs reprezintă o fază aparte în procesul penal, care 
poate să fi e decisivă pentru inculpat. Ceea ce nu înseamnă că această fază nu cade sub 
incidenţa art. 6 alin. (1). În continuarea acestei idei, în pct. 29 CEDO constată că, deşi 
art. 6 alin. (1) din CADO este aplicabil şi recursului, totuşi, aplicabilitatea articolului 
dat este determinată şi de particularităţile acestei faze a procesului.

Reiterând această constatare şi în Hotărârea Levages Prestations Services versus 
FRANCE1, CEDO conchide, în pct. 45 al acesteia, că la aplicarea art. 6 alin. (1) din CADO 
faţă de instanţa de recurs trebuie totuşi să se ţină cont de particularităţile acestei faze a 
procesului, abordând procesul în întregime şi având în vedere ordinea internă şi rolul pe 
care îl are Instanţa de recurs. În concluzie, CEDO subliniază că „condiţiile de admitere a 
plângerii (recursului) spre examinare pot fi  şi mai dure decât cele stabilite pentru instanţa 
de apel”. La pct. 48 al aceleiaşi hotărâri CEDO a statuat că, luând în consideraţie specifi cul 
instanţei de recurs, la această fază poate fi  admis mai mult formalism2. 

Aceleaşi concluzii au fost expuse de Curte şi în alte cazuri, cum ar fi : Cazul Meftah 
and others versus FRANCE (p. 41)3; Cazul Brualla GÓMEZ DE LA TORRE versus 
SPAIN (p. 37)4 ş.a.

Menţionăm şi hotărîrea pe cazul Golder versus THE UNITED KINGDOM (p. 38)5 
şi hotărârea pe cazul Fayed versus THE UNITED KINGDOM, (p. 65)6, unde CEDO 
a enunţat că accesul la justiţie nu are un caracter absolut, acest drept este stabilit în 
CADO, fără a fi  menţionate posibilele limitări care sunt însă prezumate.

Această constatare poate fi  regăsită şi în alte hotărâri ale CEDO, unde se indică că 
„accesul la justiţie, al cărui aspect particular este dreptul la acces, nu este absolut şi poate 
fi  supus unor limitări neexteriorizate, îndeosebi în privinţa condiţiilor de admisibilitate 
a plângerii, deoarece după însăşi natura sa aceasta necesită o reglementare din partea 
Statului, care face uz în acest aspect de o anumită libertate în reglementare”7. Asemenea 
1 Cazul Levages Prestations Services versus FRANCE, p. 45.
2 Ibidem, p. 48.
3 Cazul Meftah and others versus FRANCE, Application Number 32911/96;35237/97;34595/97, Date of Judgment 
26/07/2002, Conclusion: No violation of Art. 6-1 and 6-3-c as regards the fact that the applicant was not permitted 
to speak at the hearing în the Court of Cassation; Violation of Art. 6-1 as regards the failure to supply a copy of 
the Advocate-General’s submissions; Non-pecuniary damage - fi nding of violation suffi cient; Costs and expenses 
partial award. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=698515&portal=hbkm&sourc
e=externalbydocnumber&table=1132746FF1FE2A468ACCBCD1763D4D8149
4 Cazul Brualla GÓMEZ DE LA TORRE versus SPAIN, p. 37, Application Number 26737/95, Date of Reference 
04/12/1996, Date of Judgment 19/12/1997, Conclusion: No violation of Art. 6-1; Not necessary to examine Art. 13. 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=696004&portal=hbkm&source=externalbyd
ocnumber&table=1132746FF1FE2A468ACCBCD1763D4D8149
5 Cazul Golder versus THE UNITED KINGDOM, Application Number 4451/70, Date of Reference 27/09/1973, 
Date of Judgment 21/02/1975, Conclusion: Violation of Art. 6-1; Violation of Art. 8; Non-pecuniary damage - 
fi nding of violation suffi cient. Articles 6-1; 8; 41.
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=695373&portal=hbkm&source=externalbyd
ocnumber&table=1132746FF1FE2A468ACCBCD1763D4D8149
6 Cazul Fayed versus THE UNITED KINGDOM, p. 65, Application Number 17101/90, Date of Reference 12/07/1993, Date 
of Judgment 21/09/1994, Applicability: Art. 6-1 inapplicable (inspectors’ investigation); Art. 6-1 applicable (proceedings 
în order to contest the inspectors’ fi ndings); Conclusion Preliminary objection rejected (non-exhaustion); No violation of 
Art. 6-1; Not necessary to examine Art. 13.http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?Action =html&documentId=695
767&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=1132746FF1FE2A468ACCBCD1763D4D8149
7 Cazul Philis versus GREECE, p. 59, Application Number 12750/87;13780/88;14003/88, Date of Reference 
21/05/1990, Date of Judgment 27/08/1991,http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=6
95558&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=1132746FF1FE2A468ACCBCD1763D4D8149;

— Cazul Fayed versus THE UNITED KINGDOM, p. 65;
— Cazul Tolstoy Miloslavsky versus THE UNITED KINGDOM, p. 59, Application Number 18139/91, Date 

of Reference 11/03/1994, Date of Judgment 13/07/1995, Applicability Art. 6-1 applicable, Conclusion: Violation of 
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limitări vor corespunde alin. 1 art. 6 din CADO, cu condiţia că acestea au un scop legal 
şi că există un coraport raţional dintre mijloacele folosite şi scopul pretins1. 

În concluzie invocăm Hotărârea Gillow versus THE UNITED KINGDOM, în care 
CEDO a confi rmat convenţionalitatea obligativităţii adresării la o instanţă judecătorească 
superioară doar prin intermediul unui avocat, enunţând şi acel fapt că „obligativitatea 
participării avocatului la faza adresării în instanţa judecătorească superioară este 
recunoscută în sistemele de drept ale multor state membre ale Consiliului Europei”2.

Atragem atenţia şi asupra Directivei comune a Parlamentului European şi 
Consiliului Uniunii Europene, nr. 98/5/CE (pct. 11), conform căreia pentru a asigura 
buna funcţionare a justiţiei, statele membre pot stabili reglementări specifi ce privind 
accesul la cele mai înalte grade de jurisdicţie, după exemplul avocaţilor specializaţi.

Suplimentar, putem invoca şi pct. 47 din Hotărârea din 29 iulie 2002 pe Cazul 
Meftah şi alţii versus Franţa, conform căruia „caracterul special al procedurilor în 
faţa Curţii de Casaţie, în totalitatea acestora, poate justifi ca monopolul avocaţilor, 
specialişti în materie de efectuare a pledoariilor verbale (Voisine versus France (no. 
27362/95, 8 February 2000) §33), iar o asemenea rezervă de monopol nu privează 
reclamanţii (solicitanţii) de oportunitatea rezonabilă de a-şi prezenta cauza în condiţii 
care nu îi plasează într-un dezavantaj substanţial (a se vedea, mutatis mutandis, Dombo 
Beheer B.V. versus the Netherlands, hotărârea din 27 octombrie 1993, Series A nr. 
274, pct. 19, §33). În concluzie: luând în considerare rolul Curţii de Casaţie şi al 
procedurilor în totalitate, CEDO a considerat: faptul că reclamanţii (solicitanţii) nu 
au avut oportunitatea de a pleda cauzele lor în mod verbal, fi e personal sau prin 
intermediul unui avocat ordinar, nu constituie o încălcare a dreptului la un proces 
echitabil în sensul art. 6 din Convenţie.

În acest context rămâne neclar argumentul Curţii Constituţionale când aceasta, în 
susţinerea concluziei sale de neconstituţionalitate, a invocat aceeaşi hotărâre a CEDO 
pe cazul Meftah şi alţii contra Franţei din 26 iulie 2002.

Vis-à-vis de argumentul Curţii Constituţionale că unele categorii de persoane, care, în 
virtutea califi cării profesionale — specialişti în drept, nu ar necesita asistenţă juridică pentru a 
formula o cerere de recurs, iar stabilirea obligativităţii depunerii unui recurs prin intermediul 
unui avocat le-ar împiedica accesul la justiţie, l-am putea completa şi cu următoarele:

Articolul 6 par. (3) lit. c) din CADO acordă acuzatului dreptul de a se apăra personal 
sau de a benefi cia de asistenţa unui apărător la alegerea sa şi, dacă nu dispune de 
Art. 10; No violation of Art. 6-1; Pecuniary damage - claim rejected; Costs and expenses partial award - Convention 
proceedings; Lack of jurisdiction (injunction to State). http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?Action =html&
documentId=695824&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=1132746FF1FE2A468ACCBCD1763D
4D8149;

— Cazul Bellet versus FRANCE, p. 31, Application Number 23805/94, Date of Reference 01/03/1995, 
20/04/1995, Date of Judgment 04/12/1995, Conclusion Violation of Art. 6-1; Damage - fi nancial award ; Costs and 
expenses partial award - domestic proceedings; Costs and expenses partial award - Convention proceedings. http://
cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=695829&portal=hbkm&source=externalbydocnu
mber&table=1132746FF1FE2A468ACCBCD1763D4D8149;

— ş.a. 
1 Michele de Salvia. Op. cit., p. 284 cu referire la Cazul Garcia Manibardo versus SPAIN, p. 36, Application Number 
38695/97, Date of Judgment 15/02/2000, Conclusion Violation of Art. 6-1; Pecuniary damage - claim rejected; Costs 
and expenses award - Convention proceedings, Articles 6-1; 41. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action= 
html&documentId=696371&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=1132746FF1FE2A468ACCBCD
1763D4D8149. 
2 Cazul Gillow versus THE UNITED KINGDOM, p. 69, Date of Reference 19/12/1984, Date of Judgment 24/11/1986, 
Conclusion: Violation of Art. 8; No violation of Art. 14+8; No violation of Art. 6; Just satisfaction reserved.
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=695370&portal=hbkm&source=externalbyd
ocnumber&table=1132746FF1FE2A468ACCBCD1763D4D8149.
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mijloace pentru a plăti un apărător, de a fi  asistat în mod gratuit de un avocat din ofi ciu, 
dacă interesele justiţiei o cer. 

Dar şi dreptul acuzatului de a se apăra personal a fost considerat de CEDO că 
nu este absolut. Astfel, în cazul Croissant versus Germania1, CEDO a confi rmat că 
obligaţia acuzatului de a accepta asistenţa unui consilier la toate etapele procesului în 
faţa instanţei naţionale nu era incompatibilă cu articolul 6, par.(3) lit. (c)2. 

Iar în cazul Benham versus Regatul Unit3, CEDO a menţionat că „atunci când 
în joc este pusă privaţiunea imediată de libertate, interesele justiţiei cer principial 
o reprezentare printr-un consultant”, precizând că acuzatul, conform prevederilor 
legislaţiei naţionale, nu putea pretinde să fi e reprezentat. 

Mai mult decât atât, „înaintarea unui recurs pentru eliberare deseori se bazează 
pe puncte complexe de drept, majoritatea deţinuţilor fi ind incapabili să prezinte 
corect argumentele pertinente. Este deci indispensabil faptul ca orice deţinut să poată 
benefi cia de o asistenţă juridică pentru a organiza contestaţia cu privire la privarea de 
libertate. În cazul în care deţinutul este incapabil de a angaja un avocat, cheltuielile 
trebuie să fi e suportate de Stat. 

În cazul Woukam Moudefo versus Franţa, judecătorii de la Strasbourg au stabilit o 
încălcare a articolului 5 (4), deoarece acuzatului nu i s-a oferit asistenţa unui avocat în cadrul 
procedurii de înaintare a unui apel în recurs care implica examinarea punctelor de drept”4.

„Posibilitatea de a-şi pregăti apărarea în modul adecvat presupune, de asemenea, 
că deţinutul dispune de timpul necesar acestui scop: o procedura prea grăbită riscă din 
acest punct de vedere să lipsească de esenţă dreptul la recurs. De asemenea, deţinutul 
trebuie să aibă acces la anumite servicii pentru a-şi pregăti dosarul: literatură juridică, 
facilităţi pentru a-şi elabora concluziile”5.

În acelaşi spirit şi Codul de procedură penală al Republicii Moldova prevede 
în art. 69 alin. (1) condiţiile în care participarea apărătorului la procesul penal este 
obligatorie. Mai mult decât atât, conform art. 71 alin. (2) din Codul de procedură 
penală, organul de urmărire penală sau instanţa este în drept să nu accepte renunţarea 
bănuitului, învinuitului, inculpatului la apărător în cazurile prevăzute în art. 69 alin. 
(1) pct. 2-12, precum şi în alte cazuri în care interesele justiţiei o cer. 

Astfel, legiuitorul, enumerând condiţiile în care participarea apărătorului este 
obligatorie, cazurile în care renunţarea la apărător poate fi  refuzată (una dintre acestea 
fi ind şi cazurile în care interesele justiţiei o cer), a stabilit o asemenea garanţie care, în 
opinia noastră, depăşeşte condiţia de aptitudini, capacităţi sau cunoştinţe ale persoanei 
care urmează a fi  asistată — reglementare care corespunde exigenţelor CADO.

În ce priveşte un alt argument al Curţii Constituţionale referitor la faptul că legislaţia 
de procedură penală nu ar prevedea cazurile de acordare a asistenţei juridice din ofi ciu 
persoanei condamnate, deoarece, potrivit art. 70 din Codul de procedură penală, dreptul 
la asistenţă juridică din ofi ciu îl au numai bănuiţii, învinuiţii şi inculpaţii (prin urmare, 
deţinuţii sunt lipsiţi atât de dreptul de a declara personal recurs, cât şi de dreptul la 
asistenţă judiciară din ofi ciu pentru a întocmi recursul ordinar sau pentru a declara 
recurs în anulare), menţionăm suplimentar următoarele: 
1 Nuala Mole, Catarina Harby. Manuale privind drepturile omului. Nr. 3: Dreptul la un proces echitabil. Ghid 
privind punerea în aplicare a articolului 6 al Convenţiei europene pentru Drepturile Omului”, Directoratul General 
pentru Drepturile Omului, Consiliul Europei, F-67075 Strasbourg Cedex, 2001, Editat în Republica Moldova, 2003, 
p. 60 – cu referire la cazul Croissant versus Germania, 25 septembrie 1992.
2 Nuala Mole, Catarina Harby. Op.cit., p. 60.
3 Ibidem, p. 61, cu referire la cazul Benham versus Regatul Unit, 10 iunie 1996. 
4 Ibidem, p. 65.
5 Ibidem, p. 66.
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Art. 69 alin. (1) pct. 10 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, 
prevede că „participarea apărătorului la procesul penal este obligatorie în cazul în 
care interesele justiţiei cer participarea lui în şedinţa de judecată în primă instanţă, în 
apel şi în recurs, precum şi la judecarea cauzei pe cale extraordinară de atac”.

Concomitent, în acelaşi Cod de procedură penală, în art. 71 alin. (2), este reiterată, 
astfel cum se formulează de către practica CEDO, defi niţia „cazul în care interesele 
justiţiei cer” (de exemplu, în Hotărârea CEDO din 24 mai 1991 Quaranta versus 
Elveţia1), indicându-se că aceasta depinde de complexitatea cazului, de capacitatea 
bănuitului, învinuitului, inculpatului de a se apăra singur şi de gravitatea faptei, de a 
cărei săvârşire persoana este bănuită sau învinuită, şi de sancţiunea prevăzută de lege 
pentru săvîrşirea ei. Faptul stabilirii sau necorespunderii intereselor justiţiei ţine de 
competenţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată2.

Reiterăm aici enunţurile de mai sus, precum că:
— „înaintarea unui recurs pentru eliberare deseori se bazează pe puncte complexe de 

drept, majoritatea deţinuţilor fi ind incapabili să prezinte corect argumentele pertinente. În 
cazul Woukam Moudefo versus Franţa, judecătorii de la Strasbourg au stabilit o încălcare a 
articolului 5 (4), deoarece acuzatului nu i s-a oferit asistenţa unui avocat în cadrul procedurii 
de înaintare a unui apel în recurs care implica examinarea punctelor de drept”3; 

— „posibilitatea de a-şi pregăti apărarea în modul adecvat presupune, de asemenea, 
că deţinutul dispune de timpul necesar acestui scop: o procedura prea grăbită riscă din 
acest punct de vedere să lipsească de esenţă dreptul la recurs. De asemenea, deţinutul 
trebuie să aibă acces la anumite servicii pentru a-şi pregăti dosarul: literatură juridică, 
facilităţi pentru a-şi elabora concluziile”4.

În acest context, considerăm că faptul afl ării persoanei condamnate în locurile 
de privaţiune de liberate poate şi trebuie considerat drept temei sufi cient pentru a se 
pune la îndoiala capacitatea acesteia de a se apăra singură şi de a pregăti calitativ 
un recurs, cu atât mai mult că însuşi procesul penal conţine mai multe exigenţe atât 
faţă de conţinutul, cât şi faţă de forma actului procesual. Iar aceasta, la rândul său, 
confi rmă dreptul condamnatului şi obligaţiunea statului de a-i asigura un avocat din 
ofi ciu, în special în cazul în care acesta intenţionează să depună un recurs asupra 
hotărârii judecătoreşti. Premisele legale ale realizării acestui drept al condamnatului 
şi a obligaţiei statului sunt garantate, cel puţin, prin prevederile art. 69 alin. (1) pct. 
10 şi art. 70 din Codul de procedură penală.

În asemenea condiţii, singura soluţie rămâne a fi  perfecţionarea mecanismului 
existent de acordare a asistenţei juridice din ofi ciu.

Reieşind din cele menţionate mai sus şi ţinând cont de corelarea prevederilor 
Constituţiei cu prevederile CADO şi jurisprudenţa CEDO, bazându-ne, în special, pe 
prevederile de la art. 4, 20 şi 26 din Constituţia Republicii Moldova, pe argumentele 
şi concluziile Curţii Constituţionale a Republicii Moldova expuse în Hotărârea nr. 
55 din 14 octombrie 19995, considerăm că exigenţa legală din Codul de procedură 
penală privind înaintarea recursului doar prin intermediul unui avocat nu constituie o 
încălcare a prevederilor CADO şi nici a Constituţiei Republicii Moldova.
1 Hotărârea CEDO din 24.05.1991 - Quaranta versus Elveţia. Dreptul acuzatului de a se apăra prin intermediul 
apărătorului (art. 6) // Hotărâri ale CEDO, Culegere selectivă. – Iaşi: Polirom, 1/304, 2000.
2 A se vedea şi Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 09.11.1998, nr. 30, Cu privire 
la practica aplicării legilor pentru asigurarea dreptului la apărare în procedură penală a bănuitului, învinuitului şi 
inculpatului // Culegere de hotărâri explicative, 2002, p. 373.
3 Monica Macovei. Op. cit., p. 65.
4 Ibidem, p. 66.
5 Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 55 din 14.10.1999 privind interpretarea unor prevederi ale art. 4 din Constituţia 
Republicii Moldova // Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 1999, nr. 118-119/64.
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Lector univ., magistru în drept Adrian CERBU
Catedra Drept Procesual Penal şi Criminalistică
Universitatea de Stat din Moldova

MĂSURI PREMĂRGĂTOARE JUDECĂRII 
RECURSULUI ORDINAR_____________________________________________________________________

The examination of the ordinary appeal, including the fi eld of preliminary measures 
taken by the courts of appeal prior to the examination of the ordinary appeal is a fi eld 
that has been reformed after the coming into force of the new Criminal Procedural 
Code. The measures preceding the examination of the ordinary appeal are as 
follows: to request the record from the corresponding court; to appoint a Judge or, 
if necessary, an Assistant Judge who would draw up a written report on the case; to 
set the term for report drawing up; to nominate the case for examination, by handing 
out the copies of the appeal to the interested parties. If an appeal is submitted 
against the decisions of the courts of appeal, then in this case it is necessary to 
settle the issue on the admissibility, in general, of the submitted appeal, which aims 
at selecting the cases that shall be further examined in an order of appeal.    

În urma intrării în vigoare a noului Cod de procedură penală a suferit modifi cări judecarea 
recursului ordinar. Anume: a fost introdusă o nouă procedură — instituţia admisibilităţii în 
principiu a recursului, totodată fi ind modifi cată procedura întocmirii raportului prezentat 
de către un judecător de la Curtea Supremă de Justiţie. Toate aceste modifi cări efectuate 
sunt datorate reformării esenţiale a instituţiei recursului penal ordinar. Conform Codului de 
procedură penală, recursul ordinar se manifestă sub două forme distincte:

— recursul împotriva hotărârilor instanţelor de apel;
— recursul împotriva hotărârilor judecătoreşti pentru care nu este prevăzută calea 

de atac apelul.
Recursul împotriva hotărârilor instanţelor de apel corespunde celui de-al treilea grad 

de jurisdicţie, pe când recursul împotriva hotărârilor judecătoreşti, pentru care nu este 
prevăzută calea de atac apelul, corespunde celui de-al doilea grad de jurisdicţie. Acesta 
din urmă este considerat un recurs „pur ordinar”, care poate fi  folosit de orice parte ce 
nu obţinuse câştig de cauză în faţa unei jurisdicţii de primă instanţă. Dreptul de a face 
recurs pentru hotărâre defavorabilă emisă în primă instanţă este considerat drept mijloc 
important de a apăra drepturile justiţiabililor prin supunerea hotărârii atacate controlului 
unei jurisdicţii superioare1. Recursul împotriva hotărârilor instanţelor de apel are ca scop 
nu numai asigurarea apărării drepturilor individuale ale titularilor dreptului la recurs, ci 
şi interpretarea legilor în termeni generali. Adică, să stabilească interpretarea cu scopul 
de a ghida judecătorii chemaţi să hotărască privind procesele identice sau analoage.

Pentru ca recursul să poată ajunge la starea de judecată, se impun câteva măsuri 
prealabile, care se iau de către instanţele de recurs.

După primirea cererii de recurs, instanţa de recurs este obligată să efectueze acte 
procedurale preparatorii prevăzute la art. 431 CPP RM, privitor la recursul împotriva 
hotărârilor instanţelor de apel şi la art. 446 CPP RM, privitor la recursul împotriva 
hotărârilor pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul:

1. Să solicite dosarul de la instanţa respectivă (pct. 1) alin. (1) art. 431 CPP RM)
În reglementarea Codului de procedură penală de la 1961, părţile depuneau 

cererile de recurs la instanţa a cărei hotărâre se atacă. În reglementarea actualului 
1  Krzyztov Kotokowski. Documentele procedurale în casaţie. Casaţia calea de recurs ordinară sau extraordinară. 
- În: Casarea: domeniul de aplicare, natura şi administrarea fl uxului de recursuri. – Tbilisi, 15-17 aprilie 2002.
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Cod de procedură penală, cererile de recurs se depun la instanţa de recurs. De aceea, 
instanţei de recurs îi revine obligaţia de a solicita dosarul de la instanţa respectivă. 
Dosarul solicitat este identifi cat în temeiul cererii de recurs, în care recurentul 
trebuie să indice obligatoriu, pe lângă instanţa la care se depune recursul, denumirea 
instanţei care a pronunţat sentinţa, data pronunţării sentinţei, numele şi prenumele 
inculpatului în privinţa căruia se atacă hotărârea judecătorească, fapta constatată şi 
dispozitivul sentinţei. Toate aceste menţiuni ţin de prima instanţă, dar sunt obligatorii 
de a fi  îndeplinite prevederile ce ţin de identifi carea hotărârii celei de-a doua instanţe 
— instanţei de apel, ce se referă la denumirea instanţei care a adoptat decizia în apel, 
la data pronunţării deciziei de apel, la dispozitivul deciziei în apel şi la argumentele 
admiterii sau respingerii apelului. 

În cazul recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti pentru care nu este prevăzută 
calea de atac apelul, cererea de recurs se depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă, iar, 
potrivit alin. (4) art. 445 CPP RM, instanţa care a pronunţat sentinţa trimite, în termen 
de 5 zile după expirarea termenului stabilit pentru declararea recursului, dosarul penal 
împreună cu recursul în instanţa de recurs.

2. Să desemneze un judecător sau, după caz, un judecător asistent pentru a întocmi un 
raport scris asupra recursului (pct. 2) alin. (1) art. 431 şi pct. 1) alin. (1) art. 446 CPP RM)

În lege nu este indicat expres cine numeşte judecătorul sau judecătorul asistent 
pentru a întocmi raportul, se indică doar abstract subiectul care numeşte — instanţa de 
recurs. Considerăm că prin sintagma „instanţa de recurs” se are în vedere preşedintele 
Colegiului Penal al Curţii Supreme de Justiţie, care are atribuţii ce ţin de administrarea 
cauzei judecătorilor. Este obligatorie delegarea unui judecător sau judecător asistent şi 
întocmirea unui raport de către acesta. 

În cazul recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti pentru care nu este prevăzută 
calea de atac apelul, la Curtea Supremă de Justiţie se desemnează un judecător sau un 
judecător asistent pentru a întocmi un raport scris asupra recursului. 

3. Să fi xeze termenul pentru întocmirea raportului (pct. 3) alin. (1) art. 431 şi pct. 
1) alin. (1) art. 446 CPP RM)

Termenul întocmirii raportului nu poate fi  mai mare de 3 luni pentru cauze cu 
inculpaţi minori sau deţinuţi în stare de arest şi nu mai mare de 6 luni pentru celelalte 
cazuri. Fixarea termenului pentru întocmirea raportului este o măsură ce vizează 
disciplinarea activităţii judecătorului raportor în vederea întocmirii în termen a 
raportului. În lege nu este expres indicat termenul minim în care judecătorul raportor 
este obligat să întocmească raportul, dar este stabilit termenul maxim care, la rândul 
său, este condiţionat de: 

— calitatea persoanei (inculpaţi minori);
— măsura preventivă aplicată (inculpaţi deţinuţi în stare de arest).
Toate aceste limitări la termenul nu mai mare de 3 luni sunt condiţionate de calitatea 

persoanei sau de calitatea măsurii aplicate, ce face necesară urgenta examinare 
a admisibilităţii recursului prin întocmirea raportului, termenul general fi ind de 
maximum 6 luni, aplicabil conform Codului de procedură penală pentru toate celelalte 
cazuri. Prin urmare, dacă inculpatul nu este minor şi nu este deţinut în stare de arest, 
termenul poate fi  nu mai mare de 6 luni.

Instanţa de recurs, efectuând aceste activităţi, stabileşte subiectul împuternicit 
(judecătorul raportor), fi xează termenul pentru întocmirea raportului, toate activităţile 
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efectuându-se în vederea unei bune desfăşurări a procedurii de întocmire a raportului1.
În cazul recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti pentru care nu este prevăzută 

calea de atac apelul, termenul pentru întocmirea raportului nu poate depăşi 15 zile.
Judecătorul raportor efectuează o analiză a cererii de recurs raportată la materialele 

dosarului şi întreprinde următoarele acţiuni:
— verifi că dacă recursul îndeplineşte cerinţele de formă şi de conţinut pentru 

depunerea lui;
— verifi ca dacă temeiurile invocate se încadrează în prevederile legii;
— indică jurisprudenţa în problemele de drept aplicabilă la soluţionarea hotărârii 

atacate;
— întocmeşte raportul.
Analizând activităţile sus-enumerate desfăşurate de judecător sesizăm un şir de 

condiţii care urmează a fi  îndeplinite pentru întocmirea raportului. Este foarte important 
a menţiona datele necesare pentru întocmirea raportului. Judecătorul raportor le percepe 
din cererea de recurs care trebuie să conţină, în mod obligatoriu, motivele şi conţinutul 
recursului cu argumentarea ilegalităţii hotărârii atacate.

Prin sintagma „temeiurile invocate care se încadrează în prevederile legii” se 
are în vedere că recursul declarat trebuie să se bazeze pe unul sau mai multe dintre 
temeiurile recursului enumerate exhaustiv la art. 427 CPP RM. Indicarea jurisprudenţei 
în problemele de drept aplicabile la soluţionarea cauzei denotă că scopul recursului 
împotriva hotărârilor instanţelor de apel este crearea precedentelor judiciare, deoarece 
recursul dat vizează, în primul rând, elementele de drept (în mod necesar şi exhaustiv 
enumerate). Totodată, recurentul este obligat să argumenteze în cerere în ce constă 
problema de drept de importanţă generală abordată în cauza dată, dar şi să formuleze 
propuneri privind hotărârea solicitată, ceea ce se presupune a fi  un model de hotărâre a 
instanţei de recurs, care, desigur, nu este obligatoriu pentru Curtea Supremă de Justiţie.

Raportul va cuprinde fondul cauzei, soluţiile pronunţate de instanţe, faptele reţinute 
de ultima instanţă (în măsura în care sunt necesare soluţionării recursului), expunerea 
motivelor de recurs şi observaţiile asupra condiţiilor de admisibilitate a recursului. 

Altfel spus, raportul trebuie să conţină succint elementele de bază ale unei hotărâri 
penale (faptele, probele, într-o formă clară şi obiectivă motivele pentru care soluţia este 
atacată, presupunând întotdeauna unele prezentări laborioase cu privire la practica judiciară 
şi doctrină). Nu este însă permisă prezentarea opiniei raportorului, — nici implicit, nici 
explicit — asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei făptuitorului, toate acestea contribuind la buna 
cunoaştere în prealabil a cauzei, fi ind un instrument de pregătire a judecăţii în recurs.

În cazul recursului împotriva hotărârilor pentru care nu este prevăzută calea de atac 
apelul, conform alin. (2) art. 446 CPP RM, raportul trebuie să cuprindă fondul cauzei, 
soluţiile pronunţate, precum şi faptele constatate de instanţa de fond (în măsura în care 
sunt necesare soluţionării recursului). În raport se semnalează şi temeiurile de casare 
stipulate în alin. (2) art. 444 CPP RM, care vor fi  luate în considerare din ofi ciu.

4. Cauza se numeşte spre judecare, cu înmânarea copiilor de pe recurs părţilor 
interesate (pct. 2) alin. (1) art. 446 CPP RM)

Este o măsură specifi că recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti pentru care nu este 
prevăzută calea de atac apelul, deoarece nu este prezentă instituţia admisibilităţii în principiu 
a recursului care este proprie recursului împotriva hotărârilor instanţelor de apel.
1 Tulbure Adrian Ştefan, Tatu Angela Maria. Tratat de drept procesual penal. – Bucureşti: All Beck, 2001, p. 451-
452.
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Raportorul face parte, obligatoriu, din completul de judecată, iar în caz de 
imposibilitate se numeşte un nou raportor, cu cel puţin 48 de ore înainte de judecată. 

O nouă instituţie introdusă în Codul de procedură penală este procedura admisibilităţii 
în principiu a recursului, care operează în cazul recursului împotriva hotărârilor 
instanţelor de apel. Prin intermediul admisibilităţii în principiu a recursului Curtea 
Supremă de Justiţie îşi selectează procesele care vor fi  examinate ulterior în ordine 
de recurs. Scopul procedurii admisibilităţii în principiu a recursului este de a limita 
numărul proceselor examinate pentru a nu supraîncărca activitatea Curţii Supreme de 
Justiţie. Obiectivul ce constă în a produce şi a face să se respecte faptele precedente 
relativ durabile este un criteriu dintre cele mai importante şi interesante în contextul 
selectării proceselor examinate de o Curte Supremă1. Anume aşa funcţionează Curtea 
Supremă a SUA, al cărei statut nu menţionează explicit acest obiectiv de selectare, însă 
practica ei de judecare a cauzelor implică alegerea proceselor în funcţie de importanţa 
lor pentru crearea de noi precedente, pentru rectifi carea precedentelor anterioare, 
precum şi pentru rezolvarea confl ictelor în cadrul jurisprudenţei.

Instanţa de recurs examinează admisibilitatea în principiu a recursului declarat 
împotriva hotărârilor instanţelor de apel fără citarea părţilor. Deci, putem afi rma că 
procedura admisibilităţii recursului este secretă şi părţile care au declarat recurs sunt 
în imposibilitatea legală de a-şi apăra drepturile şi a-şi argumenta poziţia exprimată în 
cererea de recurs. Această reglementare denotă că părţile trebuie să acorde o atenţie 
deosebită redactării cererii de recurs, care se prezintă ca un act de bază ce este pus la 
temelia raportului şi, implicit, a hotărârii instanţei de recurs de a trimite recursul pentru 
judecare Colegiului lărgit al Curţii Supreme de Justiţie. 

Examinarea admisibilităţii recursului are loc în cadrul unui complet format din 3 
judecători, care vor decide, fără a arăta motivele, asupra inadmisibilităţii recursului în 
cazul în care se constată că: 

— recursul nu îndeplineşte cerinţele de formă şi de conţinut prevăzute de art. 429 
şi 430 CPP RM. Cerinţele de formă se referă la faptul că recursul nu a avut forma 
dactilografi ată sau că nu a fost depus de persoanele menţionate la art. 421 CPP RM, fi e 
că cererea de recurs nu a fost depusă cu atâtea copii câţi participanţi la proces sunt;

— recursul este declarat peste termen. Acest motiv vizează încălcarea termenului 
general fi xat de 2 luni, care începe să curgă diferenţiat: fi e de la data pronunţării 
deciziei, fi e, în cazul redactării deciziei, după înştiinţarea în scris a părţilor despre 
semnarea deciziei redactate de către toţi judecătorii completului de judecată;

— temeiurile invocate de recurent nu se încadrează în cele prevăzute de art. 427 
CPP RM. Având ca punct de pornire faptul că recursul are efect devolutiv limitat la 
temeiurile de drept care sunt prevăzute la art. 427 CPP RM, recurentul nu e în drept să 
apeleze la alte temeiuri decât cele legale;

— recursul este neîntemeiat. Neîntemeierea unui recurs presupune că în cererea de 
recurs recurentul nu a indicat argumentele apte de a conduce instanţa la convingerea că 
prin decizia luată de instanţa de apel au fost încălcate drepturile sale, încălcarea având 
loc asupra chestiunilor de procedură sau de drept material2;

— recursul nu abordează probleme de drept de importanţă generală pentru 
jurisprudenţă.
1 Taruffo Michele. Casarea opusă apelului. – În: Casarea: domeniul de aplicare, natura şi administrarea fl uxului de 
recursuri. – Tbilisi, 15-17 aprilie 2002.
2 Neagu Ion. Drept procesual penal. Partea Specială. – Bucureşti: Global - Lex, 2004, p. 262.
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Această ultimă condiţie care trebuie să fi e satisfăcută în cererea de recurs este cheia 
care ne oferă posibilitatea de a deschide lacătul după care se ascunde scopul de bază 
al examinării cauzei în recurs – crearea de precedente judiciare. În literatura juridică, 
precedentul judiciar este prezentat ca fi ind sub formă de hotărâri judecătoreşti care 
oferă soluţii ce devin obligatorii pentru alte instanţe judecătoreşti, care se confruntă cu 
soluţionarea unor cauze asemănătoare1. David Rene subliniază că precedentul judiciar 
este o hotărâre judecătorească privind un caz concret care este obligatorie pentru 
instanţele de grad sau ierarhic inferioare la soluţionarea cauzelor analoage2. În dreptul 
clasic, precedentul judiciar mai este numit jurisprudenţă sau practică judecătorească. 
Practica judecătorească include: 

— primo: activitatea instanţelor de judecată. Aceasta este legată nu numai de 
aplicarea dreptului, ci şi de formarea dreptului, elaborarea în procesul examinării unor 
cauze concrete a regulilor obligatorii de conduită;

— secundo: hotărârile obligatorii elaborate în procesul activităţii judiciare. Referitor 
la ultimul aspect, menţionăm că hotărârile emise de instanţele de judecată se prezintă 
ca reguli, principii, indicaţii care prezintă o relativă obligativitate de recunoaştere.

Referitor la precedentul judiciar, practica judecătorească ca izvor de drept, Codul de 
procedură penală în vigoare s-a exprimat indicând expres la alin. (7) art. 7: „Hotărârile 
explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie în chestiunile privind aplicarea 
prevederilor legale în practica judiciară au caracter de recomandare pentru organele 
de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti”. Aceleaşi prevederi se conţin în Legea 
cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, unde la lit. e) art. 2 şi la lit. c) art. 16 se 
statuează că hotărârile cu caracter explicativ ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
nu au caracter obligatoriu pentru judecători. Caracterul neobligatoriu al acestora este 
determinat de principiul independenţei judecătorilor şi supunerii lor numai legii.

Realizarea hotărârilor explicative de către instanţele judecătoreşti are loc prin forţa 
argumentelor juridice invocate de Plenul Curţii Supreme de Justiţie, precum şi prin 
intermediul căilor ordinare şi extraordinare de atac care aduc cauza penală spre judecare 
în faţa Curţii Supreme de Justiţie. Desigur, prevederile legale nu recunosc caracterul de 
izvor de drept al practicii judiciare (inclusiv al hotărârilor Curţii Supreme de Justiţie), 
dar, de facto, prin intermediul procedurii admisibilităţii recursului, părţile sunt obligate 
să facă apel la jurisprudenţă şi să constate problemele de drept de importanţă generală 
abordate în cauza dată. Hotărârile explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie oferă 
soluţii la probleme de drept prezente în activitatea instanţelor judecătoreşti. Observăm că 
şi părţile, şi Plenul Curţii Supreme de Justiţie abordează probleme de drept de importanţă 
generală, chiar dacă părţile exclusiv în cauza dată, iar Plenul Curţii Supreme de Justiţie 
în ansamblu. Propunerile formulate de părţi privind hotărârea solicitată în cererea de 
recurs sunt facultative pentru Curtea Supremă de Justiţie. 

Dacă recursul îndeplineşte cerinţele de formă şi de conţinut, iar temeiurile invocate 
se încadrează în cele prescrise de lege, din care se întrevede încălcarea gravă a 
drepturilor persoanei şi cauza prezintă interes deosebit pentru jurisprudenţă, completul 
din 3 judecători va trimite, prin decizie, recursul pentru judecare Colegiului lărgit al 
Curţii Supreme de Justiţie, constituit din 5 judecători.

În consecinţă, preşedintele Colegiului lărgit va fi xa termenul de judecată a recursului 
şi va dispune să se comunice părţilor la proces despre aceasta, precum şi despre esenţa 
recursului. O dată cu citarea procurorului şi avocaţilor li se expediază copia de pe recurs.
1 Lupu Gheorghe, Avornic Gheorghe. Teoria generală a dreptului. – Chişinău: Lumina, 1997, p. 50.
2 Рене Давид. Основные правовые системы современности. – Москва, 1976, p. 391.
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Lector univ., magistru în drept Sergiu URSU
Catedra Drept Procesual Penal şi Criminalistică
Universitatea de Stat din Moldova

CONTESTAREA ŞI VERIFICAREA HOTĂRÂRILOR 
JUDECĂTORULUI DE INSTRUCŢIE. STUDIU 
COMPARAT_____________________________________________________________________

In the penal procedure of the Republic of Moldova the institution of the investigating 
magistrate is a kind of institution with the role of jurisdictional checking of the 
activity of the public prosecutor, prosecution offi cer and the operative investigation 
organs, within the penal prosecution. Within the penal prosecution the investigating 
magistrate declares the decisions that can be disputed in a hierarchically superior 
instance. The Penal Procedure Code of the Republic of Moldova leaves some of 
the decisions of the investigating magistrate without the possibility to be disputed. 
Therefore the object of the present study is a problem of addressing the decisions 
of the investigating magistrate, their fi nal character and the comparative analysis of 
the equivalent of this institution in one of the European states, aiming at highlighting 
the justice of the penal process in penal prosecution.

Instituţia judecătorului de instrucţie din Republica Moldova este una relativ 
nouă, dar care aduce remedii în procedura penală, cu privire la garantarea drepturilor 
persoanelor implicate în procesul penal. Studiul pe care îl propunem are ca obiect de 
cercetare faptul dacă hotărârile judecătorului de instrucţie sunt supuse unui control 
jurisdictional şi modul cum se efectuează acest tip de contestaţie în unele state străine 
care reprezintă două mari sisteme de drept: anglo-saxon şi romano-germanic.

Codul de procedură penală al Republicii Moldova reglementează volumul 
atribuţiilor judecătorului de instrucţie (art. 41 CPP RM)1, subiecţi cu drept de sesizare 
şi hotărârile pe care le pronunţă. Este necesar a menţiona că art. 305 alin. (8) CPP RM 
prevede că încheierea judecătorului de instrucţie cu privire la efectuarea acţiunilor 
de urmărire penală, a măsurilor operative de investigaţie sau la aplicarea măsurilor 
procesuale de constrângere sunt defi nitive, în condiţiile articolului citat, cu excepţiile 
expres prevăzute de Codul de procedură penală. Astfel, art. 302 alin. (2) CPP prevede 
posibilitatea atacării hotărârii judecătorului de instrucţie referitoare la autorizarea 
măsurilor procesuale de constrângere, cu recurs în instanţa ierahic superioară în termen 
de 3 zile. Art. 311 CPP RM specifi că faptul că încheierea judecătorului de instrucţie 
privind aplicarea sau neaplicarea arestării preventive sau arestării la domiciliu, 
privind prelungirea sau refuzul prelungirii ei, privind liberarea provizorie sau refuzul 
liberării provizorii se depune de către procuror, bănuit, învinuit, de către apărătorul 
acestuia, reprezentantul său legal în instanţa ierarhic superioară in termen de 3 zile de 
la data adoptării încheierii. Controlul judiciar al legalităţii încheierii judecătorului de 
instrucţie privind măsurile preventive aplicate şi prelungirea duratei lor se efectuează 
de către instanţa judecătorească ierarhic superioară în complet format din 3 judecători, 
conform art. 312 CPP RM. Posibilitatea contestării acţiunilor şi a actelor ilegale 
ale organului de urmărire penală şi ale organului care exercită activitate operativă 
de investigaţii este reglementată de art. 313 CPP RM. Observăm că normele juridice 
precitate din Codul de procedură penală nu prevăd o posibilitate legală de a contesta 
1 Codul de procedură penală al Republicii Moldova, nr. 122-XV din 14 martie 2003 // Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104-110.
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încheierea judecătorului cu privire la autorizarea unor acţiuni de urmărire penală, 
efectuate de organele de urmărire penală sau de către organele investigativ-operative, 
la o instanţă ierahic superioară. Situaţie care poate determina unele erori în aprecierea 
circumstanţelor, pe care se bazează judecătorul de instrucţie la aprecierea necesităţii 
acordării acestor permisiuni. De asemenea, o hotărâre ce implică consecinţe juridice 
este şi hotărârea judecătorului de instrucţie cu privire la acceptarea sau respingerea 
demersului procurorului de a libera persoana de răspundere penală, ca urmare a 
respectării de către aceasta a condiţiilor de suspendare condiţionată a urmăririi penale, 
aplicate de către procuror, prevăzute de art. 512 CPP RM. Concluziile care se conturează 
în aşa situaţie ar fi  că unele hotărâri ale judecătorului de instrucţie devin defi nitive 
din momentul adoptării lor. Numai hotărârile adoptate pe marginea autorizării unor 
măsuri procesuale de constrângere pot fi  atacate în instanţa ierarhic superioară. În ce 
priveşte hotărârile pe marginea examinării plângerilor depuse împotriva acţiunilor şi 
actelor ilegale ale organului de urmărire penală şi ale organului care exercită activitate 
operativă de investigaţii, acestea devin defi nitive nu prin prevedere legală expresă, 
ci în baza faptului că legea procesual penală nu prevede posibilitatea atacării acestor 
hotărâri ale judecătorului de instrucţie în faţa instanţei judecătoreşti superioare. Dacă 
însă facem o legătură logică cu prevederea de la art. 313 alin. (3) CPP RM, observăm că 
interpretând prin extindere expresia „alte acţiuni care afectează drepturile şi libertăţile 
constituţionale ale persoanei”, întru respectarea Convenţiei Europene pentru apărarea 
Drepturilor Omului, putem înainta unele plângeri împotriva acţiunilor ilegale. Însă, 
hotărârea judecătorului de instrucţie nu poate fi  declarată ilegală sau neîntemeiată decât 
în cazul în care asupra legalităţii ei s-ar expune o instanţă judecătorească. Aşadar, unele 
hotărâri ale judecătorului de instrucţie nu pot fi  supuse controlului legalităţii. Problema 
ar putea să provoace unele polemici, mai ales în cazul când judecătorul de instrucţie 
va respinge demersul procurorului de a libera persoana de răspundere ca rezultat al 
respectării, de către aceasta, a condiţiilor suspendării condiţionate a urmăririi penale.

Pentru a elucida problema privind controlul jurisdicţional al activităţii judecătorului 
de instrucţie, vom analiza cum este folosită instituţia dată şi în unele state străine.

Cele mai reprezentative state ale sistemului de drept anglo-saxon sunt Marea 
Britanie şi Statele Unite ale Americii, iar din sistemul romano-germanic de drept 
(continental) — Germania, Franţa, România şi Federaţia Rusă.

Specifi cul dreptului penal englez, spre deosebire de cel din ţările continentale, 
rezidă în faptul că lui nu-i sunt caracteristice două faze independente, care au aceeaşi 
importanţă, cum ar fi  urmărirea şi judecarea. De asemenea, dreptul penal englez nu 
cunoaşte cercetarea penală şi ancheta. Aceasta se explică prin faptul că în Anglia 
structurile statale, cum ar fi  cea socială, n-au cunoscut niciodată procesul inchizitorial 
ca o formă a procesului. Nu s-a pus în proces problema stabilirii adevărului sau cea 
privind activitatea de cercetare sub toate aspectele a împrejurărilor cauzei fără a se lua 
în consideraţie voinţa părţilor.

Procesul penal englez este un litigiu între două părţi. În cazul lui se poate face o 
analogie cu procesul civil, unde mişcarea procesului rămâne o prerogativă la discreţia 
reclamantului şi reclamatului.

Întreaga activitate a poliţiei competente a cerceta cauza poate fi  divizată în două 
părţi:
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— acţiuni efectuate cu permisiunea instanţei de judecată;
— acţiuni pe care poliţia le poate efectua şi fără permisiunea instanţei.
Etapa aplicării măsurilor preventive de către un judecător începe din momentul 

prezentării de către poliţie în instanţă a unui act procesual numit „informaţie”1. În 
acest act se conţin probele acumulate pentru tragerea persoanei la răspundere penală. 
Dacă judecătorul este de acord cu „informaţia”, emite un Varant — ordin judecătoresc 
care conţine sancţiunile de a aresta persoana, de a efectua percheziţii sau alte măsuri 
procesuale de constrângere. În procesul penal englez sunt cunoscute două tipuri de 
Varant: special şi general. Cel special conţine numele persoanei ce urmează a fi  arestată 
sau indică localul unde trebuie efectuată percheziţia. Forma generală a Varantului are 
un conţinut general, deoarece permite schimbarea măsurilor procesuale de constrângere 
în raport cu oricare persoană implicată în cauză2.

Există însă reglementări care îşi au originea în Habeas Corpus Act din 1679, în 
care se stipulează că fi ecare persoană reţinută trebuie adusă în faţa unui judecător 
pentru a verifi ca temeinicia arestului, iar în cazul în care temeiuri nu sunt persoana este 
eliberată în baza aceluiaşi Habeas Corpus Act3.

Potrivit regulii generale, percheziţia se aplică cu sancţiunea judecătorului şi este 
recunoscută ca o limitare a drepturilor persoanei prin acţiunile poliţiei. Există însă 
situaţii când poliţia poate efectua percheziţia şi fără sancţiunea judecătorului. De 
exemplu, percheziţia efectuată în timpul arestării, percheziţia domiciliului persoanei 
arestate, percheziţia persoanei sau a transportului când există temeiuri de a se crede ca 
bănuitul deţine obiecte furate, interzise sau provenite din activitate infracţională.

Încă o acţiune pe care poliţia o efectuează fără sancţiunea judecătorului este 
interceptarea comunicărilor, acestea incluzând şi ascultarea convorbirilor telefonice. 
Sancţiunea pentru efectuarea acestui act este reglementată de Legea privind 
interceptarea convorbirilor şi comunicărilor. Permisiunea este dată de Ministrul de 
interne care este în drept să stabilească gravitatea faptelor infracţionale, aceasta 
pentru că legea din 1985 admite interceptarea convorbirilor şi comunicărilor numai 
când este vorba de infracţiuni grave. Dacă vorbim despre intervenţia poliţiei în viaţa 
personală, atunci sunt permise doar acţiunile prevăzute de lege şi care sunt date în 
competenţa ei. În cazul în care poliţia este impusă să depăşească aceste limite legale, 
ea trebuie să se adreseze instanţei de judecată pentru a-i sancţiona acţiunile. Pentru 
a primi această sancţiune poliţia este obligată să-şi motiveze decizia, adică de facto 
trebuie să formuleze învinuirea4. În procedura penală engleză formularea învinuirii 
are o importanţă juridică deosebită. Infracţiunile, în a căror anchetare se formează 
învinuirea propriu-zisă, sunt considerate grave. Pentru a fi  confi rmată învinuirea, ea 
trebuie examinată de către instanţa de judecată. La această etapă judecătorul, în condiţii 
de respectare a contradictorialităţii, verifi că, sau, în alţi termeni, înfăptuieşte controlul 
judiciar asupra materialelor acumulate de poliţie şi asupra legalităţii actelor lor. Tot 
aici sunt admişi şi audiaţi martorii acuzării, fi ind examinate şi alte probe în acuzare.

După această şedinţă, judecătorul citeşte formula de învinuire şi o explică 
învinuitului. Următorul pas în aceeaşi şedinţă este ascultarea martorilor apărării şi 
1 Лупинская П.А. Уголовное процессуальное право Российской Федерации. – Москва, 2001, p. 647.
2 Ibidem. p. 648.
3 Черниловский З.М. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. – Москва, 1984. p. 
161.
4 Dolea Igor. Op. cit., p. 124.
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examinarea probelor în apărare. În fi nal îşi expun susţinerile verbale învinuitul (sau 
apărătorul său) şi acuzatorul.

Rezultatul acestei şedinţe preliminare de judecată este o hotărâre a instanţei de a 
transmite cauza persoanei în instanţa de judecată sau procesul penal încetează1.

În procesul penal englez, chiar dacă nu există o instituţie separată a controlului 
judiciar în faza prejudiciară, această activitate este totuşi aplicată efi cient în scopul 
apărării drepturilor şi libertăţilor persoanelor.

Asemănătoare este situaţia şi în SUA. Referindu-ne la controlul judiciar al urmăririi 
penale, trebuie să specifi căm că, potrivit regulii generale, înaintarea în instanţa de 
judecată a demersurilor pentru aplicarea măsurilor preventive îndreptate spre limitarea 
drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale persoanelor este de competenţa procurorului. 
În cazurile care nu suferă amânare, poliţistul sau altă persoană care exercită urmărirea 
poate înainta direct instanţei acest demers sau o poate informa ulterior efectuării 
percheziţiei sau reţinerii, nefi ind obligatorie intermedierea procurorului2.

Pentru aplicarea unor măsuri procesuale este stabilit un regim juridic special. 
Acesta este stabilit în primul rând pentru arest şi percheziţie. În amendamentul IV al 
Constituţiei SUA e stipulat că dreptul la ocrotirea persoanei, locuinţei, documentelor şi 
proprietăţii de percheziţii şi arestări neîntemeiate nu trebuie să fi e încălcat. Sancţiunea 
la percheziţie şi arestare nu se vor da fără motive întemeiate, care trebuie confi rmate 
prin jurământ sau permisiune publică3. Aceste sancţiuni (mandate) trebuie să conţină 
descrierea locului percheziţiei, precum şi să nominalizeze persoanele care vor fi  supuse 
arestării sau proprietatea care va fi  sechestrată. Amendamentul IV al Constituţiei SUA 
este în vigoare timp de 200 de ani şi este permanent aplicat de judecătorii americani, 
inclusiv de cei de la Curtea Supremă de Justiţie; actualmente el capătă o aplicabilitate 
şi mai largă. Prevederile lui se răsfrâng la oricare intervenţie a organelor de urmărire 
în locuinţe fără permisiunea proprietarului sau a procurorului, precum şi la efectuarea 
oricărei forme de urmărire cu mijloace tehnice, cum ar fi  ascultarea convorbirilor 
telefonice, a convorbirilor prin unde radio, sechestrarea informaţiei din memoria 
computerelor, înscrierile video etc. 

O altă formă de control judiciar, care se poate echivala cu un control al întregii 
urmăriri penale, este înfăptuită de Juriul Mare, care se compune pentru a examina 
învinuirea formulată de attorney (procuror). Şedinţa Juriului Mare are loc cu uşile 
închise4. Literatura juridică americană îi atribuie Juriului Mare un rol important în 
activitatea de control al legalităţii şi temeiniciei urmăririi penale din partea unui organ 
judecătoresc. În această şedinţă de judecată Juriul examinează probele acumulate la 
dosar, le verifi că din punctul de vedere al admisibilităţii. Implicit, hotărârea pronunţată 
de Juriul Mare este întemeiată şi pe acţiunile autorizate, pe parcursul urmăririi penale, 
de către judecătorul care a permis arestul preventiv, percheziţiile şi alte acţiuni care 
aduc atingere drepturilor şi libertăţilor persoanei, drepturi şi libertăţi înscrise în 
Constituţia SUA. Aceste prevederi ale procedurii penale americane indică la existenţa 
unui control şi asupra elementelor jurisdicţionale care se aplică pe parcursul urmăririi 
penale, reprezentând o metodă de contestare a unei hotărâri pronunţate, care, ca şi 
oricare raţionament uman, poate fi  viciată de o eroare.
1 Михеенко М. Уголовно - процессуальное право Англии, США и Франции. – Кiев, 1969 р. 27.
2 Багаутдинков Ф. Состояние и перспективы судебного контроля // Российская Юстиция, 2001, nr. 3, p. 24.
3 Черниловский З.М. Op. cit., p. 189.
4 Лупинская П.А. Op. cit., p. 654.
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Controlul judecătoresc al urmăririi penale este prezent şi în procesul penal al 
Franţei. Urmărirea, în general, are în Franţa un caracter judecătoresc în persoana 
judecătorului de instrucţie, care are o poziţie procesuală duplicitară. Din punct de 
vedere administrativ, se afl ă în subordinea organelor judiciare, dar în cadrul exercitării 
atribuţiilor de serviciu el depinde de indicaţiile procurorului1.

Urmărirea penală poate începe fi e la sesizarea din partea unor persoane, părţi 
vătămate, martori adresată judecătorului de instrucţie, fi e în urma înaintării unei 
încheieri din partea procurorului de pornire a urmăririi penale. Judecătorul de 
instrucţie nu este ţinut de volumul sau conţinutul probelor acumulate de poliţie. El este 
în drept să întreprindă acţiuni de urmărire penală pentru acumularea probelor, punerea 
sechestrului, cercetarea la faţa locului etc. La fel, este în drept să aplice măsurile 
preventive: aducerea forţată, reţinerea, mandatul de arest2.

Acţiunile judecătorului de instrucţie pot fi  atacate de către părţile interesate în 
faţa Camerei de Instrucţie3, care până în 2000, deci până la adoptarea legii din 15 
iunie de modifi care a Codului de procedură penală, se numea camera de acuzare, care 
funcţionează pe lângă Curtea de Apel.

Urmărirea penală în Franţa este exercitată de judecătorii de instrucţie. Totodată, 
aici a fost introdusă şi instituţia judecătorilor de libertăţi şi detenţii, aceasta pentru a 
înlătura acuzaţiile aduse judecătorilor de instrucţie din cauza supunerii lor procesuale 
faţă de procuror. Măsurile procesuale cele mai grave sunt sancţionate de acest judecător 
de libertăţi şi detenţii, iar activitatea ambilor este verifi cată de Camera de Instrucţie. 
Astfel, controlul judecătoresc a fost dublat pentru a oferi un grad sporit de apărare şi 
siguranţă a drepturilor omului prevăzute şi de Constituţia Franţei, şi de CEDO.

Camera de Instrucţie activează, după cum am menţionat, pe lângă Curtea de Apel şi 
este formată din trei judecători ai acesteia. Principala atribuţie a Camerei de Instrucţie 
a rămas şi după 11 iulie 2000 controlul asupra activităţii judecătorilor de instrucţie 
din jurisdicţia sa. În paralel cu această activitate, în atribuţiile ei intră şi controlul 
disciplinar asupra ofi ţerilor poliţiei judiciare; la fel, ea se pronunţă asupra problemelor 
de extrădare şi de reabilitare4.

Echivalentul judecătorului de instrucţie din Republica Moldova este anume 
judecătorul pentru libertăţi şi detenţii5, care nu avea un rol procesual deosebit. Însă, din 
15 iunie 2000 în competenţa acestuia sunt transmise atribuţiile de a emite mandate de 
arest, de a le prelungi sau de a le anula. Judecătorul pentru libertăţi şi detenţii nu este 
în drept să întreprindă din iniţiativă proprie careva acţiuni procesuale. El îşi exercită 
atribuţiile de control doar la sesizare din partea persoanelor implicate în urmărirea 
penală6. Acest judecător are statut de magistrat şi este un judecător al tribunalului, numit 
în funcţie de preşedintele instanţei. Este un judecător egal în rang cu preşedintele şi 
vicepreşedintele instanţei. El poate examina şi cauzele penale sau civile propriu-zise, 
cu excepţia celor în care a exercitat atribuţii de judecător pentru libertăţi şi detenţii 
(art. 137-1 CPP al Franţei). În procedura penală franceză urmărirea penală poate fi  
„fi ltrată” de trei organe jurisdicţionale, menţionate deja:

1 Ibidem, p. 659.
2 Stefani G., Levasseur G., Bouloe B. Procédure Pénale, 18e edition. – Paris: Dalloz, 2001, p. 719.
3 Ibidem.
4 Ibidem, Op. cit., p. 725.
5 Renault - Brahinsky C. Procédure Pénale, 4e edition. – Gualino, 2001.
6 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств, p. 295.
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— judecătorul de urmărire penală — judecătorul de instrucţie;
— judecătorul de urmărire penală — judecătorul pentru libertăţi şi detenţii;
— judecata care le verifi că activitatea — Camera de Instrucţie (aici sesizăm 

asemănarea atribuţiilor cu ale instituţiei Juriului Mare din sistemul anglo-american).
Procesul penal german nu se deosebeşte mult de cel al Franţei, însă funcţia 

controlului judecătoresc puţin diferă.
Urmărirea penală în Germania este înfăptuită de către procuror şi judecătorul de 

instrucţie. Procurorul conduce urmărirea şi o poate exercita complet până la transmiterea 
cauzei în judecată. În practica germană procurorul exercită urmărirea personal doar în 
cazul unor infracţiuni grave1. În celelalte cazuri, dar şi atunci când intervine procurorul, 
urmărirea este înfăptuită de organele de poliţie. Poliţia transmite rezultatele activităţii 
sale procurorului (§163 CPP al Germaniei). Procuratura în Germania îndeplineşte o 
sarcină triplă:

— exercită urmărirea penală şi susţine învinuirea de stat; 
— procurorul nu este în proces, el este obligat să elucideze circumstanţele 

incriminatorii, precum şi cele care disculpă subiectul bănuit de săvârşirea infracţiunii;
— execută sentinţa instanţei de judecată.
Procuratura în Germania nu este un organ al puterii de stat. Este un organ special, 

independent, al procedurii penale2, care exercită urmărirea penală şi atrage în această 
activitate şi judecătorul de instrucţie, deoarece sancţiunea unor măsuri preventive, 
cum sunt învinuirea prealabilă, percheziţiile, arestările şi ascultarea convorbirilor 
telefonice, se efectuează cu sancţiunea lui.

Judecând după conţinutul atribuţiilor judecătorului de instrucţie, observăm că el se 
pronunţă în cadrul procesului penal atunci când este atinsă libertatea persoanei. Pentru 
a fi  arestată persoana, procurorul înaintează judecătorului de instrucţie un demers de 
aplicare a arestului preventiv sau, după reţinerea persoanei, în timp de 24 de ore trebuie 
să aducă persoana reţinută în faţa judecătorului pentru a fi  înştiinţată în legătură cu 
învinuirea înaintată, după care persoana va fi  arestată sau eliberată. Arestul preventiv 
poate fi  aplicat pe o durată de până la 6 luni, iar în cazuri excepţionale — până la un an. 
Persoana arestată are dreptul să conteste acţiunile şi actele judecătorului de instrucţie 
în instanţa ierarhic superioară şi să ceară anularea arestului preventiv sau încetarea 
executării lui3.

Aplicarea altor măsuri preventive de asemenea este competenţa judecătorului de 
instrucţie. Doar în cazuri care nu suferă amânare procurorul şi poliţia pot întreprinde 
percheziţii, ridicări de obiecte şi prelevarea de probe fi ziologice pentru analize.

În cadrul judecării cauzei pot fi  date citirii doar declaraţiile care au fost date în faţa 
judecătorului de instrucţie. Din această cauză, majoritatea audierilor şi interogărilor se 
înfăptuiesc de către judecătorul de instrucţie, însă, după efectuarea actului respectiv, 
toate materialele obţinute sunt restituite procurorului pentru ca acesta să exercite 
urmărirea penală.

Competenţa exclusivă de a aresta persoane fi ind atribuită judecătorului de instrucţie este 
o garanţie solidă în faţa potenţialelor abuzuri din partea organelor de urmărire penală4.
1 Лупинская П.А. Op. cit., p. 665.
2 Нимемер Мартин. Уголовное судопроизводство, роль прокуратуры в Германии // Росcийская Юстиция, 
1994, nr. 10, p. 29.
3 Лупинская П.А. Op. cit., p. 666.
4 Филимонов Б.А. Судебный контроль за арестом в уголовном процессе ФРГ // Вести Московского Универ-
ситета. Серия 11 Право. 1991, nr. 3, p. 37.
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Observăm că procesul penal continental tinde să asigure la nivel înalt drepturile şi 
libertăţile persoanei în cadrul procesului penal, aceasta pentru a îndeplini exigenţele 
Convenţiei Europene pentru apărarea Drepturilor Omului, chiar dacă în unele cazuri 
funcţia de control judiciar se dublează (în Franţa: judecătorul de instrucţie, judecătorul 
de libertăţi şi reţineri, după care poate urma Camera de Instrucţie; în Germania: 
judecătorul de instrucţie).

În Federaţia Rusă, mecanismul controlului judecătoresc al procedurii în faza 
prejudiciară a evoluat anevoios. Deşi instituţia respectivă a fost cunoscută procesului 
penal rusesc1, actualmente funcţionarea ei întâlneşte piedici. Prin reforma judiciară 
din 1864 promovată în Imperiul Rus se introduce judecătorul de instrucţie care avea 
competenţa de a întreprinde toate actele şi măsurile procesuale pe care le considera 
necesare pentru analizarea cauzei2. Astfel, în persoana lui observăm un reprezentant al 
autorităţii care exercita controlul jurisdicţional, prin conducerea urmăririi.

Actualmente, Codul de procedură penală al Federaţiei Ruse prevede, în art. 125, 
dreptul înaintării în instanţă a unei plângeri împotriva acţiunilor/inacţiunilor ilegale şi 
hotărârilor organului de cercetare penală, ale procurorului şi chiar ale judecătorului, 
din partea oricărui participant la procesul penal3. Am enumerat aici şi judecătorul, 
deoarece art. 29 din Codul procesual penal al Federaţiei Ruse stabileşte competenţa 
exclusivă a instanţei de a verifi ca în unsprezece cazuri expres prevăzute, în cadrul 
urmăririi, nemaivorbind de plângerile depuse în faţa instanţei împotriva actelor 
organelor de urmărire penală4.

Ordonanţele organului de cercetare penală, ale anchetatorului şi ale procurorului 
privind refuzul intentării dosarului penal, încetării dosarului penal sau alte hotărâri 
şi acţiuni/inacţiuni, care pot leza drepturile şi libertăţile constituţionale ale oricărui 
participant la procesul penal, fi e care pot împiedica accesul liber al cetăţenilor la justiţie, 
pot fi  atacate în instanţa de judecată circumscrisă (art. 125 CPP FR). Doctrinarii din 
Federaţia Rusă pledează pentru introducerea în procesul penal a instituţiei judecătorului 
de instrucţie, care să îndeplinească rolul judecătorului urmăririi5 şi nu să conducă 
urmărirea, aşa cum se face în unele state europene citate mai sus.

Această reglementare are la bază art. 46 alin. (1) şi (2) din Constituţia Federaţiei 
Ruse. Controlul judiciar al acţiunilor/inacţiunilor şi al hotărârilor organelor de urmărire 
este de două tipuri:

1) controlul prealabil în raport cu actele de urmărire, care necesită sancţiunea 
judecătorului pentru a putea fi  înfăptuite;

2) controlul ulterior, când judecata verifi că legalitatea actelor procesuale deja 
exercitate.

În funcţie de temeinica ordonanţelor venite de la organele de urmărire şi de 
legalitatea acţiunilor întreprinse, judecătorul poate lua următoarele decizii:

1) să recunoască hotărârea, acţiunea (inacţiunea) organului de urmărire ca fi ind 
ilegală sau neîntemeiată şi să oblige organul respectiv să înlăture neregulile;
1 Обзорь царствования государя императора Александра II и его реформъ, 1855-1871.
2 Джаньшив Г.А. Эпоха Великих реформ. – СПб, 1907, p. 405.
3 Комментарий к УПК РФ. – Москва, 2001, р. 174.
4 Соловьев А., Токарева М. К вопросу о статусе прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса по 
УПК РФ. // Уголовное Право, 2002, nr. 3, p. 85.
5 A se vedea, de exemplu: Дроздов Б. Судебный контроль за расследованием преступлений // Законность, 
2000, nr. 2, p. 12.
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2) să respingă plângerea depusă;
3) să sancţioneze sau să satisfacă ordonanţa înaintată;
4) să respingă ordonanţa ca fi ind neîntemeiată.
Un sistem asemănător de control judiciar rudimentar există şi în România.
Ca o garanţie a respectării legislaţiei în procesul penal, legiuitorul român a prevăzut 

pentru orice persoană nemulţumită de actele şi măsurile dispuse în timpul urmăririi 
penale posibilitatea de a înainta plângere împotriva acestora1. Aceste plângeri pot fi  
depuse de către părţi şi orice alte persoane, chiar străine de cauză, dacă actele respective 
au adus o vătămare intereselor legitime ale acestora (art. 275 CPP al României). Pentru 
a preîntâmpina plângerile neîntemeiate sau neserioase, legea a condiţionat introducerea 
plângerii de existenţa unei vătămări legitime 2.

Pentru a evita tărăgănarea rezolvării cauzei şi pentru a menţine operativitatea, 
legea a prevăzut aducerea la îndeplinire a măsurii sau actului atacat, urmărind ca în 
urma rezolvării plângerii să se decidă dacă actul sau măsura respectivă îşi mai produc 
efectele incipiente. Conform procedurii generale, plângerea se depune procurorului 
care supraveghează activitatea de urmărire, acesta fi ind, totodată, organul competent 
a rezolva plângerea. Rezultă că asupra plângerii urmează să se pronunţe, după caz, 
procurorul care supraveghează organul de cercetare, primul procuror al parchetului 
sau procurorul ierarhic superior. 

Potrivit art. 2 alin. (4) din Constituţia României şi potrivit art. 5 alin. (3) al 
Convenţiei Europene pentru apărarea Drepturilor Omului, cel împotriva căruia s-a 
luat măsura arestării preventive sau o măsură de restrângere a libertăţii, în cazul în 
care consideră că aceasta este ilegală, are dreptul să se adreseze instanţei judiciare 
competente, potrivit legii3.

Legea procesuală a statelor membre la Convenţia Europeană pentru apărarea 
Drepturilor Omului are o tendinţă de unifi care şi generalizare a principiilor fundamentale 
ale procesului penal. Potrivit legislaţiilor care prevăd instituţia judecătorului de 
instrucţie cu atribuţii de urmărire, există posibilitatea atacării actelor lui în instanţa 
de judecată. În statele în care procurorul supraveghează urmărirea este prevăzută 
posibilitatea părţilor de a-i ataca hotărârile şi acţiunile în faţa unui judecător. Observăm 
astfel tendinţa generală de îndreptare a procesului penal spre un control riguros şi 
imparţial din partea autorităţii judecătoreşti.

1 Neagu Ion. Drept Procesual Penal. Tratat. – Bucureşti: Global-Lex, 2002, p. 563.
2 Volonciu Nicolae. Tratat de Procedură Penală, II. Partea Specială. - Bucureşti: Paideia, 1997, p. 80.
3 Neagu Ion. Op. cit., p. 564.
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Lector univ. Lucian FURNICĂ
Universitatea de Stat „B.P.Haşdeu” din Cahul

UNELE ASPECTE ISTORICE PRIVIND INSTITUŢIA 
DECLARAŢIILOR CA MIJLOC DE PROBĂ ÎN 
PROCESUL PENAL DIN SPAŢIUL ROMÂNESC _____________________________________________________________________

The aim of this article is to explain the matter concerning the appearance and 
evolution of the statements as a mean of evidence in the criminal process. On one 
side in this article are stated the main moments referring to the statements as a 
whole of human civilization, but on the other side it is shown the origin and historical 
evolution of the statements in Romanian Countries. Another problem researched in 
this article is the foreign infl uence on statements and criminal process in Republic 
of Moldova and in Romania. 

În realizarea justiţiei penale probele ocupă un rol important, iar întreaga evoluţie 
a dreptului procesual penal s-a desăvârşit în jurul transformărilor pe care le-a suferit 
sistemul probelor în decursul timpului1.

După cum susţine I.I. Foiniţchi, „istoria procesului penal începe cu prevalarea în 
conţinutul lui a caracterului privat, relevându-se o coincidenţă aproape totală a acestuia 
cu procesul civil; voinţa părţilor şi formalismul fi ind caracteristicile de bază ale 
procesului”2. Pe parcurs, se dezvoltă caracterul public al procesului penal, astfel încât 
acesta devine o activitate publică, de stat. Ulterior, caracterul public al procesului penal 
facilitează numeroasele excese exprimate în negarea şi nerecunoaşterea drepturilor 
învinuitului, care devine obiectul cercetării, el fi ind supus diferitelor încercări şi 
„experimente dintre cele mai aspre” (precum ar fi  tortura ş. a.) în numele şi în interesul 
statului3. Cu timpul, această stare de lucruri s-a schimbat, statul recunoscând în cele din 
urmă personalitatea învinuitului şi dreptul acestuia la apărare. Astfel, istoria procesului 
penal poate fi  divizată în trei etape distincte:

1. Etapa în care preponderenţă are caracterul privat al procesului;
2. Etapa în care prevalează caracterul public al procesului penal, acesta rezumându-

se la o procedură impersonală;
3. Etapa în care în cadrul procesului sunt garantate drepturile persoanei şi participarea 

acesteia la el, fi ind recunoscut concomitent caracterul public al procesului”4.
„Calea spre concepţia procesual penală contemporană a fost lungă şi anevoioasă”5, 

susţine savantul rus C.F. Guţenko. Într-adevăr, până a se ajunge la concepţia actuală 
a procesului penal, fi ecare ţară a parcurs calea sa, astfel încât acestea au elaborat, mai 
devreme sau mai târziu, propria concepţie vizând procesul penal, conţinutul ei fi ind 
determinat de condiţiile de dezvoltare a fi ecărei ţări în parte.

În acelaşi timp, fi ecare ţară şi-a creat o legislaţie procesual penală proprie, care, 
cu certitudine, a fost infl uenţată, mai mult sau mai puţin, de concepţiile timpului, de 
teoriile înaintate pe parcurs şi de legislaţia procesual penală a altor ţări. 
1 A se vedea: Buneci Petre, Butoi Ioana Teodora. Martorul pe tărâmul justiţiei, perspectiva procesual penală şi 
psihologică. – Bucureşti: Pinguin Book, 2004, p. 15.
2 Фойницкий И.Я. Курс Уголовного судопроизводства. Том I. - Санкт-Петербург: Альфа, 1996, p. 17.
3 Ibidem, p. 17.
4 Ibidem, p. 18.
5 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. – Москва: Зерцало, 
2001, p. 4. 
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La moment, distingem două mari sisteme de drept: romano-germanic şi anglo-
saxon. Acestea, la rândul lor, s-au infl uenţat reciproc preluând în timp unul de la 
celălalt diferite instituţii care au fost mai mult sau mai puţin adaptate sistemului care 
le-a preluat. Aici trebuie menţionat faptul că cele sus-afi rmate vizează în deplinătate 
şi procedura penală.

Pe parcursul dezvoltării sale omenirea a cunoscut mai multe forme ale procesului 
penal. Dintre acestea s-au evidenţiat următoarele: procesul acuzatorial, procesul 
inchizitorial, procesul contradictorial şi procesul mixt (acesta din urmă a preluat unele 
elemente ale procesului inchizitorial (în faza prejudiciară — inexistenţa aproape în 
totalitate a publicităţii, limitarea posibilităţii de apărare a învinuitului, preponderenţa 
formei scrise a declaraţiilor ş. a.), iar altele — din procesul contradictorial (în special, 
elemente caracteristice fazei de judecată — publicitatea şedinţelor, garantarea dreptului 
la apărare a învinuitului, egalitatea părţii apărării cu partea acuzării, aprecierea 
probelor de către instanţă şi de către alţi subiecţi conform convingerii intime ş. a.). 
Anume de forma procesului, recunoscută de către stat la momentul respectiv, depindea 
şi importanţa declaraţiilor ca mijloc de probă în cadrul procesului penal.

După cum se ştie, declaraţiile constituie unul dintre cele mai vechi mijloace de 
probă cunoscute în procedura penală. Dintre acestea, declaraţiile martorului prezintă o 
importanţă deosebită în cadrul procesului. Astfel, pe parcursul dezvoltării procesului 
penal declaraţiile au avut un statut diferit, fi ind administrate şi apreciate în mod 
diferit de la o epocă la alta şi de la o formă la alta a procesului penal. În mod special, 
dezvoltarea declaraţiilor ca mijloc de probă poate fi  observată după modalitatea de 
apreciere a lor şi, respectiv, după importanţa acestora la diferite etape de dezvoltare a 
procesului penal. 

Astfel, în procesul acuzatorial o mare importanţă aveau declaraţiile părţii 
vătămate, persoana căruia coincidea, în majoritatea cazurilor, cu persoana celui care 
acuză. Anume de conţinutul declaraţiilor părţii vătămate depindea pornirea şi încetarea 
procesului. Astăzi în procesul penal al Republicii Moldova se regăsesc urme ale 
infl uenţei caracterului privat al procesului asupra caracterului public al acestuia. În 
acest sens este relevant art. 276 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova 
— „Pornirea urmăririi penale în baza plângerii victimei”.

În procesul inchizitorial declaraţiile aveau importanţă diferită, fi ind şi apreciate 
diferit, în dependenţă de calitatea procesuală a celui care făcea declaraţii, dar şi de 
alte criterii, cum ar fi  sexul, starea socială etc. Specifi c pentru acest tip de proces 
era sistemul probelor formale, caracterizat printr-o riguroasă reglementare a aprecierii 
probelor. Multitudinea regulilor probaţiunii prestabileau în abstract, spre exemplu, că 
recunoaşterea vinei de către învinuit este „regina probelor”. Ceea ce însemna că mai 
presus de acest mijloc de probă nu putea fi  pus nici un altul şi că, indiferent de ceea 
ce „spuneau” celelalte probe, instanţa trebuia să-l recunoască vinovat pe cel care îşi 
recunoştea vina. Regulile aceluiaşi sistem stabileau că femeia trebuia crezută mai puţin 
decât bărbatul, bogatul trebuia crezut înaintea celui sărac, că anumite circumstanţe 
concrete trebuiau constatate printr-un număr concret de martori (nu mai puţin de doi, 
trei etc.). Tortura era admisă, fi ind chiar promovată pentru obţinerea recunoaşterii 
vinei. Specifi c procesului inchizitorial este şi faptul că, din totalul declaraţiilor făcute 
de către inculpat, importanţă pentru instanţă aveau doar declaraţiile prin care acesta 
îşi recunoştea vinovăţia. Totodată, se considera că persoana nu poate declara fals 
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împotriva sa, cauzându-şi prin aceasta prejudiciu. Astfel, opinia majoritară era că 
persoana nevinovată nu se poate declara vinovată, deoarece prin aceasta îşi dăunează 
sieşi.

Astăzi constatăm că numeroase instituţii caracteristice acestei forme a procesului 
s-au dovedit a fi  foarte „viabile”1. De multe ori, acestea au fost utilizate şi în secolul al 
XX-lea, dar mai sunt utilizate şi astăzi de către regimurile dictatoriale sau cele totalitare. 
Totodată, rudimente ale acestor instituţii (referitoare la recunoaşterea vinovăţiei de 
către învinuit) coexistă astăzi cu instituţii procesuale moderne şi progresive în ţările 
democrate; în special, acestea sunt specifi ce ţărilor din sistemul anglo-saxon. Totuşi, 
trebuie menţionat faptul că recunoaşterea vinei nu poate şi nu trebuie să servească ca 
mijloc de probă, aceasta din considerentul că pot exista şi pot fi  invocate o mulţime de 
cauze care l-ar face pe inculpat să-şi „recunoască vinovăţia”. Astfel, drept asemenea 
cauze ar putea servi ameninţările sau alte modalităţi de infl uenţă asupra învinuitului, în 
acelaşi rând dorinţa acestuia de a salva de pedeapsă o altă persoană, de a ascunde o altă 
infracţiune, mai gravă, pe care inculpatul a săvârşit-o anterior celei de care este învinuit. 
În acelaşi timp, trebuie menţionat faptul că „dreptul englez reglementează libertatea 
de recunoaştere a vinei cu o rigurozitate lăudabilă”2. Astfel, este îndeajuns să existe 
cea mai mică bănuială a faptului că asupra inculpatului a fost exercitată o infl uenţă din 
partea persoanelor faţă de care acesta este dependent într-o oarecare măsură, precum 
judecători, lucrători ai penitenciarului, partea vătămată ş. a., ca instanţa să nu acorde 
nici o atenţie „recunoaşterii vinovăţiei” de către inculpat, recunoaştere făcută sub 
infl uenţa acestor presiuni. Aici ţinem să menţionăm că, după părerea noastră, în mare 
parte confi rmată şi de practica judiciară din Republica Moldova, precum şi din alte ţări, 
„recunoaşterea vinovăţiei” de către inculpat nu poate avea importanţă probatorie, decât 
împreună cu declaraţiile învinuitului (inculpatului) prin care acesta relatează faptul 
infracţiunii, etapele acesteia, diferite momente ale săvârşirii ei etc. Doar în prezenţa 
cumulativă a tuturor acestor elemente instanţa va putea stabili adevărul şi va putea da 
o soluţie corectă cazului. Însă, cu toate că instanţa trebuie să acorde acestora o atenţie 
deosebită, mijlocul de probă „recunoaşterea vinovăţiei” nu trebuie considerat o forţă 
probantă deosebită, aceasta din considerentul că, pe lângă faptul că inculpatul cunoaşte 
cel mai bine detaliile infracţiunii (atunci când într-adevăr el este făptuitorul), acesta 
poate totuşi minţi, fi ind cel mai cointeresat ca instanţa să nu stabilească niciodată 
adevărul.

În ce priveşte procesul contradictorial, menţionăm că, în afară de egalitatea părţilor 
în proces, acestuia îi este caracteristică libertatea de apreciere a probelor, cu toate că 
în el s-au păstrat şi rudimente ale sistemului inchizitorial, în special în ceea ce ţine de 
sistemul probelor formale. Aici trebuie semnalată importanţa deosebită ce se acordă 
„recunoaşterii vinovăţiei”, deci „reginei probelor” specifi ce sistemului inchizitorial, 
celelalte probe fi ind considerate egale între ele ca forţă probantă, în acelaşi rând în 
raport cu alte probe. Totodată, atenţionăm asupra faptului că procesului contradictorial 
îi sunt caracteristice anumite reguli, care condiţionează admisibilitatea probelor, deci 
şi a puterii lor probante. Această formă a procesului este caracteristică, împreună cu 
toate regulile sale, inclusiv cele referitoare la aprecierea probelor, în special ţărilor din 
sistemul anglo-saxon. În context, menţionăm că procesul contradictorial, în special 
partea sa care ţine de judecarea cauzei, este specifi c şi altor ţări, în special celor din 
1 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А., Op. cit., p. 5.
2 Фойницкий И.Я. Op. cit., p. 268.
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sistemul romano-german; deci, regulile procesului contradictorial sunt aplicabile şi 
în Republica Moldova, în special în ceea ce priveşte procedura în faţa instanţei de 
judecată. Astfel, faza prejudiciară în sistemul romano-germanic este asemănătoare mai 
mult celei din sistemul inchizitorial. Regulile procesului contradictorial sunt aplicate, 
în sistemul romano-germanic, mai ales referitor la egalitatea părţilor în proces în faţa 
instanţei, dar şi la aprecierea probelor, cum ar fi , spre exemplu, libertatea de apreciere 
a probelor, deci şi a declaraţiilor, conform convingerii intime.

Procesul penal al Republicii Moldova, ca şi al multor altor ţări din sistemul 
romano-germanic, este unul mixt, adică o simbioză dintre procesul penal 
inchizitorial şi procesul penal contradictorial. Este necesar a menţiona că în procesul 
penal al Republicii Moldova declaraţiile au forţă probantă egală cu alte mijloace de 
probă; totodată, forţa probantă a declaraţiilor nu diferă între ele în dependenţă de 
calitatea procesuală a subiectului de la care acestea provin. În acelaşi timp, libertatea 
de apreciere a probelor conform intimei convingeri este aplicabilă şi declaraţiilor. 
Declaraţiilor inculpatului, cu atât mai mult „recunoaşterii vinovăţiei”, nu i se 
acordă o importanţă specială. Mai mult ca atât, simpla recunoaştere a vinovăţiei, 
conform legislaţiei Republicii Moldova, nu are valoare probantă, probă constituind 
declaraţiile bănuitului, învinuitului, inculpatului referitoare la faptul infracţiunii, dar 
nu recunoaşterea vinovăţiei. Astfel, conform alin. (2) art. 103 din Codul de procedură 
penală, recunoaşterea vinovăţiei de către persoana bănuită sau învinuită de săvârşirea 
infracţiunii poate fi  pusă la baza învinuirii doar în măsura în care este confi rmată de 
fapte şi circumstanţe ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză. 

Menţionând infl uenţa procesului contradictorial asupra procesului penal al 
Republicii Moldova, trebuie să recunoaştem că sistemul anglo-saxon de asemenea 
a infl uenţat asupra procesului penal al ţării noastre. Aceasta se datorează în special 
faptului că procedura penală din sistemul anglo-saxon este una ce ţine de procesul 
contradictorial. Infl uenţa anglo-saxonă asupra procesului penal al Republicii Moldova 
devine vădită dacă examinăm prevederile Codului de procedură penală al ţării noastre, 
anume: cele referitoare la acordul de recunoaştere a vinovăţiei.

Însă până a purcede la compararea unor sisteme de drept, considerăm că, la început, 
trebuie cercetată originea şi evoluţia acestora. În acest sens, un interes deosebit prezintă 
apariţia şi evoluţia declaraţiilor ca mijloc de probă în România şi în Republica Moldova. 
Menţionăm că reglementarea administrării şi aprecierii declaraţiilor ca mijloc de probă 
în România are foarte multe similitudini cu reglementarea administrării şi aprecierii 
declaraţiilor ca mijloc de probă în Republica Moldova. Aceasta se datorează evoluţiei 
istorice (istoriei comune), unităţii de limbă şi cultură, apartenenţei ambelor ţări la 
sistemul romano-germanic, dar şi altor aspecte. Cu toate acestea, trebuie menţionat 
faptul că între reglementarea administrării şi aprecierii declaraţiilor ca mijloc de probă 
din România şi din Republica Moldova există şi deosebiri. Acestea sunt condiţionate 
de faptul că de la 1812 Moldova dintre Prut şi Nistru s-a dezvoltat separat de restul 
teritoriului românesc, cu mici întreruperi (cum ar fi , spre exemplu, perioadele 1918-
1940, 1941-1944), în care s-a încercat, şi cu succes, unifi carea sistemului de drept al 
României cu cel aplicabil Moldovei dintre Prut şi Nistru. În continuare vom încerca să 
argumentăm cele expuse. Aici e cazul să menţionăm că evoluţia istorică a declaraţiilor 
ca mijloc de probă nu poate fi  studiată separat de evoluţia procedurii penale şi a 
sistemului judecătoresc, deoarece altfel am face o detaşare a unei părţi dintr-un întreg. 
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De aceea, în cele ce urmează vor fi  redate, pe lângă datele referitoare la evoluţia 
declaraţiilor ca mijloc de probă, şi alte aspecte ale evoluţiei procedurii penale şi ale 
sistemului judecătoresc în ţările româneşti.

Ion Ionescu-Dolj numeşte trei perioade de dezvoltare „ .... în evoluţiunea vechei 
proceduri şi organizaţiuni judecătoreşti române”1. Acestea sunt următoarele:

I) Prima perioadă. Începe din cele mai vechi timpuri şi ţine până la 1780 în 
Muntenia (domnia lui Al. Ipsilante) şi, aproximativ aceeaşi dată, în Moldova; 

II) A doua perioadă (1780-1864);
III) A treia perioadă (1864-1936);
Luând în consideraţie faptul că lucrarea, în care ilustrul jurist român Ion Ionescu-

Dolj refl ectă aceste trei perioade de dezvoltare, a fost publicată la 1937, perioada ce a 
urmat după 1937, inclusiv cu urmările dramatice ce au avut loc începând cu 28 iunie 
1940, nu a putut fi  analizată de autor. Noi însă considerăm că perioada a treia a 
durat în Basarabia şi Bucovina de Nord până la 26 august 1944 (cu o întrerupere între 
28 iunie 1940 şi 22 iunie 1941), iar în România până la 1945, când a început să fi e 
modifi cată procedura penală română în vigoare la acea dată. Totodată, este necesar 
de a mai introduce încă două perioade:

IV) Perioada a patra — 28 iunie 1941 până la 27 august 1991 (cu întrerupere între 
26 iulie 1941 — 26 august 1944) pentru Republica Moldova; 1945 — 1989 pentru 
România;

V) Perioada a cincea — 27 august 1991 până în prezent pentru Republica Moldova; 
1989 până în prezent pentru România. 

Astfel, conform perioadelor specifi cate mai sus, va fi  redată în cele ce urmează 
evoluţia procedurii penale în ţările româneşti şi, în special, a declaraţiilor ca mijloc de 
probă în procesul penal.

Referitor la cercetarea apariţiei şi evoluţiei declaraţiilor ca mijloc de probă în 
procesul penal al actualelor ţări româneşti, considerăm că anume perioada antică 
trebuie să constituie un punct de plecare în acest sens. Menţionăm însă că, după cum 
afi rmă I. Ionescu-Dolj, „actualele instituţiuni procedurale române, nu sunt rezultatul 
unei evoluţiuni a dreptului vechiu român, căci fi rul acestei evoluţiuni a fost întrerupt la 
1864”2. Dar, până la perioada ce începe din sec. XIX, procedura penală din cele două 
ţări româneşti a cunoscut o cale lungă de dezvoltare, ale cărei infl uenţe nu au rămas 
fără amprente.

I) PRIMA PERIOADĂ. După cum susţine Ion Ionescu-Dolj, poate fi  numită „epoca 
dreptului cutumiar sau a dreptului nescris, pentru că în această epocă de formaţiune 
a ţărilor române nu sunt documente scrise despre un anume sistem de procedură. 
Singurele izvoare: vechile hrisoave şi scrierile diverşilor autori străini şi pământeni, 
care au scris despre ţările noastre”3. Însă, până la formarea Ţărilor Româneşti, teritoriul 
locuit astăzi de români a fost locuit de către daci, considerent din care întâi de toate ne 
vom referi la perioada statului dac şi apoi la celelalte epoci. 

După cum scrie I. Tanoviceanu „la barbari nimeni nu era condamnat până ce nu 
era ascultat”4. Este încă o dovadă a faptului că încă din antichitate declaraţiile erau 
1 Ionescu-Dolj I. Curs de procedură penală română. – Bucureşti, 1937, p. 49.
2 Ibidem, p. 48-49.
3 Ibidem, p. 49.
4 Tanovicianu I. Tratat de drept şi procedură penală. Vol. IV. Procedură penală. Partea I. – Bucureşti, 1927, p. 67.
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considerate un mijloc important de probă, ceea ce ne face să concluzionăm că acest 
mijloc de probă nu era străin nici strămoşilor noştri — dacilor. Aici trebuie de menţionat 
faptul că perioada despre care vorbim poate fi  divizată, la rândul ei, în două, şi anume: 
perioada de până la ocupaţia romană a Daciei şi perioada ocupaţiei romane. Referitor 
la perioada de până la stăpânirea romană este foarte difi cil de a face unele concluzii 
privind sistemul probator şi declaraţiile ca mijloc de probă distinct. Aceasta deoarece 
s-au păstrat foarte puţine date care ar putea relata despre sistemul de drept al dacilor. 
Referindu-se la dreptul dacilor, Dimitrie Cantemir menţiona că „din pricina tăcerii 
istoricilor nu se ştie ce legi au fost în vremurile vechi în Dacia”1. Totuşi, unii autori 
antici (Iordanes, Dio Crysostomus), referindu-se la Burebista, au menţionat că el a 
elaborat nişte legi „cu caracter religios mai ales”2. În ce priveşte procedura de judecată, 
trebuie de menţionat că „în afară de textele lui Ovidius nu avem altele”3. Iar Ovidius 
relatează că dacilor „nici nu le pasă de legi, căci puterii se pleacă dreptatea. Spada cea 
cruntă la ei biruie orişice drept... Dreptatea pe-aici prin forţă, cu spada se face”. Acest 
text ne face să concluzionăm că dacii cunoşteau duelul judiciar.

În perioada în care Dacia a fost provincie romană, romanii „... au lăsat pe autohtoni 
să convieţuiască după obiceiurile şi datinile lor, în măsura în care nu se prejudiciau 
interesele puterii cuceritoare”4. În fi ne, s-a aplicat jus gentium, aşa cum s-a aplicat în 
întreg Imperiul Roman în raporturile dintre romani şi peregrini. Din această perioadă 
nu avem prea multe informaţii referitoare la procedura penală care se aplica în 
provincia romană Dacia. Cauză din care tindem să considerăm că justiţia penală care 
se aplica în Dacia romană era similară celei care se aplica în întreg Imperiul Roman. 
Această concluzie rezultă din importanţa relaţiilor sociale care sunt reglementate de 
normele procesual penale, fapt care nu ar fi  admis posibilitatea ca justiţia penală să se 
înfăptuiască după alte norme decât cele romane. 

„Dezbaterile erau orale, publice şi contradictorii, existând deci un minimum de 
„garanţii” că decizia lui judex nu se fundamenta pe elemente aleatorii”5. Pe de altă 
parte însă, lipsea faza de urmărire penală, iar judecătorul asista pasiv la administrarea 
probelor de către părţi. În această perioadă, dintre declaraţii erau utilizate declaraţiile 
martorilor ca mijloc de probă, dar mult importantă era mărturisirea, căreia de altfel în 
toate timpurile i se dădea o importanţă deosebită.

Referitor la perioada Evului mediu, ceea ce este cert şi ceea ce rezultă din diferite 
scrieri este că domnitorul era expresia cea mai perfectă a absolutismului. În el se 
întruneau toate puterile, el având şi dreptul de a judeca diferite cauze. 

Totodată, putem afi rma că în perioada Evului mediu declaraţiile constituiau mijloc 
de probă şi erau folosite pe teritoriul Ţărilor Româneşti. Acest fapt este confi rmat 
de conţinutul unor reguli normative ce se conţin în Îndreptarea Legii de la 1652. 
Astfel, Glava 338 zac. 2 Seamnele cu carile se cunoaşte cel cu arme ce se-au prilejit 
acolo la sfadă, oare într-adins au mers acolea, au tîmplatu-se-au fără veste stabileşte 
următoarele: „De să va afl a la judecătoriu mai mult de doao seamne să se arate cum 
acela ce s-au găsit acolea la ucidere au fost mers într-adins să ajute de va trebui, atunce-l 
va certa ca pe un fur; iară de nu se va găsi semn nicecum, atunce să-l slobozească; iară 
1 Cantemir Dimitrie. Descrierea Moldovei. – Bucureşti: Minerva, 1981, p. 165.
2 Firoiu Dumitru V. Istoria dreptului românesc. – Cluj, 1970, p. 18.
3 Ibidem, p. 20.
4 Ibidem, p. 23.
5 Sava Alexandru. Aprecierea probelor în procesul penal. – Iaşi: Junimea, 2002, p. 25.



206

DOCTRINÃ

R
e

vi
st

a
 d

e
 ð

ti
in

þe
 p

e
n

a
le

  
  

 A
N

U
L

 I
I 

 2
0

0
6

de vor fi  numai doao seamne, atunce să-l muncească să spue adevărat; iară de va fi  
numai un semn, atunce să-i dea jurământ să mărturisească cum va şti că iaste mai 
adevărat”1. Din aceste reguli de procedură rezultă cu claritate faptul că declaraţiile 
învinuitului, inculpatului erau utilizate ca mijloc de probă în cauzele penale. În acelaşi 
rând, putem constata că era pe larg utilizată mărturisirea, pentru a cărei obţinere era 
admisă, ba chiar era promovată tortura prin normele atunci în vigoare (atunce să-l 
muncească să spue adevărat). 

O altă normă a Îndreptării Legii de la 1652, şi anume Glava 45 zac. 4 Seamnele 
cu carele să cunoaşte vinovatul, de va fi  greşit după sfatul şi ajutoriul ce-i va fi  dat 
sfeatnicul, stabileşte că „Al patrulea semn iaste, când mainte de sfat va zice cătră 
cineva: eu voiu să ucig pre cutarele şi nu poate fi  într-alt chip”2. Prevederile acestei 
norme denotă că în procedura penală veche românească erau utilizate declaraţiile 
martorilor ca mijloc de probă în cauzele penale. Altfel norma respectivă nu poate fi  
înţeleasă, fi indcă pentru a demonstra că inculpatul a afi rmat că vrea să omoare pe 
cineva este posibil doar prin intermediul unui sau mai multor martori.

Referindu-se la Pravila lui Vasile Lupu de la 1646, Vladimir Hanga susţine că 
aceasta stabilea că „dovezile penale sunt: martorii, tortura /strângerea şi căznirea/”3. 
De aici, încă o dovadă a faptului că procedura penală românească cunoştea în acele 
vremi proba cu martori şi declaraţiile inculpatului, mai bine zis — mărturisirea, care 
în caz de necesitate era smulsă prin tortură (măsură prevăzută de regulile normative 
din Interpretarea Legii).

Ioan Doltu de asemenea susţine că procedura penală românească a cunoscut proba 
cu martori, cu toate că, se pare, face referire la jurători, care de fapt nu sunt martori 
în adevăratul sens al cuvântului. Astfel, Ion Doltu susţine că „... la noi, în vechime, 
martorii acuzatului trebuiau să jure împreună cu el (cel puţin în materie de furt)”4. 

Astfel, cele relatate vin să confi rme că procedura penală românească a cunoscut 
din cele mai vechi timpuri declaraţiile ca mijloc de probă, fapt care situează poporul 
român la un loc de cinste printre celelalte naţiuni.

În cele ce urmează ne vom referi la evoluţia procedurii penale şi a declaraţiilor 
în Ţările Româneşti, însă puţin diferit de cum acestea au fost analizate referindu-ne 
la prima perioadă. Aceasta pentru că o seamă de teritorii româneşti s-au afl at vreme 
îndelungată sub ocupaţie străină, iar unele dintre ele nici în prezent nu fac parte din 
corpul Ţării. Din această cauză considerăm că descrierea evoluţiei procedurii penale 
din aceste teritorii româneşti laolaltă cu celelalte ar complica textul prezentei lucrări.

II) PERIOADA A DOUA (1780-1864). După cum menţionează Ion Ionescu-Dolj 
„s-a pus începutul acestei perioade în anul 1780, pentru că începând de la această dată 
există în Principatul Ţării Româneşti legi scrise relative la procedură şi organizare”5. 
Faptul că Ion Ionescu-Dolj stabileşte data de început a Perioadei a doua anul 1780 este 
legat, probabil, de punerea în aplicare în acest an în Ţara Românească, din porunca lui 
Alexandru Ipsilanti, a actului Pravilniceasca condică. 
1 Îndreptarea Legii, 1652. – Bucureşti: Editura Academiei Republicii Populare Române, 1962, p. 308.
2 Ibidem. p. 98.
3 Hanga Vladimir. Istoria Statului şi Dreptului R. P. R. Ediţia a III-a, revizuită şi întregită cu indicaţii bibliografi ce. 
– Bucureşti: Litografi a şi Tipografi a Învăţământului, 1957, p. 398. 
4 Doltu Ioan. Declaraţiile martorilor mijloc de probă în procesul penal. – Constanţa: Dobrogea, 1999, p. 84.
5 Ionescu-Dolj I. Op. cit., p. 54.
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a) ÎN ŢARA ROMÂNEASCĂ

Codul Ipsilante (1780), denumit şi „Pravilniceasca condică”, introdus de domnitorul 
fanariot Al. Ipsilanti, conţine dispoziţii luate din Basilicale şi din obiceiurile pământului. 
„E prima lege scrisă în care se găsesc bazele unei organizaţiuni judecătoreşti în Ţara 
Românească”1. După cum susţine Elena Aramă, „alcătuitorii Condicii (un rol important 
i-a revenit lui Enăchiţă Văcărescu) au folosit ca izvoare dreptul cutumiar românesc, 
dreptul bizantin şi chiar doctrina juridică modernă (Beccaria, Montesquieu). Cea mai 
mare parte a condicii se referă la organizarea instanţelor şi la dreptul de procedură 
judiciară, fi ind elaborată în sensul unei modernizări a justiţiei şi urmându-se linia 
reformelor lui Constantin Mavrocordat”2.

Un alt act normativ care a avut importanţă pentru perioada la care ne referim a fost 
Codul Caragea. „Partea a VI-a cu titlul „Pentru ale judecăţilor” se ocupa numai de 
reguli de procedură. Între aceste reguli menţionăm următoarele:

1. Reclamantul în materia criminală trebuie să depună jurământ că nu o porneşte 
cu pizmă;

2. Reclamaţia se putea face cât trăieşte cel vinovat;
3. Reclamantul şi reclamatul trebuiau să vină la instanţă în persoană fără 

procurator;
4. Autoriza caznă pentru a sili pe vinovat să spună adevărul etc.”3. 
Din cele indicate se face vădit faptul că mărturisirea rămâne a fi  în continuare de 

o importanţă deosebită ca mijloc de probă, din moment ce pentru obţinerea ei „se 
autoriza caznă”.

În perioada ocupaţiei ruseşti între anii 1828-1834 a fost introdus Regulamentul 
organic (1832). Regulamentul organic şi alte legiuiri au abrogat dispoziţiile de 
procedură din Codul Caragea. 

O importanţă deosebită a avut-o Condica de procedură criminalicească din 1841-
1850. Sub domnitorul Gh. Bibescu a continuat lucrul asupra Condicii de procedură 
criminaliceşti, care se făcea conform legislaţiei ţărilor Europei de Vest. Condica a fost 
terminată şi publicată sub domnia de mai târziu a lui Barbu Ştirbey (iunie 1849 — 29 
octombrie 1852), intrând în vigoare la 1 ianuarie 1852. Această procedură era inspirată 
de procedura penală franceză din 1808, ţinea însă seamă de legile naţionale cu privire 
la organizarea judiciară pe care aproape o menţinea. Cu toate că era de esenţă franceză, 
Condica de procedură criminalicească nu prevedea judecătorul de instrucţie şi nici 
curţile cu juraţi ca la francezi. 

Aceste prevederi legale au fost în vigoare în Ţara Românească până la 1864.

b) ÎN MOLDOVA

Mişcarea de schimbare şi modifi care a procedurii şi organizării judecătoreşti s-a 
manifestat nu prin acte legislative, ci mai mult prin scrieri de natură a învedera această 
mişcare. Sub ocupaţie rusească (1769-1774), şi anume — în 1773, logofătul Toma Cara 
a tradus „Instrucţiunile Împărătesei Ecaterina a II pentru legi”, care conţineau idei ale 
lui Beccaria, Montesquieu etc. Trebuie de menţionat că au fost şi alte traduceri.
1 Ionescu-Dolj I. Op. cit., p. 56.
2 Aramă Elena. Istoria dreptului românesc. – Chişinău: Reclama, 1998, p. 73.
3 Ionescu-Dolj I. Op. cit., p. 59-60.
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La începutul sec. al XIX-lea, o încercare de a sistematiza legislaţia moldovenească 
face juristul Andronache Donici, care s-a manifestat ca un judecător competent, om cu 
un moral înalt şi concepţii progresiste. Andronache Donici a analizat dreptul cutumiar, 
legislaţia domnească la dreptul bizantin receptat, alcătuind un manual de legi, pe 
care l-a intitulat „Adunare cuprinzătoare în scurt legile din cărţile împărăteşti pentru 
conducerea celor ce învaţă legile cu arătarea cărţii, titlului, capitolului şi paragrafului 
legilor împărăteşti”. „Acest cod cuprinde 42 capitole, din care doar un capitol (al 41-lea) 
conţinea norme de drept penal, celelalte se refereau la dreptul civil şi de procedură”1. 
În acelaşi context al modernizării legislaţiei, sub domnia lui Mihai Gr. Suţu (1819-
1821) s-a lucrat la întocmirea unui Cod de procedură penală, care, deşi tipărit, nu a 
putut deveni lege decât mai târziu, prin alte acte normative. 

Domnitorul Ion Alexandru Sturza, reluând lucrările anterioare, a înzestrat ţara în 
1826 cu un nou Cod intitulat: „Condica criminalicească cu procedura ei”. Partea I a 
acesteia conţine dispoziţii de procedură penală , iar Partea a II-a – de drept penal. 

Legiuirea Sturza e inspirată din Codul austriac din 1803, pus în aplicare în 1804 la 
1 ianuarie.

„După principiile ce conţine se poate spune că această procedură face cinste 
Principatului Moldovei pentru epoca în care a fost făcută”2. Procedura prevedea un 
sistem de probe legale (art. 121). Deci, este vorba despre procesul inchizitorial. Nu 
se admitea judecarea în lipsa celui vinovat, ci se aştepta până când el va fi  întors sau 
prins. Condica criminalicească recomanda judecătorilor să judece cu prudenţă şi dacă 
inculpatul chiar mărturiseşte, ei trebuie să-şi formeze propria convingere şi în baza 
altor dovezi în afară de mărturisirea lui. Trebuie să menţionăm că legea interzice doar în 
mod formal tortura sau bătaia în actele de urmărire penală (art. 355). Astfel, observăm 
că mărturisirea îşi pierde din valoarea sa probatorie, ba chiar îşi pierde calitatea de 
regină a probelor, cu toate că rămâne a fi  în continuare un mijloc de probă important. 
Totodată, interzicerea torturii, cu toate că se făcea mai mult formal, este o dovadă a 
faptului că Moldova se îndrepta spre vestul Europei, ceea ce-i asigura o dezvoltare mai 
rapidă în domeniul legislativ.

„Sub ocupaţiunea rusească, care era aceeaşi pentru ambele principate (1828-1834), 
s-a întocmit şi pentru Principatul Moldovei o legiuire aproape similară cu cea din 
Muntenia”3. Acest act normativ era Regulamentul organic. 

Trebuie de menţionat că şi sub Regulament a continuat aplicarea dispoziţiilor 
Condicei criminaliceşti din 1826, aşa cum era prevăzut în art. 318, alin. II (Capitolul 
VIII) din Regulament: „Hotărârile în pricini criminaliceşti se vor da după condica 
criminalicească, alcătuită în anul 1820 şi publicată la 1826”4. 

Această stare de lucruri s-a menţinut în Moldova până la 1864.

c) ÎN BASARABIA 

„În Basarabia, până la data de 16 mai 1812, când ne-a fost răpită şi incorporată 
Rusiei, au existat aceleaşi legiuiri ca şi în Moldova”5. 

După aceasta, noua administraţie rusească pune în aplicare Regulamentul din 
1 Aramă Elena. Op. cit., p. 73.
2 Ionescu-Dolj I, Op. cit., p. 67.
3 Ibidem, p. 69.
4 Ibidem.
5 Ibidem, p. 77.
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29 aprilie 1818, pentru organizarea Basarabiei, intitulat: „Aşezământul organizării 
Basarabiei”. Acest Aşezământ, care nu făcea decât să sintetizeze regimul existent la 
acea dată (la momentul încorporării), vizează:

1. Isprăvniciile de ocoale, organe administrative şi cu atribuţii judecătoreşti, care 
cercetau micile neînţelegeri dintre săteni.

2. Judecătoriile ţinutale, compuse dintr-un preşedinte numit şi doi judecători aleşi.
3. Tribunalul criminalicesc şi politicesc, cu reşedinţa la Chişinău.
4. Consiliul suprem, întocmit după modelul divanului din Iaşi şi compus din: un 

preşedinte, care era guvernatorul Basarabiei, 4 membri numiţi de guvern şi alţi 6 aleşi 
din boierimea locală.

Prof. Elena Aramă menţionează că „în sfera dreptului penal în Basarabia au fost 
aplicate legile Imperiului Rus; aceasta a fost indicaţia Regulamentului pentru înfi inţarea 
regiunii Basarabia din 1818”1. 

În Rusia, deci şi în Basarabia (atunci gubernie rusească), în domeniul dreptului 
penal s-au aplicat, până la 1835, mai multe legi, începând cu Pravila de Sobor a lui 
Alexei Mihailovici. „În domeniul dreptului civil s-a admis aplicarea legilor locale 
ale Basarabiei. Desigur, acestea erau legile Moldovei care s-au aplicat pe teritoriul 
Basarabiei”2. 

Dintre aceste „legi locale” menţionăm că se aplica pe larg Manualul de legi al 
lui Andronache Donici, publicat la Iaşi în 1814 şi Hexabiblul lui C. Armenopol care 
prezenta extrageri din dreptul romano-bizantin. Aplicarea legilor locale a fost admisă 
prin răspunsul ofi cial al Consiliului Suprem al Basarabiei, răspuns dat la interpelarea 
ofi cială a Senatului Imperiului Rus prin rezidentul Basarabiei în 1825. Totodată, 
trebuie de menţionat că „din Hexabiblul lui Armenopol şi Manualul lui Donici nu 
se aplicau normele cu caracter penal (Cartea a şasea a Hexabilului lui Armenopol şi 
Capitolul 41 al Manualului lui Donici)”3. Fapt ce ne permite să considerăm că normele 
cu caracter procesual, care erau preponderente alături de normele cu caracter civil, se 
aplicau în Basarabia de rând cu legile ruseşti. Însă, chiar dacă aceasta a şi avut loc, 
situaţia nu a fost una de durată, fi indcă la 1835 în Rusia (deci şi în Basarabia) a intrat în 
vigoare Codul general „Svod zakonov”, codifi care elaborată de Speranski. Acest Cod 
avea importante prevederi procesual penale, inclusiv referitoare la probe în general şi 
la declaraţii în special. Aici trebuie menţionat faptul că procesul penal inchiziţional 
german de la începutul sec. al XIX-lea a servit drept izvor neofi cial al Cărţii a II-a, vol. 
XV, a acestui Cod (care se referea la procedura penală). Respectiv, şi procesul penal 
rusesc, la fel reglementat de acest Cod general, era un proces inchiziţional cu toate 
caracteristicile sale. Astfel, putem spune că legislaţia procesual penală din Basarabia 
şi din Ţara Moldovei era de inspiraţie germanică (germană în Basarabia şi austriacă 
în Ţara Moldovei), aceste teritorii româneşti având la acea vreme un proces penal 
inchizitorial.

Referitor la declaraţii, Codul general (Svod zakonov) prevedea că pe parcursul 
urmăririi penale trebuiau strânse şi fi xate toate probele, în primul rând mărturisirea 
învinuitului. Legea interzicea utilizarea violenţei şi a torturii la audiere, totodată 
prevedea „ca prin intermediul audierii detaliate şi a unei atente monitorizări şi analize 
a cuvintelor şi a comportamentului să fi e descoperit adevărul”. Deci, atât în Basarabia, 
1 Aramă Elena. Op. cit., p. 94.
2 Ibidem, p. 95.
3 Ibidem, p. 96.
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cât şi în Principatul Moldovei, mărturisirea avea o importanţă potenţată în acea perioadă. 
Şi cu toate că formal tortura era oprită în ambele aceste teritorii româneşti, pentru obţinerea 
mărturisirii, ea totuşi se aplica. În baza multiplelor mărturii ale contemporanilor, inclusiv 
ale judecătorilor şi procurorilor, A.F. Coni caracterizează ancheta poliţienească rusească 
în felul următor (ne vom referi doar la unele aspecte ale audierii): „... luând în consideraţie 
faptul că mărturisirea învinuitului era considerată de către lege „cea mai bună probă din 
lume”, erau cazuri de obţinere a acesteia prin tortură”1. 

După terminarea urmăririi penale, cauza era transmisă în judecată, unde nu se judeca 
în procedură orală şi publică, dar se judeca pe baza materialelor scrise. Nici chiar 
audierea inculpatului nu era obligatorie pentru instanţă. Totuşi, instanţa era obligată 
să-l audieze referitor la faptul dacă pe parcursul urmăririi penale nu au avut loc audieri 
cu aplicarea violenţei, torturii şi a altor acţiuni ilegale. În caz de necesitate, instanţa îl 
audia din nou pe inculpat, determinându-l să-şi recunoască vina. 

Cu excepţia inculpatului, instanţa nu audia pe nici unul dintre participanţii la 
proces. De esenţa cauzei şi de probe instanţa lua cunoştinţă doar din materialele scrise 
pe parcursul urmăririi penale.

Codul de la 1835 a întrunit toate caracteristicile de bază ale teoriei probelor legale. 
Dar, luând în consideraţie faptul că modalitatea de bază de obţinere a mărturisirii 
învinuitului — tortura — a fost exclusă, autorii Codului au inclus în sistemul probator 
prevederi împrumutate din procesul inchiziţional german. Aceste prevederi aveau ca 
scop stabilirea forţei probante a fi ecărui mijloc de probă şi a diferitelor combinaţii ale 
acestora. Totodată, acest sistem trebuia neapărat să ducă la utilizarea pe larg a celui 
de-al treilea fel de sentinţă — menţinerea bănuielii, din motiv că, în cazul unei urmăriri 
penale defecte, era complicat de a obţine fără tortură probe perfecte în învinuire.

Codul general prevede o divizare a probelor în perfecte şi imperfecte. Dintre 
declaraţii, la probele perfecte se atribuiau: 

1. mărturisirea învinuitului, care „este cea mai bună probă din lume”; 
2. declaraţiile a doi martori care nu se exclud reciproc, martori care nu sunt ai 

învinuitului, în cazul în care împotriva acestor declaraţii inculpatul nu a prezentat alte 
probe care le-ar nega.

Dintre declaraţiile care se referă la probele imperfecte putem enumera:
1. mărturisirea extrajudiciară a învinuitului, confi rmată de martori;
2. datele obţinute în urma audierii în masă a locuitorilor despre persoana învinuită 

şi despre modul de viaţă al acesteia;
3. declaraţiile unui martor despre o anumită circumstanţă. 
Totodată, trebuie menţionat faptul că legea stabilea un anumit cerc de persoane care 

nu puteau avea calitatea de martori:
1. minorii până la 15 ani;
2. persoanele lipsite de onoare şi de drepturi;
3. persoanele amorale;
4. cetăţenii străini al căror comportament nu este cunoscut ş. a. 
Toţi martorii se audiau sub jurământ. Declaraţiile martorului care nu a depus 

jurământ nu avea nici o forţă probantă. 
În cazul în care declaraţiile diferitelor persoane se contraziceau, legea impunea 

judecata să dea prioritate majorităţii, iar în caz de paritate — să reiasă din „vrednicia 
1 Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. – Санкт-Петербург, 1995, p. 748.
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martorilor”: se dădea prioritate bărbatului în faţa femeii, nobilului în faţa omului 
simplu, feţei bisericeşti în faţa cetăţeanului simplu, celui cu studii în faţa celui fără 
studii.

În ce priveşte sentinţa de condamnare, aceasta se dădea doar în cazul când existau 
probe perfecte. Însă, în anumite cazuri câteva probe imperfecte formau o probă 
perfectă.

Aceste prevederi legale au fost în vigoare în Rusia, respectiv şi în Basarabia, până 
la 1864.

III) PERIOADA A TREIA (1864-1944 – pentru Basarabia şi 1864 – 1945 – 
pentru România)

După unirea principatelor Moldovei şi Munteniei în 1859 şi formării statului unitar 
România, s-a hotărât introducerea în ţară a legiuirilor franceze. Aceasta s-a făcut, în 
cursul anului 1864, sub domnitorul Alexandru Ioan Cuza, prin traducerea în româneşte, 
cu unele modifi cări, a principalelor coduri franceze, între care şi procedura penală, 
legea de organizare judecătorească.

Prin adoptarea acestor legiuiri, în legislaţia română s-a introdus sistemul de 
procedură mixt, sau francez. „Adoptarea acestor legiuiri, deşi de mulţi criticată, a fost 
un act patriotic care a pus ţara în rândul statelor civilizate sub raportul distribuirii 
justiţiei”1. 

Procedurii penale române, aceasta fi ind copiată după Codul de instrucţiune 
criminală franceză din 27 noiembrie 1808, i s-a dat denumirea „Codicele de procedură 
criminală”.

Pe parcursul aplicării, în Codicele de procedură criminală au fost operate mai multe 
modifi cări. Astfel, prin legea din 17 aprilie 1875, au fost abrogate 40 de articole: 137, 
139, 226, 237, 246-250, 254, 255, 259-260, 266, 268, 270-278, 281-285, 289-292, 
427, 483, 593, 594, 596, şi 597, acestea fi ind înlocuite cu altele; totodată, s-au introdus 
câteva prevederi noi. Menţionăm însă că prin această modifi care s-au completat doar 
unele lacune pe care practica le sesizase, fără a se face modifi cări de principiu. 

Codicele de procedură criminală prevedea curţile cu juraţi, pentru fi ecare district 
câte una; ulterior se admitea una la două districte.

Prin legea din 15 martie 1902, numită şi „Legea asupra libertăţii individuale”, 
s-au modifi cat art. 88-127 inclusiv. În acestea, printr-o imitaţie timidă a reformei 
operate în Franţa, prin Legea din 8 decembrie 1897, relativ la apărarea inculpatului în 
cursul urmăririi penale, s-au introdus câteva prevederi favorabile inculpatului. Astfel, 
învinuitului i s-a acordat dreptul de a avea un avocat în cursul urmăririi penale, (drept 
pe care până atunci nu-l avea) şi de a comunica liber cu el, după prima audiere, fi ind 
introduse şi alte câteva prevederi utile. 

a) ÎN BUCOVINA 

Până la 1775 în Bucovina erau aplicate legile penale ale Moldovei, după care au 
fost introduse legile austriece. La 1803 a fost introdus Codul criminal austriac. În 
această provincie românească era în vigoare sistemul inchizitorial. Procedura era scrisă 
şi secretă. Totodată, trebuie de menţionat că în Bucovina juraţi nu existau.

1 Ionescu-Dolj I. Op. cit., p. 72.
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Codul din 17 ianuarie 1850 l-a înlocuit pe cel din 1803. Procedura în faţa instanţei 
a devenit orală şi publică, iar sistemul – de tip acuzatorial. A fost introdus şi juriul.

Codul din 29 iulie 1853 îl înlocuieşte pe cel din 1850, rămânând în vigoare până la 
1874. Prin acest Cod s-a reîntors la procedura prevăzută de Codul din 1803. Procedura 
rămâne publică, iar intrarea în şedinţă se face cu autorizarea preşedintelui. Se suprimă 
juriul. Codul de la 1853 împrumută o parte din sistemul probelor legale.

Codul din 30 iunie 1873 a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1874 şi a activat în Bucovina 
până la 1 ianuarie 1937. Prin acesta se consacră principiul procedurii acuzatorii. 
Procedura este publică şi orală; se admite juriul. 

b) ÎN ARDEAL

Istoria procedurii penale din Ardeal reprezintă, ca şi în Bucovina, o luptă de un 
secol între sistemul inchizitorial şi sistemul acuzatorial. Codul din 1896, care a fost în 
vigoare până la 1 ianuarie 1937, consacră principiul procedurii acuzatorii, cu minister 
public, unifi când procedura, care până atunci era atât de diferită, şi a admis juriul 
pentru infracţiunile cele mai grave şi pentru cele de presă. „Codul acesta, dacă nu 
poate fi  clasat între codurile moderne, nu se poate tăgădui că e un bun cod”1. 

c) ÎN BASARABIA

La 20 noiembrie 1864, împăratul Rusiei a semnat patru acte legislative — statute, 
care prevedeau reforma judecătorească. În baza statutelor judecătoreşti, justiţia 
a fost reorganizată pe principii moderne. În domeniul procesului penal reforma 
judecătorească a introdus modifi cări importante: a fost reorganizată procuratura, 
urmărirea penală, care atunci era supravegheată de procuror; schimbări a suferit şi 
sistemul de probe. Până la reformă, în justiţia rusă domina teoria probelor formale, 
care aveau o importanţă dinainte stabilită (de exemplu, mărturiile unui nobil erau mai 
importante decât ale unui om simplu, ale unui bărbat mai importante decât ale unei 
femei etc.). Această teorie a fost înlăturată prin reformă şi, în locul ei, s-a introdus 
administrarea şi aprecierea liberă a probelor în conformitate cu convingerea intimă a 
judecătorului. Referitor la libera apreciere a probelor, care era prevăzută de această 
reformă, M.A. Celiţov-Bebutov menţionează că noua procedură stabilea următoarele: 
„Regulile care reglementează puterea probatorie a probelor trebuie să servească doar 
ca îndrumar la stabilirea vinovăţiei sau nevinovăţiei inculpaţilor, care se determină 
conform convingerii intime a judecătorilor, bazată pe coroborarea circumstanţelor, 
constatate pe parcursul urmăririi penale şi a judecării cauzei”2. 

Sentinţa putea fi  doar de condamnare sau de achitare. Menţinerea bănuielii nu se 
admitea.

Aceste schimbări, operate la 1864, au rămas în vigoare până la momentul când 
Rusia a devenit sovietică. Până la acel moment însă, o perioadă legislaţia, inclusiv 
cea de procedură penală, era foarte des încălcată, aceasta din cauza haosului generat 
de primul război mondial, dar şi de faptul că sistemul social şi politic din Rusia era 
într-atât de depăşit, încât stagna dezvoltarea societăţii. Cele mai nocive consecinţe ale 
acestei perioade (de până la revoluţia bolşevică) s-au făcut simţite pe parcursul anului 
1917, când la conducere în Rusia s-a afl at guvernul provizoriu. Această perioadă a 
1 Ionescu-Dolj I. Op. cit., p. 77.
2 Чельцов-Бебутов М.А. Op. cit., p. 751.
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fost una zbuciumată de nemulţumirile maselor, perioadă în care se comiteau diferite 
ilegalităţi, inclusiv în cadrul procesului penal. M.A. Celiţov-Bebutov menţionează că 
pe parcursul perioadei în care Rusia a fost condusă de guvernul provizoriu s-au făcut 
încălcări ale normelor de procedură penală. „Este îndeajuns a indica, spre exemplu, la 
faptul că în cadrul urmăririi penale audierea martorului cu părtinire şi ameninţări nu 
era un fapt rar întâlnit; de asemenea, la tortura la care erau supuşi uneori bănuiţii în 
cadrul cercetării penale, procedură care înlocuia ancheta penală sau care se desfăşura 
în paralel cu aceasta; la faptul că instanţele de judecată, la cunoştinţa cărora ajungea 
informaţia despre utilizarea torturii sau care se convingeau de faptul că actele de 
urmărire ce ajungeau în faţa lor sunt fabricate, admiteau judecarea cauzei în baza 
acestor dovezi ...” 1. 

Desigur, toate acestea nu au rămas fără urmări şi, de rând cu alte nemulţumiri ale 
maselor, au dus la evenimentele tragice din 7 noiembrie (25 octombrie) 1917. Totuşi, 
trebuie să recunoaştem că toate aceste momente negative au avut şi partea lor pozitivă. 
Ne referim aici la faptul că slăbiciunea Rusiei de la acea perioadă a făcut posibil ca la 
1918 vechiul teritoriu românesc — Basarabia — să se unească cu Ţara, prin aceasta 
realizându-se năzuinţa de veacuri a poporului român. 

„Îndată după unirea din 1918, Codul penal şi cel de procedură penală din 
Vechiul Regat s-a extins şi în Basarabia (introducerea s-a făcut prin Decretul-lege 
nr. 1730 din 2 mai 19192, cu rezerva câtorva articole din procedura penală rusă, care au 
fost menţinute în vigoare, texte prevăzute în Decretul-lege nr. 2048 din 22 mai 19193, 
care a fost adoptat pentru completarea primului decret-lege), apoi s-a făcut unifi carea 
organizării judecătoreşti, prin legile succesive din 25 iunie 1924 şi 14 aprilie 1925 şi 
alte legi. 

Pe parcurs (de exemplu, în 1925) au fost înlocuite şi alte părţi rămase în vigoare 
din codurile din provincii. Acestea au fost înlocuite cu prevederi din Codul Vechiului 
Regat”4. 

Această situaţie a durat până la 1 ianuarie 1937, când în România a intrat în vigoare 
Codul de procedură penală „Carol al II-lea”.

Acesta a dus la unifi carea procedurii (a legislaţiei) din toate teritoriile româneşti, 
unifi care inspirată din legislaţiile străine de la acea vreme, toate adaptate la realitatea 
ţării. Legislaţia procedurală română a fost aplicată în Basarabia până la 1944 (cu 
excepţia anilor 1940-1941), când aceasta a fost anexată la URSS împotriva voinţei 
sale şi a întregului popor român. 

Aici trebuie de menţionat că din martie 1918 până la 1 ianuarie 1937 în toate 
provinciile româneşti s-au aplicat legile în vigoare ale fi ecărei provincii la momentul 
alipirii (conform art. 137 din Constituţie).

Astfel, în această perioadă, pe lângă procedura din Vechiul Regat, mai erau în 
vigoare:

1. În Basarabia — Codul de procedură penală rus din 20 noiembrie 1864; 
2. În Ardeal — Codul de procedură penală ardelean (ungar) din 4 octombrie 1896, 

pus în aplicare la 1 ianuarie 1900, cu modifi cările ulterioare din 1907, 1908, 1909 şi 
1913;
1 Ionescu-Dolj I. Op. cit., p. 826.
2 Publicat în Monitorul Ofi cial, nr. 15 din 4 mai 1919.
3 Publicat în Monitorul Ofi cial, nr. 32 din 27 mai 1919.
4 Ionescu-Dolj I. Op. cit., p. 81.
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3. În Bucovina — procedura penală bucovineană (austriacă) din 30 iunie 1873, 
intrată în vigoare la 1 ianuarie 18741. 

IV) PERIOADA A PATRA, 28 iunie 1941 — 27 august 1991 (cu întrerupere între 
26 iulie 1941 — 26 august 1944) pentru Republica Moldova; 1945 — 1989 pentru 
România.

Perioada a IV-a este una dintre cele mai negre perioade nu doar în istoria dreptului 
procesual penal românesc, dar şi în istoria românilor, în general. 

a) ÎN BASARABIA

La 2 august 1940, la Sesiunea Sovietului Suprem al URSS, a fost adoptată Legea 
despre formarea RSSM şi includerea în componenţa Ucrainei a Bucovinei de Nord, a 
judeţelor Hotin, Akkerman şi Izmail, act absolut ilegal şi violent, care a fost înfăptuit 
fără a se cere părerea băştinaşilor şi nici a reprezentanţilor lor.

Ca urmare a acestui act ilegal al URSS, începând cu această dată, în teritoriile care 
au fost incluse în componenţa Ucrainei a început să se aplice legislaţia de procedură 
penală ucraineană, fapt atestat şi astăzi. 

Pe teritoriul RSSM se aplicau legile unionale şi legile acestei republici sovietice. 
Deoarece URSS nu avea coduri penal, de procedură penală, civil şi de procedură civilă 
unionale, republicile sovietice foloseau codurile lor proprii pe care acestea le aveau 
încă din anii ’20. Aici trebuie menţionat faptul că RSSM asemenea coduri nu avea, 
deci nu avea nici cod de procedură penală propriu. De aceea, la cererea Sovietului 
Comisarilor Norodnici din RSSM, la 14 decembrie 1940 Prezidiul Sovietului Suprem 
al URSS a permis, printr-un decret, folosirea temporară pe teritoriul RSSM a codurilor 
penal, civil, de procedură penală, civilă, a codului muncii şi a codului familiei ale 
RSS Ucrainene. În decret se menţiona că pe teritoriul Basarabiei sentinţele şi deciziile 
judecătoreşti, care au fost pronunţate de judecători până la 28 iunie 1940, dar care nu 
au fost puse în aplicare, nu se execută. În ce priveşte dosarele, acestea se examinează de 
organele judiciare ale RSSM în conformitate cu codurile ucrainene. Conform acestui 
decret, tragerea la răspundere, urmărirea penală şi judecarea cauzelor pe infracţiunile 
comise până la 28 iunie 1940 urmau a fi  făcute în conformitate cu codurile RSS 
Ucrainene. Aici trebuie de menţionat că legislaţia sovietică admitea, mai ales la acea 
perioadă, analogia legii şi analogia dreptului, inclusiv în cauzele penale, fapt care 
ducea la încălcări grave ale drepturilor persoanei atât la audierea acesteia (mai ales în 
cazul bănuitului, învinuitului, inculpatului), cât şi pe întreg parcursul procesului penal. 
„Conştiinţa revoluţionară”, era un izvor important al dreptului sovietic şi, aşa cum 
susţineau bolşevicii, justifi ca aplicarea violenţei; astfel, organele de aplicare a dreptului 
procedau aşa cum considerau că este util cauzei revoluţiei bolşevice. În această situaţie 
era inutil a vorbi (dar nici nu se permitea) despre prezumţia nevinovăţiei, despre 
drepturile şi demnitatea persoanei, interzicerea torturii etc. 

Aşa-numitele „dvoiki”, „troiki”, care erau organe extrajudiciare, dar care judecau cauze 
penale, erau încă o dovadă a faptului că puterea sovietică era antiumană şi represivă. 

Mărturisirea acuzatului, care se obţinea prin orice căi şi metode, dar mai ales prin 
tortură, a devenit iarăşi, precum era în perioada inchiziţiei medievale, regina probelor, 
în baza căreia au fost condamnaţi la moarte sau deportaţi sute de mii de basarabeni 
nevinovaţi. 
1 Ionescu-Dolj I. Op. cit., p. 80.
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În 1956 au fost anulate legile care prevedeau o procedură rapidă, simplifi cată, 
adoptate încă în anii’30 şi care au servit ca bază juridică pentru represaliile contra 
populaţiei. 

Aplicarea legislaţiei procesuale penale a RSS Ucrainene pe teritoriul RSSM a 
durat până la punerea în aplicare a Codului de procedură penală al RSSM, la 1 iunie 
1961, acesta fi ind elaborat în conformitate cu Bazele legislaţiei de procedură penală a 
URSS şi a republicilor unionale. La baza acestui act normativ au fost puse următoarele 
principii: înfăptuirea justiţiei penale numai de către instanţele de judecată; egalitatea 
cetăţenilor în faţa legii; tragerea la răspundere penală doar în ordinea stabilită de lege. 
Codul prevedea competenţa organelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală 
(a procuraturii şi a organelor securităţii de stat), iar în 1963 urmărirea penală a fost 
pusă şi în competenţa organelor de interne. Potrivit Codului din 1961, inculpatul avea 
dreptul la apărare şi posibilitatea de a se folosi de serviciile avocatului, dar numai din 
momentul terminării anchetei.

Codul de procedură penală din 1961 a fost în vigoare până la 12 iunie 2003, când 
a intrat în vigoare noul Cod. Însă, de la data adoptării acestuia şi până la abrogarea 
lui, legislaţia procesual penal din Republica Moldova a suferit numeroase schimbări, 
determinate de viziunile celor de la conducere asupra politicii penale.

În această perioadă regimul juridic al declaraţiilor de asemenea a evoluat, 
modifi cându-se în special prevederile referitoare la audierea persoanei. 

b) ÎN ROMÂNIA

Spre regret, sfârşitul războiului nu a adus României decât o dictatură comunistă. 
Cu toate că Codul de procedură penală „Carol al II-lea” a suferit schimbări atât în 
perioada dictaturii carliste, cât şi în perioada regimului antonescian, schimbările aduse 
de dictatura comunistă au fost cele mai antidemocratice şi antiumane.

Începând cu anul 1945, cu toate că în vigoare rămăsese Codul de procedură penală 
„Carol al II-lea”, procedura penală românească suferă schimbări serioase, condiţionate 
de viziunile comuniştilor şi ale sovieticilor asupra politicii penale. Anume din acest an 
încep să apară decrete-legi care prevăd judecarea cauzelor penale conform principiilor 
dictaturii comuniste. Întreaga procedură de judecată s-a bazat pe principiul accelerării 
judecăţii (instanţa nu a putut acorda amânare mai mult de 5 zile, pronunţarea trebuia 
făcută în cel mult 3 zile, nu s-a amânat judecata pentru lipsă de apărare, termenul de 
introducere a recursului a fost de 5 zile de la pronunţare, iar judecarea recursului urma 
să se facă într-un termen foarte scurt etc.). Desigur, toate acestea au infl uenţat negativ 
asupra procesului penal, dar mai ales asupra activităţii de administrare şi apreciere a 
probelor, inclusiv a declaraţiilor, fi indcă desfăşurarea procesului penal într-un termen 
restrâns se refl ectă negativ asupra calităţii probelor, dar şi asupra posibilităţii de 
apreciere corectă a lor din partea instanţei. Însă, dacă la toate acestea mai adăugăm şi 
faptul că justiţia penală era folosită pentru înlăturarea adversarilor politici şi accederea 
la putere a partidului comuniştilor, atunci devine clar că administrarea şi aprecierea 
probelor, inclusiv a declaraţiilor, se făcea incorect şi venea în contradicţie cu principiile 
unui proces penal echitabil.

„În perioada 1948-1965 procesul penal din România nu a făcut decât să importe 
caracteristicile procesului penal de tip stalinist: aceeaşi utilizare a organelor specializate 
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ale statului (miliţie, securitate, procuratură, instanţe şi penitenciare) pentru orientarea 
represiunii penale împotriva oricărui adversar politic, cu scopul declarat de apărare a noii 
puteri populare; aceleaşi măsuri de formare majoritară a completelor de judecată cu asesori 
populari, de „origine sănătoasă”, care să asigure pronunţarea unei hotărâri orientate politic. 
În sfârşit, aceeaşi teorie ideologică impusă tuturor, inclusiv judecătorilor, obligaţi să se 
înscrie în partidul comunist şi să aplice ideologia ofi cială şi „sarcinile de partid” în activitatea 
de apreciere a probelor şi de concepere a hotărârilor penale”1. Respectiv, aceste schimbări 
nu puteau să nu infl uenţeze negativ asupra convingerii intime a judecătorului şi asupra 
obiectivităţii aprecierii probelor. În aceste condiţii, convingerea intimă a judecătorului 
trebuia să aibă, de altfel, ca şi în RSSM, un caracter partinic, de clasă, formarea ei fi ind 
determinată (fapt recunoscut mai mult sau mai puţin pe faţă) de un factor excentric atât 
subiectivităţii magistratului, cât şi probelor administrate: de politica ofi cială.

La 1968 în România a intrat în vigoare un nou Cod de procedură penală, care, 
însă, a păstrat acelaşi caracter autoritar. Deşi procesele politice s-au redus simţitor (s-a 
afi rmat că, după 1965, în închisori nu au mai existat deţinuţi politici), totuşi infl uenţa 
ideologiei în viaţa socială şi politică (deci şi în practica instanţelor) s-a păstrat, sub 
o formă modifi cată, pe alocuri atenuată. „Faptul că politizarea — sursă de abuzuri 
şi erori judiciare — a continuat să fi e resimţită chiar la nivelul formării convingerii 
magistratului şi a aprecierii probelor este exemplifi cat, între altele, de defi nirea 
conştiinţei judecătorului, ca fi ind inevitabil socialistă: art. 63 alin. 2, în redactarea 
iniţială a Codului de procedură penală din 1968, se referea în mod expres la formarea 
convingerii pe baza „conştiinţei juridice socialiste” — alineatul a fost modifi cat abia 
prin Legea nr. 45/1993”2. Anume convingerea formată pe baza conştiinţei juridice 
socialiste a permis condamnarea la pedeapsa capitală a unor inculpaţi pentru comiterea 
infracţiunii de delapidare sau furt din avutul obştesc.

De asemenea, faptul că în Codul de procedură penală din 1968 s-a păstrat competenţa 
mărită a tribunalelor militare s-a răsfrânt negativ asupra procesului penal, mai ales în 
cauzele în care în calitate de coinculpaţi fi gurau şi civilii. 

În context, considerăm necesar a menţiona că în această perioadă procesul penal 
din RSSM şi cel din România pot fi  caracterizate ca având numeroase similitudini, 
inclusiv în ce priveşte administrarea şi aprecierea declaraţiilor. Aceste asemănări au 
constat mai ales în faptul că în ambele teritorii se comiteau abuzuri grave, iar drepturile 
persoanei, inclusiv dreptul la apărare, erau reduse considerabil. 

V) PERIOADA A CINCEA, 27 august 1991 — până în prezent pentru Republica 
Moldova; 1989 — până în prezent pentru România. 

a) ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Începând cu anul 1991, în Republica Moldova s-au produs schimbări radicale 
în diferite domenii ale vieţii sociale, în acelaşi rând în domeniul justiţiei penale şi 
a procesului penal, cu toate că, nu rareori, prevederile normative progresiste au fost 
anulate, fapt determinat de orientarea politică a puterii de la Chişinău. Cu toate că a 
obţinut independenţă şi a devenit democratică, Republica Moldova, începând cu 1991, 
nu a fost şi nu este în toate privinţele un stat independent şi nici nu are o democraţie 
1 Sava Alexandru. Op. cit., p. 37.
2 Ibidem, p. 38.
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veritabilă. Această realitate s-a creat datorită diferiţilor factori, atât de ordin extern, cât 
şi intern. Printre aceştia, nu în ultimul rând trebuie amintit gradul de cultură (inclusiv 
juridică) redus al populaţiei, majoritatea manifestând indiferentism total faţă de 
procesele politice şi sociale din ţară. 

Cu toate acestea, schimbări legislative majore, inclusiv în domeniul procedurii penale, 
totuşi se produc, în mare parte sub infl uenţa organismelor internaţionale şi a actelor 
normative internaţionale la care Republica Moldova este parte. Aderarea la ONU, la 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi la alte acte normative, în acelaşi rând mult 
vehiculata noua intenţie (ce-i drept, mai mult declarată) de integrare în Uniunea Europeană, 
au făcut ca Republica Moldova să-şi adapteze (începând cu 1991 — constant) legislaţia, 
inclusiv cea procesual penală, la rigorile europene şi internaţionale. Astfel, prezumţia 
de nevinovăţie, dreptul la apărare, libertatea de mărturisire împotriva sa şi alte principii 
importante ale procedurii penale au devenit o realitate şi pentru Republica Moldova. 

Cu toate acestea, trebuie să recunoaştem că drepturile persoanei nu rareori sunt încălcate 
în cadrul procesului penal, iar recurgerea la violenţă şi ameninţări pentru obţinerea 
declaraţiilor, mai ales a mărturisirii bănuitului, învinuitului, rămân încă caracteristici triste 
ale acestuia. Limitarea dreptului la apărare, prin diferite acţiuni, inclusiv prin interzicerea 
sau limitarea întâlnirilor confi denţiale ale persoanei arestate cu apărătorul său, este o altă 
încălcare gravă a normelor de procedură, care duc chiar la nulitatea probelor strânse cu 
astfel de încălcări, respectiv a declaraţiilor bănuitului, învinuitului. 

Dovadă a celor expuse pot servi rezultatele sondajului sociologic realizat de către 
Institutul de Reforme Penale, publicate în 2004. Conform datelor acestui sondaj, „sunt 
nemulţumiţi de nerespectarea drepturilor majoritatea deţinuţilor din Penitenciarul nr. 3 
din Chişinău, urmaţi de cei din Penitenciarul nr. 5 din Cahul, din Penitenciarul nr. 17 
din Rezina şi de un număr mai mic din Penitenciarul nr. 1 din Bălţi”1. 

Cu toate acestea, considerăm că încălcarea drepturilor persoanei în cadrul procesului penal 
are loc în principal nu atât din cauza că legislaţia nu corespunde rigorilor timpului, cât din 
motivul că mentalitatea celor care o aplică este depăşită şi represivă. Din acest considerent, o 
măsură ce poate fi  luată de către puterea de la Chişinău, pentru limitarea încălcării drepturilor 
persoanei în cadrul procesului penal şi deci pentru respectarea legislaţiei, ar putea fi  o 
nouă politică a cadrelor. Aceasta ar avea ca scop selectarea cadrelor nu doar după criteriul 
profesionalismului (ceea ce nici astăzi nu putem spune că are loc), dar şi după calităţile morale 
şi umane ale candidaţilor. Promovarea ei ar asigura respectarea drepturilor persoanei atât în 
locurile de arest preventiv, cât şi pe întreg parcursul procesului penal. 

Totodată, considerăm că asigurarea unei veritabile independenţe a puterii 
judecătoreşti şi a procuraturii ar produce efecte benefi ce asupra respectării drepturilor 
persoanei. În acest sens menţionăm că modifi cările operate în 2005 în Legea cu privire 
la statutul judecătorului au ca scop sporirea independenţei judecătorului. Astfel, faptul 
că respingerea candidaturii la funcţia de judecător de către Preşedintele Republicii 
Moldova trebuie să fi e motivată şi poate avea loc doar o singură dată constituie o 
garanţie a independenţei puterii judecătoreşti de puterea executivă. Opinia noastră e 
că această modifi care a legii e binevenită şi trebuia să aibă loc cu mult timp în urmă. 
Totodată, menţionăm că judecătorii de la Curtea Supremă de Justiţie pot fi  infl uenţaţi 
de puterea legislativă a statului, deoarece Legea cu privire la statutul judecătorului nu 
prevede că refuzul Parlamentului de a numi în funcţie un judecător trebuie să fi e motivat. 
De asemenea, legea nu prevede faptul că Parlamentul poate refuza candidatura doar o 
1 Dolea Igor, Zaharia Victor, Hanganu Sorin. Justiţia penală şi drepturile omului. Cercetare sociologică. – Chişinău: 
Prut Internaţional, 2004, p. 87. 
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singură dată. Considerăm că aceste neajunsuri duc la supunerea puterii judecătoreşti 
faţă de puterea legislativă, ceea ce este inadmisibil, mai ales dacă vom ţine cont 
de faptul că „Curtea Supremă de Justiţie este instanţa judecătorească supremă care 
asigură aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei de către toate instanţele judecătoreşti, 
soluţionarea litigiilor apărute în cadrul aplicării legilor, garantează responsabilitatea 
statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat”1. 

Deci, ar trebui ca numirea în funcţie a judecătorilor la Curtea Supremă de Justiţie să se 
facă după modelul aplicat judecătorilor de la celelalte instanţe judecătoreşti, cu excepţia 
ca aceştia să fi e în continuare numiţi de către Parlament, şi nu de preşedintele ţării. 

Totodată, trebuie asigurată independenţa procurorului în procesul penal, pentru că 
acesta este cel care reprezintă acuzarea; având drepturi foarte largi, el ar putea infl uenţa 
asupra legalităţii procesului penal. Pentru aceasta considerăm că numirea în funcţie a 
procurorilor trebuie să se facă după modelul judecătoresc.

Codul de procedură penală din 2003 este actul normativ care a încununat eforturile 
procesualiştilor din 1991 încoace. Acesta este o mărturie vie a faptului că procedura 
penală în Republica Moldova este un domeniu cercetat la nivelul corespunzător, iar 
rezultatele acestor cercetări sunt demne de laudă. Prin introducerea în procedura penală a 
Republicii Moldova a unor instituţii noi, precum sunt judecătorul de instrucţie, acordul 
de recunoaştere a vinovăţiei, tranzacţia de împăcare ş. a., procedura penală a ţării 
noastre a fost readusă în rândul legislaţiilor avansate în domeniu. Totuşi, considerăm că 
excluderea martorilor asistenţi din procedura penală, precum şi existenţa unor lacune 
în noul Cod, care sunt inerente oricărei legislaţii oricât de avansată ar fi  ea, pot genera 
uneori complicaţii nedorite în procesul penal.

Referitor la declaraţii, noul Cod de procedură penală reglementează administrarea 
şi aprecierea acestora, cuprinzând unele dispoziţii noi, care în Codul din 1961 lipseau, 
dar care sunt benefi ce procesului penal, fi ind în corespundere cu nivelul de evoluţie 
socială, ştiinţifi că şi tehnică. Aici trebuie să menţionăm însă că oricât de avansată ar fi  
legislaţia unei ţări, ea nu va fi  aplicată corespunzător atât timp cât traducerea în viaţă a 
prevederilor ei este pusă în seama unor oameni cu o mentalitate depăşită. 

În acelaşi context menţionăm că în Codul din 2003 au fost introduse şi instituţii 
ce ţin de sistemul anglo-saxon, cum ar fi , spre exemplu, acordul de recunoaştere a 
vinovăţiei, dar legiuitorul nu a uitat şi de originea romano-germanică a acestuia creând 
un nou subiect în procedura penală — judecătorul de instrucţie, acesta având atribuţii 
importante atât la administrarea declaraţiilor, cât şi la aprecierea lor.

b) ÎN ROMÂNIA

După 1989 România a păşit pe o nouă cale — cea de integrare euroatlantică. Respectiv, 
alta este şi viziunea asupra procesului penal, care trebuie să fi e (şi în cea mai mare parte 
este) în corespundere cu rigorile europene. De la Revoluţia din decembrie 1989 şi până 
în prezent România a depus eforturi solide pentru a-şi perfecţiona legislaţia, inclusiv cea 
de procedură penală, fapt care a determinat evoluţia procedurii penale române.

În linii mari, reglementarea regimului declaraţiilor în procesul penal din România 
este astăzi asemănătoare celei din Republica Moldova, cu toate că există şi deosebiri 
între acestea. Însă, în cazul în care integrarea europeană a acestor două ţări se va 
produce, deosebirile vor deveni tot mai puţine, iar într-o perspectivă poate nu chiar 
îndepărtată vor dispărea completamente.

1 Alin. 2 art. 1 din Legea Republicii Moldova cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, nr.789-XIII din 26 martie 1996.
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Lector universitar dr. Gheorghe ALECU

INFRACŢIUNEA DE TĂINUIRE: 
ASPECTE DE DREPT COMPARAT_____________________________________________________________________

As a distinct crime, the hiding has found its place in rapport with its juridical object 
in the category of crimes against the patrimony, even if the hidden object is not the 
result of an action viewed as a patrimonial crime, because what interests are the 
social relations linked to the object of the crime that represents a patrimonial good.

Aspecte generale
În actualul Cod penal al României, infracţiunea de tăinuire este prevăzută în Titlul 

III ce cuprinde infracţiunile contra patrimoniului, la art. 221.
Prin aşezarea infracţiunilor contra patrimoniului în Titlul III al Părţii Speciale a 

Codului penal, imediat după infracţiunile contra persoanei, se subliniază importanţa 
care se acordă acestor categorii de infracţiuni.

Tăinuirea este inclusă în categoria faptelor contra patrimoniului, întrucât prin 
comiterea ei se pierde urma bunurilor provenite prin săvârşirea de fapte prevăzute de 
legea penală, îngreunând în acest mod recuperarea acelor bunuri şi introducerea lor în 
patrimoniul din care au fost scoase ilicit.

Totodată, prin incriminarea tăinuirii se protejează şi activitatea de înfăptuire a justiţiei.
Într-o privire de ansamblu, toate sistemele de drept modeme cuprind reglementări 

ample ale infracţiunilor care aduc atingere proprietăţii — consecinţă fi rească a 
importanţei pe care o capătă relaţiile sociale privitoare la proprietate. Transparenţa 
procesului jurisdicţional a demonstrat că există situaţii în care înfăptuirea justiţiei 
poate intra într-un impas care ar putea afecta rezultatul judecăţii sub diferite forme: 
ajutorarea infractorului să dispară sau să se sustragă etapelor realizării justiţiei, mărturia 
mincinoasă, denunţarea calomnioasă etc.

Aceste posibilităţi care ar putea interveni au fost reglementate în fi ecare stat de drept, 
în sensul incriminării şi pedepsirii lor, pentru ca realizarea justiţiei să consfi nţească 
ordinea de drept existentă în cadrul oricărui stat democratic, ordine ce a fost stabilită 
prin conduita şi voinţa majorităţii cetăţenilor din statele respective. Ţările democratice 
au realizat că justiţia, ca valoare socială, nu are doar valenţe abstracte, pentru că 
acţiunile ilicite menţionate pun în pericol nu numai justiţia ca ideal şi valoare sociale 
ce necesită a fi  permanent asigurată şi protejată de puterea publică, ci şi drepturile, 
libertăţile sau interesele concrete ale persoanelor. 

Cadrul legal în domeniul dreptului penal este instituit de Constituţia României — ca 
Lege Supremă şi de Codul penal — ca ansamblu de norme imperative ce incriminează 
faptele antisociale, completat de unele legi speciale. 

În primul rând, preocuparea legiuitorului român este de apreciat în sensul realizării 
unui Cod penal cuprinzător, obiectiv, nediscriminator şi care să corespundă viitoarelor 
realităţi ce ar putea aduce atingere unor valori sociale şi care ar intra sub incidenţa sa.

În al doilea rând, intenţia indirectă a acestuia a fost de a alinia actualul Cod penal, 
cu modifi cările aduse în ultimul deceniu, în rândul codurilor din sistemul dreptului 
continental1.

1 Alecu Gh. Drept Penal. Partea Generală. - Constanţa: Europolis, 2005, p. 151-154.
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Pentru a individualiza în mod obiectiv infracţiunile de tăinuire, favorizare a 
infractorului şi noţiunea de complicitate, trebuie studiate reglementările din unele 
coduri europene — Codul penal al Republicii Moldova din 2002, Codul penal al 
Franţei din 1994, Codul penal al Spaniei din 1973, Codul penal al Germaniei din 
1881, Codul penal al Italiei din 1930, Codul penal al Portugaliei din 1982, dar şi cele 
stipulate în Codul penal al SUA.

Dreptul penal al Republicii Moldova

Dispoziţiile de la art. 199 din Codul penal al Republicii Moldova adoptat prin 
Legea nr. 985-XV din 18 aprilie 20021, modifi cat prin legile nr. 211-XV/2003, nr. 
305-XV/2003 şi nr. 353-XV/2003, incriminează fapta persoanei care dobândeşte sau 
comercializează, fără o înţelegere prealabilă, bunurile despre care se ştie că au fost 
obţinute pe cale criminală2.

Această faptă poate cunoaşte 3 forme agravate (două sau mai multe persoane 
împreună, sub formă de îndeletnicire şi în proporţii mari) şi o formă califi cată 
(săvârşirea în proporţii deosebit de mari.

În sensul legii, prin dobândirea sau comercializarea bunurilor despre care se ştie 
că au fost obţinute pe cale criminală trebuie de înţeles că făptuitorul, persoană fi zică 
responsabilă care a împlinit 16 ani, ştia cu siguranţă că bunul a fost alipit patrimoniului 
său în urma săvârşirii unei infracţiuni. Infracţiunea se realizează cu intenţie directă.

Dreptul penal francez

Cea mai recentă reglementare în materie penală din sistemul de drept continental 
este Codul penal francez, intrat în vigoare la 1 septembrie 1994. Cu privire la noutatea 
acestuia, putem aprecia că el este caracterizat prin trăsături de obiectivitate şi aliniere 
la noile realităţi economico-sociale, în scopul combaterii noilor fenomene manifestate 
în procesul infracţional (crima organizată sau infracţionalitatea transfrontalieră).

Infracţiunile contra patrimoniului sunt incluse în Cartea a III-a a Codului penal 
francez „Crime şi delicte contra bunurilor”.

În primul Titlu al Cărţii a III-a se încadrează incriminările referitoare la: furt (sub 
formă simplă, fi ind sancţionat cu pedeapsă privativă de libertate până la 3 ani şi sub 
mai multe forme agravate: furtul cu violenţă săvârşit de către o persoană înarmată 
ori de o bandă organizată, care ajung a fi  pedepsite cu 10-25 ani de închisoare sau cu 
pedeapsa privativă de libertate pe viaţă, plus amendă, în raport cu consecinţele produse 
prin infracţiune), extorcare (obţinerea prin violenţă, ameninţare a unei semnături, 
angajament, renunţări la un drept, remitere de fonduri, dezvăluirea unui secret), şantaj, 
abuz de încredere sau escrocherie.

În cadrul Titlului II este incriminată, pe lângă distrugere, degradare, deteriorarea de 
bunuri, fapte frauduloase săvârşite prin intermediul calculatoarelor, şi infracţiunea de 
tăinuire.

În dreptul penal francez tăinuirea nu prezintă un pericol social ridicat. Reglementarea 
acesteia vizează înlesnirea oferită autorului unei infracţiuni de furt, fi e sub formă 
simplă, fi e sub formă agravată, prin care îi asigură acestuia însuşirea bunurilor rezultate 
1 Publicat în Monitorul Ofi cial al R. Moldova, 2003, nr. 128-129.
2 Barbăneagră Alexei. Codul Penal al Republicii Moldova. Comentariu. - Chişinău: ARC, 2003, p. 413-415.
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din comiterea infracţiunilor, prin ascunderea acestora, sau îi asigură contravaloarea 
bunurilor, rezultată printr-o activitate comercială ilicită.

În doctrina penală franceză, tăinuitorul apare în calitate de infractor ca urmare a 
activităţii de valorifi care a unor bunuri corpuri delicte. Nu în puţine cazuri, doctrina 
franceză a alăturat comiterea infracţiunii de tăinuire conceptului de crimă organizată. 
Această conjugare la nivel conceptual a fost determinată de un alt fenomen contemporan 
dezvoltat la o anumită categorie de infractori: asocierea în vederea comiterii unor 
infracţiuni, punerea în execuţie a rezoluţiei infracţionale pe parcursul căreia grupul de 
persoane se organizează şi evoluează. 

În concluzie, tăinuirea în dreptul penal francez rămâne o infracţiune de sine 
stătătoare, care întregeşte sistemul de garanţii impus pentru apărarea principalei valori 
sociale, şi anume — a patrimoniului. 

Cu privire la noţiunea de favorizare a infractorului şi la celelalte infracţiuni ce 
vizează înfăptuirea justiţiei, Codul penal francez incriminează, în Cartea a-IV-a a 
Titlului II, atingerile aduse autorităţii statului.

Interesantă este voinţa legiuitorului francez de a introduce capitolul privitor la 
faptele ilicite care aduc atingere justiţiei (Capitolul IV) în Titlul referitor la atingerile 
aduse autorităţii statului. Un argument ar fi  acela că valoarea primordială într-un 
stat democratic este autoritatea statală. Consacrarea unei astfel de valori supreme se 
datorează unei concepţii individuale şi unitare asupra statului de drept. 

Capitolul IV din Codul penal francez incriminează următoarele fapte: nedenunţarea 
unei infracţiuni; distrugerea de documente ce ar putea constitui probe; intimidarea unei 
persoane, care a fost victima unei crime, de a nu face plângere sau de a nu reveni asupra 
plângerii; refuzul de a face dreptate sau negarea dreptăţii săvârşită de un magistrat; 
infl uenţarea sau intimidarea unui judecător, arbitru, interpret, expert, avocat al unei 
părţi: fapta unui magistrat, arbitru, expert de a primi daruri, avantaje, pentru a îndeplini 
sau a se abţine de la îndeplinirea unui act al funcţiei; fapta de a nu aduce la cunoştinţa 
organelor judiciare proba inocenţei unei persoane; mărturia mincinoasă; încercarea de 
a determina la mărturia mincinoasă.

Favorizarea infractorului este prevăzută în Secţiunea a II-a şi completează 
multitudinea infracţiunilor menite să protejeze valoarea socială a înfăptuirii justiţiei.

În Secţiunea a III-a se incriminează faptele care aduc atingere respectului datorat 
justiţiei, denunţarea calomnioasă şi nerespectarea măsurilor de siguranţă.

În acest context creat de legislaţia franceză, infracţiunea de favorizare a infractorului 
urmăreşte a viza numeroasele relaţii sociale care ar putea intra sub incidenţa acestei 
incriminări şi, mai mult, de a elimina toate posibilităţile prin care o persoană oarecare 
ar putea ajuta un infractor, sub orice formă, aducând astfel perturbaţii procesului de 
judecată şi de tragere la răspundere a persoanei acuzate.

În doctrina franceză s-a pus întrebarea: în ce măsură favorizarea unui infractor 
acuzat că ar fi  comis o infracţiune ce prezintă un pericol social scăzut poate fi  deosebită 
de favorizarea unui infractor care a comis o faptă ilicită ce prezintă un pericol social 
mai ridicat?

Concluzia la care s-a ajuns a fost aceea că nu se poate vorbi despre o diferenţiere clară. 
Ambele cazuri reprezintă favorizări explicite, dar acestea trebuie privite sub aspectul 
abstractului. Adică, fi ecare dintre cele două infracţiuni trebuie privite individual, iar 
aprecierea relaţiei infracţionale trebuie circumscrisă situaţiilor care le caracterizează 
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şi individualizează. Bineînţeles, între cele două exemple anterioare există o legătură la 
nivel structural şi conceptual, dar, luând fi ecare caz în parte, aprecierea trebuie să fi e 
infl uenţată de specifi cul cauzei. Mai presus de toate, incriminarea unei astfel de fapte 
ilicite asigură protecţia unei relaţii sociale specifi ce.

În celelalte coduri penale europene de infl uenţă franceză1, la incriminarea faptelor 
de tăinuire şi de favorizare a infractorului observăm că se continuă concepţia impusă 
de dreptul penal francez.

Dreptul penal portughez

Codul penal portughez, intrat în vigoare la 23 septembrie 1982, reglementează, 
în Titlul IV — „Crime contra proprietăţii” infracţiunile contra patrimoniului. Sunt 
incriminate faptele de furt simplu, furt califi cat, furtul între membrii familiei, furtul 
din necesitate, înşelăciunea, şantajul, frauda în dauna creditorilor. Tăinuirea nu este 
prevăzută expres, dar se poate deduce din alte incriminări.

Consideraţia pentru care legiuitorul portughez nu a recurs la incriminarea unei 
astfel de fapte este că aceasta nu prezintă pericol social, de multe ori persoana căreia i 
se aduce o astfel de incriminare afl ându-se în necunoştinţă de cauză (eroare de fapt).

Cu privire la infracţiunile care aduc atingere înfăptuirii justiţiei şi, implicit, de 
favorizare a infractorului, Codul penal portughez incriminează, în Capitolul II, faptele 
de evadare din locurile de detenţie a unei persoane legal deţinute, nerespectarea 
obligaţiilor impuse de o hotărâre judecătorească etc. 

În Capitolul III sunt incriminate faptele îndreptate contra realizării justiţiei: 
declaraţia mincinoasă a unei părţi în proces; mărturia mincinoasă; determinarea la 
mărturia mincinoasă; denunţarea calomnioasă; simularea de infracţiune; obţinerea 
declaraţiilor prin violenţă şi ameninţare; represiunea contra unei persoane inocente; 
arestul ilegal etc.

Favorizarea infractorului este prevăzută ca infracţiune în Codul penal portughez. 
Această incriminare priveşte ajutorul, sub orice formă, dat unei persoane împotriva 
căreia s-a dovedit comiterea unei infracţiuni şi care a fost pusă sub acuzaţie.

În art. 411 s-a incriminat favorizarea infractorului săvârşită de un funcţionar. Această 
faptă este considerată a prezenta un pericol social mai ridicat decât cea anterioară. 
Calitatea subiectului activ, respectiv cea de funcţionar, conferă incriminării în cauză 
un caracter califi cat.

Această dublă incriminare a unei posibile infracţiuni ţine doar de calitatea infractorului 
de a fi  sau nu funcţionar. Legea penală portugheză nu face distincţie între un funcţionar 
public şi un funcţionar ca noţiune singulară. Prin menţionarea termenului de funcţionar 
în cadrul normei în cauză, fără a se doreşte, face vreo distincţie, de a acoperi o gamă 
largă de persoane ce ar putea intra sub incidenţa prezentei norme juridice penale.

Dreptul penal german

Codul penal german, în vigoare din 1881, reglementează în capitole diferite 
atacurile contra proprietăţii. 

În Capitolul XIX sunt cuprinse următoarele infracţiuni: furtul simplu; furtul agravat; 
furtul săvârşit cu arme sau în bandă; abuzul de încredere; furtul atenuat când este 

1 Dobrinoiu V. Drept penal. Partea Specială. – Bucureşti: Europa Nova, 2000, p. 378-379.
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comis de o rudă ori de cel care locuieşte împreună cu victima; folosirea ilicită a unui 
autovehicul; sustragerea de energie electrică. 

În Capitolul XX se incriminează furtul comis prin violenţă, şantajul şi şantajul cu 
aplicarea violenţei.

Concluzii

Recuperarea bunurilor scoase din patrimoniu, prin săvârşirea unei fapte prevăzute 
de legea penală, este împiedicată dacă aceste bunuri sunt primite sau dobândite de o altă 
persoană, dacă sunt transformate sau dacă li se înlesneşte valorifi carea. Asemenea fapte 
prezintă pericol social, deoarece făcând să li se piardă urma bunurilor şi împiedicând, în 
felul acesta, reîntoarcerea lor în patrimoniul din care au fost scoase în mod ilicit, aduc 
atingere, ca şi celelalte fapte prevăzute ca infracţiuni contra patrimoniului, relaţiilor 
sociale cu caracter patrimonial. 

Întrucât intervin după săvârşirea faptei din care provin bunurile respective, primirea, 
dobândirea, transformarea sau înlesnirea valorifi cării acestor bunuri nu constituie o 
activitate de complicitate, fapta fi ind incriminată distinct, sub denumirea de tăinuire. 

Ca infracţiune distinctă, tăinuirea şi-a găsit locul, în raport cu obiectul său juridic, 
în categoria infracţiunilor contra patrimoniului, chiar dacă bunul tăinuit nu provine 
dintr-o faptă prevăzută ca infracţiune patrimonială, deoarece ceea ce interesează 
sunt relaţiile sociale legate de obiectul material al infracţiunii, care constituie un bun 
patrimonial.
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Lector univ., dr. Diana IONIŢĂ

POZIŢII ÎN EXAMINAREA STATUTULUI PROCESUAL 
AL AVOCATULUI APĂRĂTOR_____________________________________________________________________

The article is dedicated to the problem of the process statute of the person, 
inclusively during the criminal legal proceedings, the statute of the attorney-
defender being essential. It is pointed out that this problem is better treated by 
the branch jurisprudence and not in detail as we would like it to be by the General 
Theory of Law and State and it is suggested to formulate a more ample notion of 
the process statute of the participants at the criminal judicial procedure comparing 
with those traditionally mentioned under the guise of a totality of rights and 
obligations. The suggested formulation represents the phenomenon that had been 
fi xed in the juridical norms which refl ects the nature of the relations between the 
criminal process participants and the state authorized body, as well as the nature 
of the relations between the criminal process participants themselves, the rights, 
the obligations, the guarantees, the liberties, the interests, the legal capacity and 
responsibility. In the same context there are references also at the independence 
degree of the attorney during the realization of the constitutional right to defense 
of the defendant with a specifi cation of the independence in accordance with the 
position of the defended person. 

În condiţiile în care Republica Moldova tinde spre un stat democratic şi bazat 
pe drept, ea trebuie să acorde, în mod deosebit, importanţă personalităţii, garantării 
drepturilor şi libertăţilor acesteia. Însă, apropierea statului de idealul celui de drept 
se determină nu atât prin numărul de drepturi şi libertăţi ale persoanei, consfi nţite 
în legislaţie, cât prin prezenţa mecanismului democratic de realizare a lor. Apărarea 
drepturilor şi libertăţilor apare în calitate de suport efectiv al acestui mecanism.

Procesele globale legate de prăbuşirea sistemului totalitar, aspiraţiile fi ecărei 
componente a acestuia spre edifi carea statului de drept, trecerea la relaţiile de 
piaţă, precum şi modifi carea concepţiilor tradiţionale asupra corelaţiei statului cu 
personalitatea, au condiţionat statuarea acesteia ca valoare supremă, dezvoltarea, 
aprofundarea, iar în unele cazuri şi revizuirea unui şir de principii fundamentale atât 
ale teoriei generale a statului şi dreptului la general, cât şi ale procesului penal, în 
special.

Actuala perioadă de tranziţie a societăţii moldoveneşti spre economia de piaţă se 
caracterizează nu doar prin procese pozitive, dar şi negative, în şirul celor din urmă 
înscriindu-se declinul producţiei, pauperizarea unei părţi majoritare din populaţie, 
numărul în creştere al infracţiunilor latente, eschivarea de la răspundere a unor persoane 
vinovate, iar în numeroase alte cazuri — inefi cacitatea acţiunilor organelor de ocrotire 
a normelor de drept.

În asemenea condiţii, ca sarcină social-juridică de primă importanţă se impune 
asigurarea, apărarea libertăţilor şi intereselor protejate de lege ale omului şi cetăţeanului 
de atentate criminale. Iar societatea, la rândul său, fi ecare cetăţean în mod special nu 
trebuie să se îndoiască de faptul că după comiterea unei fapte ilicite numaidecât vor 
urma măsurile de constrângere din partea statului, măsuri de pedeapsă echitabilă, dar, 
totodată, că nici un om nevinovat nu va avea de suferit în urma aplicării ilegale a 
acestor măsuri.
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În situaţiile sus-indicate, în mod deosebit se evidenţiază necesitatea unei fi guri 
social-importante, precum ar fi  avocatul-apărător, apt să reverse lumină într-o situaţie 
concretă atât în direcţia de înlăturare a încălcărilor drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor-
participanţi la procesul penal, cât şi în direcţia evitării unei examinări judecătoreşti 
superfi ciale a cauzei penale de către ceilalţi participanţi la proces.

Problema privind statutul persoanei în diverse domenii de activitate a statului se afl ă 
în discuţie în cercul savanţilor jurişti de aproximativ o jumătate de secol, cu referinţă 
la ea fi ind expuse un şir de opinii atât în teoria generală a statului şi dreptului, cât şi 
în ştiinţele juridice de ramură. Este de menţionat însă, că noţiunea „statutul juridic al 
persoanei” este tratată mai detaliat de ştiinţele juridice de ramură, dar nu atât de larg, 
cum ar fi  de dorit, de teoria generală a statului şi dreptului.

Acesta şi este considerentul din care cercetarea statutului persoanei în procesul 
penal la nivel interramural apare ca necesitate primordială. În baza unei astfel de 
examinări se va reuşi a reliefa generalul şi particularul proprii fenomenului statut 
procesual. Totodată, este necesară descoperirea particularităţilor statutelor diferiţilor 
subiecţi ai examinării judiciare, cel al avocatului-apărător fi ind de bază.

Astfel, bază a poziţiei juridice a persoanei este statutul juridic al acesteia, adică 
sistemul de drepturi şi obligaţiuni acordate persoanei conform legii şi garantate de toate 
realizările societăţii1. Statutul juridic este una dintre categoriile-cheie ale jurisprudenţei, 
care, la rândul său, e legată strâns cu astfel de noţiuni, precum democraţia, legalitatea, 
ordinea de drept, libertatea şi responsabilitatea persoanei, drepturile şi obligaţiunile 
acesteia, activitatea socială etc. Orice atentări la statutul juridic al cetăţeanului urmează 
a fi  tratate ca fapte prejudiciabile.

Statutul juridic al cetăţeanului nu este o categorie stabilă, el se modifi că şi se 
consolidează o dată cu dezvoltarea democratică a statului şi societăţii, se completează 
cu un nou conţinut.

Dreptul la viaţă al omului şi statutul său juridic îi egalizează pe toţi în posibilităţile 
lor juridice prin stabilirea unor limite comune pentru toţi ale posibilului şi necesarului, 
care nu sunt afectate nicidecum prin existenţa în interiorul statutului juridic a normelor 
prevăzute pentru anumite grupuri sociale. Esenţa statutului juridic constă în realizarea 
lui de către persoană în activitatea sa cotidiană. Pentru aceasta e necesar ca persoana 
să fi e aptă de a dispune de drepturi şi obligaţii ce fac parte din arsenalul structural al 
statutului, la fel să fi e aptă pentru activitate conştientă şi volitivă în anumite condiţii 
de viaţă. Cu alte cuvinte, est e necesar de a-i atribui persoanei o astfel de calitate, cum 
ar fi  cea de personalitate juridică.

Potrivit opiniei lui N. Vitruk, statutul juridic al persoanei este un sistem de drepturi, 
libertăţi şi obligaţiuni juridice, care constituie elementul-cheie al poziţiei sale juridice. 
Deşi acestea, menţionează autorul, nu şi-au găsit refl ectare directă în acest sistem, ele 
îl completează şi se manifestă ca element de sine stătător al statutului juridic2.

Această viziune urmează a fi  acceptată cu rezervă. Interesele persoanei care nu şi-
au găsit exprimarea şi suportul în drepturile şi obligaţiunile juridice pot fi  incluse în 
statutul juridic doar în măsura în care acestea nu contravin prevederilor legale şi dacă 
ele prezintă importanţă vitală pentru om.

În sfârşit, interesele persoanei pot fi  de asemenea componente ale statutului juridic 
cu condiţia formalizării lor juridice.
1 Гриншпун Э.И., Иванов В.М., Татар Г.В. Право человека на жизнь. – Chişinău, 1999, p. 14. 
2 Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в советском обществе. – Москва, 1979, p. 29.
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Statutul juridic exprimă limitele legale de libertate a persoanei, menţionează în 
mod justifi cat N.I. Matuzov. E vorba de libertatea stabilită şi garantată de lege care, 
la rândul său, este asigurată de stat. Orice atentate la statutul juridic al cetăţeanului, 
mai cu seamă la viaţa sa, urmează a fi  califi cate, precum deja s-a menţionat, ca fapte 
prejudiciabile comise împotriva persoanei. Cu toate acestea, în procesul de realizare 
a drepturilor şi obligaţiunilor persoanei un rol deosebit îl au aspiraţiile valorice, 
directivele, interesele vitale ale acesteia. 

N.I. Matuzov propune să facem deosebire între: statutul juridic al persoanei comun 
pentru toţi, statutul special (generic) al unui anumit grup de persoane (muncitori, 
militari, pensionari etc.) şi statutul individual (particular) al persoanelor concrete1. 
În baza categoriilor indicate savantul V.M. Ivanov propune următoarea delimitare a 
statutului juridic al omului:

1. Statutul comun sau constituţional al omului şi cetăţeanului;
2. Statutul special sau generic al unei anumite categorii de cetăţeni;
3. Statutul individual ce caracterizează sexul, vârsta, situaţia familială;
4. Statutul persoanelor străine, apatrizilor, persoanelor având două şi mai multe 

cetăţenii;
5. Statutul juridic de ramură (procesual penal, procesual administrativ etc.);
6. Statutul persoanei fi zice2.
În procesul penal, statutul juridic al persoanei se caracterizează, în primul rând, 

prin faptul că fi ecare participant la el e recunoscut subiect de drept procesual penal şi 
subiect al relaţiilor care apar sau pot apărea în baza normelor acestei ramuri de drept. 
Aceasta presupune că atât tuturor subiecţilor procesului penal, precum şi fi ecărui 
în parte, urmează să i se atribuie o astfel de calitate, cum ar fi  capacitatea juridică 
procesuală, ceea ce înseamnă că, în anumite condiţii, persoana va fi  aptă a dispune şi a 
realiza personal respectivele drepturi subiective şi a purta obligaţiuni3.

Drepturile subiective şi obligaţiunile consfi nţite în legislaţie şi acordate 
participanţilor la proces constituie elementele de bază ale statutului juridic al persoanei 
în procedura judiciară penală. În literatura juridică este menţionat, corect, că drepturile 
şi obligaţiunile „formează nucleul statutului juridic al persoanei”. Însă, acest statut nu 
ar trebui să se limiteze doar la drepturile şi obligaţiunile cetăţeanului. Cu toate acestea, 
în teoria statului şi dreptului, în ştiinţa dreptului procesual penal poziţia juridică a 
persoanei deseori e determinată doar de drepturi şi obligaţiuni. 

Deja în primul deceniu al secolului al XX-lea, savantul german G. Ellinek a defi nit 
Constituţia ca „o totalitate de prevederi ce stabilesc organele supreme ale puterii de 
stat, interacţiunea şi competenţa lor, precum şi poziţia principială a individului în 
raport cu puterea de stat”4.

Menţionăm că încă atunci noţiunea şi conţinutul de statut juridic al persoanei erau 
concepute corect. După aproape un secol în ştiinţă nu au apărut alte idei cu privire la 
acest subiect. Atenţionăm însă asupra faptului că unii savanţi jurişti insistent defi nesc 
statutul juridic doar ca totalitate de drepturi şi obligaţiuni, fapt prin care artifi cial este 
limitată examinarea statutului juridic într-o accepţiune mai largă.
1 Матузов Н.И. Личность. Право. Демократия. – Саратов, 1972, р. 193.
2 Гриншпун Э.И., Иванов В.М., Татар Г.В. Op. cit., р. 28. 
3 Мартынчик Е.Г., Радьков В.П., Юрченко В.С. Охрана прав и законных интересов личности в уголовном 
судопроизводстве. – Кишинев, 1982, р. 8. 
4 Еллинек Г. Общее учение о государстве. - Санкт-Петербург, 1907, р. 71. 
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Astfel, G.V. Malţev şi V.A. Patiulin afi rmă că drepturile subiective şi obligaţiunile 
juridice sau totalitatea de drepturi şi obligaţiuni, acordate unei anumite categorii de 
subiecţi, constituie statutul juridic al persoanei subiectului1.

O asemenea defi nire a noţiunii şi conţinutului statutului juridic al persoanei 
demonstrează că, în primul rând, autorii reduc statutul examinat doar la drepturi şi 
obligaţiuni, adică îl tratează incomplet. În al doilea rând, ei nu indică la faptul că 
poziţia juridică a persoanei prin conţinutul său cuprinde şi mijloacele juridice reale 
(garanţiile) de realizare a drepturilor şi obligaţiunilor, la fel şi alte componente esenţiale 
ale statutului. În acest context, menţionăm că unii savanţi-jurişti obiectează împotriva 
includerii în statutul juridic al persoanei a unui astfel de element cum ar fi  garanţiile 
drepturilor şi libertăţilor2.

E.F. Kuţova menţionează în această privinţă: „Esenţial pentru poziţia juridică a 
participantului la proces este asigurarea consecutivă a drepturilor şi intereselor sale 
legale”3, concluzie pe care o considerăm corectă.

Constituţia Republicii Moldova consfi nţeşte prevederi importante, conform cărora 
statutul juridic al cetăţeanului include în sine deplinătatea drepturilor şi libertăţilor 
social-economice, politice şi personale, garantate şi de alte legi.

În procesul penal raportul stat-persoană este exprimat în măsură considerabilă în 
conţinutul şi în aplicarea normelor juridice, care reglementează şi consolidează poziţia 
participanţilor la procedura judiciară în sistemul dreptului procesual penal şi relaţiile 
sociale de importanţă4.

Luând în calcul cele expuse, şi dacă e să ţinem cont şi de defi niţia lui G. Ellinek dată 
Constituţiei, devine inevitabilă formularea noţiunii de statut procesual al participanţilor 
la procedura judiciară penală, care, în opinia noastră, ar fi  următoarea: un fenomen 
fi xat în normele juridice care refl ectă caracterul relaţiilor dintre participanţii la 
procesul penal şi organele de stat împuternicite, precum şi caracterul relaţiilor 
dintre înşişi participanţii la procesul penal, drepturile, obligaţiunile, garanţiile, 
libertăţile, interesele personale, capacitatea juridică şi responsabilitatea.

Garanţiile drepturilor şi intereselor se includ în structura poziţiei procesuale a 
subiecţilor procedurii judiciare, deoarece ele determină realitatea acestei poziţii. Iar 
tot ceea ce consolidează, într-un fel sau altul, poziţia persoanei din punct de vedere 
legislativ se include în noţiunea de statut juridic. În deplină măsură aceasta se referă şi 
la poziţia juridică a participanţilor la procesul penal. 

Astfel, statutul procesual comun al participanţilor la procesul penal cuprinde: 
1) temeiurile, motivele şi ordinea de apariţie a subiecţilor procesului penal; 
2) capacitatea juridică; 
3) drepturile subiective; 
4) libertăţile personale; 
5) obligaţiunile procesuale; 
6) interesele legale; 
7) garanţiile drepturilor, libertăţilor personale şi intereselor legale ale persoanei.
Temeiurile, în baza cărora apar participanţii la procesul penal, sunt diverse şi ordinea 

apariţiei lor este determinată de normele legale. Temeiurile apariţiei participanţilor 
1 Мартынчик Е.Г., Радьков В.П., Юрченко В.С. Op. cit., р. 9. 
2 Патюлин В.А. Государство и личность в СССР. – Москва, 1974, р. 229. 
3 Куцова Э.Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе. – Москва, 1973, р. 17. 
4 Мартынчик Е.Г., Радьков В.П., Юрченко В.С. Op. cit., р. 11. 



228

DOCTRINÃ

R
e

vi
st

a
 d

e
 ð

ti
in

þe
 p

e
n

a
le

  
  

 A
N

U
L

 I
I 

 2
0

0
6

determină caracterul relaţiilor care urmează să apară între organele de stat şi înşişi 
participanţii la procesul de examinare a cauzelor penale (exemplu: inculpat, reclamant, 
parte civilmente responsabilă sau apărător). Ordinea de apariţie a participanţilor la procesul 
penal are o strânsă legătură cu temeiurile şi depinde de ele. Ordinea şi temeiurile sunt 
necesare pentru stabilirea consecutivităţii logice de participare la procesul de examinare 
a cauzelor penale ale unor categorii aparte de participanţi la procesul penal.

Fiecare participant la procedura penală e recunoscut drept subiect al dreptului 
procesual penal şi al tuturor relaţiilor care pot apărea în baza normelor acestei ramuri 
de drept. Fapt ce presupune învestirea atât a tuturor subiecţilor procesului, cât şi a 
fi ecăruia în parte cu o astfel de calitate cum ar fi  capacitatea juridică, dispunând de care 
persoana, în anumite împrejurări, este aptă de a-şi exercita ea însăşi anumite drepturi 
subiective şi de a purta obligaţiuni1.

Capacitatea juridică apare atunci când, în ordinea stabilită de lege şi de către 
organele împuternicite, persoana este recunoscută, admisă sau atrasă în calitate de 
participant la procesul penal2.

Drepturile subiective acordate şi obligaţiunile purtate, legal întărite, ale participanţilor 
la proces constituie elementele de bază ale statutului juridic al persoanei în procedura 
judiciară penală. Ele oferă participanţilor la proces posibilitatea de a acţiona în cadrul 
legii procesual penale, de a se folosi de bunurile publice şi personale, de a-şi formula 
necesităţile şi a-şi apăra interesele. Cu toate acestea, drepturile persoanei reprezintă o 
valoare care serveşte la asigurarea intereselor legale ale participanţilor la proces şi îi 
ajută în lupta cu criminalitatea3.

Fiecare participant la procesul penal dispune de obligaţiuni, care nemijlocit reies din 
drepturile şi libertăţile garantate. Existenţa obligaţiunilor participanţilor la proces ajută la 
realizarea sarcinilor procedurii judiciare penale. Obligaţiunile procesuale au şi importanţa 
unui element considerabil al statutului procesual. Ele constituie elementul care menţine 
echilibrul între participanţii la proces şi organele de stat împuternicite. Obligaţiunilor 
organelor de stat le corespund drepturile participanţilor la proces, şi viceversa.

În drepturile subiective îşi găsesc refl ectare interesele subiectului procedurii 
judiciare penale, pe care statul le recunoaşte socialmente utile, necesare, asigurându-i 
posibilitatea de realizare a lor prin faptul că îi acordă cetăţeanului drepturile procesuale 
corespunzătoare. Cu cât mai largi sunt drepturile cetăţeanului, cu atât interesele lui 
sunt mai deplin recunoscute de stat4.

În calitate de garant al drepturilor cetăţenilor, al statutului lor juridic, apare statul. 
În persoana organelor competente el e obligat a purta responsabilitate politică, morală, 
juridică, materială pentru protecţia cuvenită şi asigurarea drepturilor şi intereselor 
legale ale fi ecărui participant la procesul penal. 

Deopotrivă cu poziţia procesuală comună a participanţilor la procesul penal există 
şi statutul individual al părţii vătămate, bănuitului, învinuitului, apărătorului etc. 
Fiecare din aceste fi guri apare doar în cazul existenţei temeiurilor de fapt şi juridice, 
fi ecare îşi urmăreşte scopurile sale personale, înfăptuieşte diverse funcţii, în rezultatul 
cărora subiecţii menţionaţi apar în diverse calităţi procesuale, îndeplinesc diverse 
roluri procesuale, susţin diferite interese, deseori contradictorii.
1 Мартынчик Е.Г., Радьков В.П., Юрченко В.С. Op. cit., р. 11. 
2 Советский уголовный процесс. Oтв. ред. Карев Д.М. - Москва, 1975, р. 19.
3 Куцова Э.Ф. Op. cit., p. 17.
4 Ibidem. 
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Dacă statutul procesual comun al participanţilor la procedura judiciară penală 
cuprinde capacitatea juridică, drepturile, libertăţile personale şi obligaţiunile, atunci 
statutul procesual individual nu conţine în sine doar aceste categorii, ci determină şi 
noţiunea, şi temeiurile apariţiei participanţilor la proces, momentul apariţiei capacităţii 
juridice, sistemul concret de drepturi, obligaţiuni, garanţii. În afară de aceasta, statutul 
individual al participanţilor la procedura judiciară penală determină şi poziţia lor în 
diferite faze ale procesului la realizarea importantelor acţiuni procesuale1.

Referitor la statutul individual al persoanei în faza examinării judecătoreşti, 
legiuitorul prevede că în această fază toţi participanţii la proces sunt egali în drepturi 
(inculpatul, apărătorul, partea vătămată etc.); deci, toţi ei au drepturi egale la prezentarea 
probelor, participarea la examinarea acestora, înaintarea cererilor şi a demersurilor2.

Prin urmare, statutul procesual individual al participanţilor concreţi la procesul 
penal în diferite faze ale acestuia stabileşte atât generalul, specifi c conţinutului poziţiei 
procesuale a bănuitului, apărătorului şi a altor subiecţi, cât şi particularul, caracteristic 
pentru poziţia lor juridică. Cu toate acestea, statutul individual refl ectă diferenţa 
de interese dintre participanţii concreţi la proces, stabileşte şi consolidează poziţia 
persoanelor indicate în calitate de subiecţi ai raporturilor procesual penale. 

Apărarea, fi ind una dintre funcţiile procesuale, înseamnă nu doar apărarea de 
învinuire, acuzare sau pedeapsă, exercitată de inculpat, reprezentantul său legal sau 
apărător, ci chiar şi apărarea intereselor spirituale, materiale şi personale ale tuturor 
participanţilor la proces. Acest tip de activitate poate fi  efectuat de diferiţi subiecţi: 
bănuit, învinuit, inculpat, apărător etc. 

Însă, la realizarea apărării rolul deosebit îi revine apărătorului. În legătură cu 
acest fapt este important a stabili clar şi deplin ce este apărarea ca tip de activitate 
publică, procesual penală şi cine-i apărătorul ca subiect care o realizează. Aceasta este 
important, deoarece Codul de procedură penală al Republicii Moldova, spre deosebire 
de aceleaşi acte normative ale altor state din CSI, dezvăluie conţinutul unor astfel de 
categorii procesual juridice, cum ar fi  „apărător“ şi „apărare“. La concret: art. 6 CPP R. 
Moldova prevede ca apărare activitatea procesuală efectuată de partea apărării în scopul 
combaterii în tot sau în parte a învinuirii ori al atenuării pedepsei, apărării drepturilor 
şi intereselor persoanelor bănuite sau învinuite de săvârşirea unei infracţiuni, precum 
şi al reabilitării persoanelor ilegal supuse urmăririi penale. 

Termenul procesual juridic de „apărător“ ni-l dezvăluie art. 67 CPP RM: „…
este persoana care, pe parcursul desfăşurării procesului penal reprezintă interesele 
bănuitului, învinuitului, inculpatului, îi acordă asistenţă juridică prin toate mijloacele 
şi metodele neinterzise de lege”.

Aşadar, avocatul-apărător este o persoană procesuală care apare o dată cu necesitatea 
fi gurilor procesuale sus-specifi cate de a se folosi de dreptul la apărare. În diferite 
perioade de dezvoltare a societăţii instituţia apărării şi persoana avocatului-apărător în 
procesul penal au fost tratate diferit, însă era evidentă evoluţia lor pozitivă, în sensul 
conturării în aspect mai larg a statutului apărătorului — pe de o parte, iar, pe de altă 
parte, în sensul perfecţionării mecanismului normativ, prin aceasta realizându-se mai 
efi cace dreptul constituţional la apărare. 

Efectuarea activităţii procesual penale împotriva unei anumite persoane atrage 
după sine consecinţe, după care, de regulă, urmează tragerea ei la răspundere penală 
şi aplicarea pedepsei. Interesul general şi al fi ecărei persoane în parte este ca acestui 
1 Мартынчик Е.Г., Радьков В.П., Юрченко В.С. Op. cit., р. 12.
2 Мартынчик Е.Г., Конституционные основы статуса личности в уголовном судопроизводстве // Известия 
АН МССР, 1979, nr. 1, р. 43. 
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„tratament juridic“ să îi fi e supuse doar persoanele vinovate şi doar în măsura gravităţii 
faptelor săvârşite. Nici o persoană nevinovată nu trebuie condamnată şi de asemenea 
nici o persoană vinovată de comiterea unei infracţiuni nu trebuie să sufere rigorile legii 
penale în măsură mai mare decât se cuvine.

Pornind de la această idee plină de umanism, procedura penală cunoaşte ca regulă 
de bază principiul garantării dreptului la apărare1.

În sistemul garanţiilor juridice, instituţia procesuală a dreptului învinuitului la 
apărare ocupă unul dintre locurile primordiale. Anume principiile acestei instituţii stau 
la baza art. 26 al Constituţiei Republicii Moldova, care prevede că dreptul la apărare 
este garantat, datorită cărui fapt fi ecare om are dreptul să reacţioneze independent, 
prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale. Apărarea în 
procesul penal, precum este refl ectată în jurisprudenţă, înseamnă totalitatea de acţiuni 
procesuale, prevăzute de lege, ale învinuitului şi apărătorului său, orientate spre 
dezminţirea învinuirii, stabilirea circumstanţelor de desculpare a învinuitului, ce-i 
atenuează sau îl absolvesc de răspundere, orientate totodată spre protecţia drepturilor 
personale şi patrimoniale, a intereselor sale legale2.

Sarcinile apărătorului în procesul penal sunt determinate de principiul constituţional 
al dreptului la apărare, de sarcinile generale ale procedurii judiciare şi de Legea 
Republicii Moldova cu privire la avocatură. Astfel, sarcinile avocatului-apărător nu 
pot să contravină sarcinilor procedurii judiciare penale, deoarece apărătorul intervine 
în procesul penal cu scopul de a asigura apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale 
persoanei, precum şi al asigurării accesului la înfăptuirea justiţiei (alin. (1) art. 1 al 
Legii RM cu privire la avocatură)

Poziţia procesuală a apărătorului în procesul penal apare ca o problemă difi cilă şi 
actuală în teoria şi practica procedurii judiciare. Anume de interpretarea ei justă, potrivit 
legislaţiei procesual penale în vigoare, depinde soluţionarea corectă a mai multor 
probleme concrete legate de participarea avocatului la procesul penal, exercitarea 
efi cientă a funcţiei sale de apărare a drepturilor şi intereselor legale ale inculpatului şi 
stabilirea corespunzător justiţiei a adevărului în cauza penală concretă3.

Dacă e să revenim la statutul procesual al persoanei, referindu-ne nemijlocit la 
apărător, considerăm că în structura statutului procesual urmează a fi  inclus în 
primul rând caracterul relaţiilor stat-persoană. Şi numai apoi se va determina poziţia 
participantului la procesul penal, atribuindu-i drepturi, obligaţiuni şi garanţii. Având 
calitatea de elemente ale statutului, acestea sunt determinate, la rândul lor, de acelaşi 
caracter al relaţiilor stat-persoană. În cazul nostru, caracterul respectivelor relaţii se 
manifestă între participanţii la procesul penal şi stat, în persoana organelor judiciare.

Astfel, apărătorul este obligat să apere doar interesele şi drepturile legale ale 
inculpatului şi doar prin metode şi mijloace legale, fapt recunoscut incontestabil de 
toţi procesualiştii.

Poziţia de sine stătătoare a apărătorului în procesul penal este determinată, în mod 
special, de acele drepturi şi obligaţiuni cu care este învestit conform legii în calitatea 
sa de subiect de sine stătător şi egal în drepturi al activităţii procesual penale. 

V.N. Şpilev a menţionat, pe bună dreptate, că „poziţia iniţială a apărării este principiul 
solidarităţii poziţionale a avocatului-apărător cu învinuitul (inculpatul), când acţiunile 
lor de apărare se armonizează, coincid, se contopesc, se completează reciproc”4.
1 Volonciu N. Tratat de procedură penală. Vol. 1. – Bucureşti, 1996, p. 107. 
2 Саркисянц Г.П. Процессуальное положение защитника. – Ташкент, 1967, р. 36.
3 Саркисянц Г.П. Op. cit., p. 9. 
4 Шпилев В.Н. Участники уголовного процесса. – Минск, 1970, р. 80-81.
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Tendinţele de separare artifi cială a apărătorului de inculpat sunt lipsite de logică, 
contravin legislaţiei şi fac imposibilă înfăptuirea efi cientă a apărării. Relevăm că 
simpla constatare a faptului de independenţă a apărătorului în nici un fel nu epuizează 
întreaga caracteristică a poziţiei sale procesuale1.

După cum menţionează, pe drept cuvânt, I.D. Perlov, „poziţia procesuală şi rolul 
apărătorului în procesul examinării judiciare este determinată de locul pe care îl ocupă 
avocatul în raport cu instanţa de judecată şi cu alte părţi ale procesului, inclusiv în 
raport cu inculpatul”2.

La obiectivitatea celor menţionate, adăugăm că se face simţită tendinţa unor 
procesualişti de a egala, comparând, volumul de drepturi procesuale ale inculpatului 
cu ale apărătorului său, invocând ca argument faptul că inculpatului îi este acordat 
ajutor în apărarea de învinuirea ce-i este adusă, ajutor sub formă de reprezentare a 
drepturilor şi intereselor legale3.

Afi rmaţiile că inculpatul dispune de mai multe drepturi decât avocatul său, şi invers, 
cu atât mai mult în cazurile ce ţin de persoanele care din cauza handicapurilor fi zice 
sau psihice nu-şi pot realiza dreptul la apărare de sine stătător, le considerăm lipsite 
de sens, pentru că nici un procesualist nu şi-ar asuma responsabilitatea susţinerii că 
dacă aceste fi guri procesuale vor avea volume egale de drepturi, apărarea va fi  mai 
desăvârşită. Apărătorul şi inculpatul sunt subiecţi procesuali separaţi cu o independenţă 
relativă şi faptul că ei dispun de volume diferite de drepturi este normal, fi resc. Altă 
problemă e dacă volumul de drepturi cu care este învestit avocatul la etapa actuală 
răspunde necesităţilor apărării ca atare. 

Cele expuse permit a ne forma o reprezentare multilaterală şi mai deplină despre 
poziţia procesuală a apărătorului, care în procesul examinării judiciare este subiect de sine 
stătător, el acţionând deopotrivă cu inculpatul şi reprezintându-i drepturile şi interesele 
legale. Anume în acest scop apărătorul îşi îndeplineşte activ funcţiile stabilite de lege care, 
la rândul lor, răspund sarcinilor procedurii judiciare penale4. În context este de menţionat 
că în doctrina procesual penală predomină părerea că apărătorul este subiect independent 
al procesului penal5, care realizează apărarea bănuitului, învinuitului, inculpatului. 
Apărarea drepturilor, intereselor şi libertăţilor legale ale subiecţilor menţionaţi constituie 
conţinutul tipului de activitate publico-juridică înfăptuită de către avocatul-apărător în 
toate fazele procesului penal, inclusiv în faza examinării judecătoreşti.

Întrebarea ce se impune aici este următoarea: cum se manifestă practic participarea 
apărătorului la examinarea probelor în faza examinării în fond? În primul rând, apărătorul 
examinează minuţios toate materialele dosarului. Dacă apărătorul nu a participat în faza 
de urmărire penală, atunci el trebuie să ia cunoştinţă în prealabil de materialele cauzei, 
să facă înscrisurile necesare, să discute cu inculpatul despre efectuarea apărării, despre 
problemele apărute sau care pot să apară etc. Această activitate îi va permite apărătorului 
să înţeleagă importanţa relevantă a probelor acumulate şi să însuşească caracterul lor6.
1 Саркисянц Г.П. Op. cit., p. 19.
2 Перлов И.Д. Право на защиту. – Москва, 1969; Советский уголовный процесс, р. 87.
3 Адаменко В.Д. Op. cit., p. 69. 
4 Саркисянц Г.П. Op. cit., р. 58.
5 A se vedea: Молдован В. Порiвняльный кримiнальний процессь. Украiна. Францiя. Англiя. США. – Киiв, 1996, 
р. 25; Куцова Э.Ф. Субъекты уголовного процесса (участники процесса). – În: Уголовный процесс. - Москва, 
1997, р. 101; Шевцов В.И. Участники уголовного процесса // Уголовно-процессуальное право Российской 
Федерации / Под. ред. Лупинской П.А. – Москва, 1997, р. 77.
6 Саркисянц Г.П. Op. cit., р. 32. 
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În procesul examinării judecătoreşti, când are loc examinarea nemijlocită a tuturor 
circumstanţelor cauzei de către instanţă, obligaţiunea apărătorului e ca în măsură maximă 
să utilizeze drepturile ce-i sunt acordate întru apărarea interesele lor inculpatului şi pe 
această cale fi e să respingă învinuirea formulată, fi e să expună instanţei circumstanţele 
care atenuează vina inculpatului etc. 

Bineînţeles, nu este obligatoriu ca apărătorul să utilizeze întregul arsenal de drepturi ce-
i sunt atribuite de legiuitor la examinarea probelor judiciare în fi ecare cauză concretă.

Cât priveşte efi cienţa şi necesitatea utilizării drepturilor inculpatului şi apărătorului 
său, acestea totalmente depind de particularităţile fi ecărei cauze în parte.

Deşi apărătorul are independenţă procesuală, el nu este în drept a acţiona în detrimentul 
intereselor legale ale inculpatului, nu este în drept să se situeze de partea acuzării, dar 
nici învinuitul nu-l poate impune pe apărător să acţioneze contrar prevederilor legale 
şi convingerilor sale proprii. Dacă însă inculpatul nu este de acord cu argumentele 
apărătorului, atunci el este în drept să-şi aleagă un alt apărător, dat fi ind faptul că ultimul 
nu este în drept să refuze fără motive întemeiate apărarea luată asupra sa (alin. (3) art. 46 
al Legii despre avocatură). Această situaţie contravine unor păreri, precum că avocatul 
este în drept să refuze apărarea luată asupra sa, în caz că inculpatul cere aplicarea unor 
metode de apărare inadmisibile. Nu este obligatoriu pentru instanţa de judecată refuzul 
apărării din partea unui minor sau a unei persoane cu defecţiuni fi zice sau psihice.

În legătură cu cele menţionate ar fi  cazul să aducem drept exemplu practic o situaţie 
de confl ict concretă. Învinuitul a prezentat un document care îi adevereşte alibiul. 
Acţiunile procesuale legate de verifi carea documentului au fost efectuate superfi cial 
şi nu i-au depistat falsul despre care avocatul ştia cu certitudine. Dacă avocatul va 
face trimitere la acest document în calitate de temei al nevinovăţiei inculpatului, el, 
posibil, va obţine o soluţionare favorabilă. Funcţia de apărare va fi  îndeplinită cu 
succes. Formal, cerinţa despre utilizarea metodelor şi mijloacelor doar legale nu va fi  
încălcată: documentul nu a fost prezentat de către avocat; veridicitatea documentului 
a fost confi rmată printr-o verifi care procesuală efectuată, la fel, nu de către avocat; 
faptul că apărătorul cunoaşte despre caracterul lui fals constituie, în esenţă, obiectul 
secretului profesional, de asemenea ocrotit de lege şi de normele eticii avocatului. Însă, 
există anumite cerinţe morale pentru obiectivitate şi onestitate. Dacă avocatul le va 
urma, el îl va demasca pe inculpat, fapt care este inadmisibil atât din punctul de vedere 
al eticii (principiul de încredere reciprocă între avocat şi inculpat), cât şi din punctul 
de vedere al legii (caracterul unilateral al funcţiei apărătorului); dacă apărătorul nu le 
va urma, comportamentul său va intra în confl ict direct cu morala1.

În Codul de conduită pentru avocaţii Comunităţii Europene, din 1988, sunt refl ectate 
principiile generale de conduită, şi anume: independenţa şi confi denţialitatea, apărarea 
intereselor clientului, confl ictul de interese şi alte principii, însă nu este reglementată 
conduita avocatului în situaţiile de confl ict. Probabil, fi ecare apărător trebuie să 
soluţioneze această problemă la opţiunea sa. Doar în art. 4.4 se menţionează că „avocatul 
niciodată nu va prezenta intenţionat informaţie falsă sau care ar induce în eroare”.

În acest sens, să vedem cum este soluţionată problema în cauză, spre exemplu, 
în Marea Britanie — stat cu o procedură judiciară avansată. Conduita morală a 
solicitorului* este reglementată de principiile întărite de Societatea Juridică. Codul 
Societăţii Juridice pentru avocaţi conţine toate cerinţele necesare, iar normele morale 
sunt reglementate suplimentar şi de convenţii.
1 Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам. – Москва, 1978, р. 48.
* În dreptul anglo-american, - persoana cu dreptul de a redacta acte fără a avea dreptul de pledoarii în instanţă.
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Spre exemplu, principiile 21.20 şi 21.21 ale Codului de conduită profesională al 
solicitorilor include „obligaţiunea pentru solicitor de a vorbi în cauzele penale şi civile 
din numele clientului tot ceea ce clientul trebuie să declare singur, dacă el posedă 
cunoştinţele şi experienţa necesară”. Aceasta înseamnă că iniţial avocatul urmează să 
afl e ceea ce clientul „trebuie să declare singur”1. În oricare din cazuri, avocatul trebuie 
să obţină de la clientul său toată informaţia. Inculpatul trebuie să conştientizeze bine 
riscul asumat în cazul în care nu-i prezintă avocatului întreaga informaţie necesară.

Unul dintre principii prevede următoarele: „Dacă clientul aduce la cunoştinţa 
solicitorului că a depus în faţa instanţei depoziţii sau probe false, solicitorul trebuie să 
refuze participarea în continuare în cauză, cu excepţia cazului în care clientul nu îşi va 
descoperi singur comportamentul său nedemn în faţa instanţei de judecată”2. Dilema 
morală pentru avocaţi în această situaţie este mai difi cilă decât pur şi simplu o citire 
superfi cială a principiului propus. Primo, clientul trebuie să-l informeze pe avocat despre 
faptul depunerii mărturiilor false. Dar cum se va proceda dacă clientul menţionează că 
intenţionează să depună depoziţii false în viitor? Cum se va proceda dacă depoziţiile false 
sunt evidente pentru apărător, însă instanţa nu cunoaşte despre acest fapt? Cercetările 
efectuate în Canada mărturisesc că majoritatea avocaţilor îşi îndeplinesc obligaţiunile 
lor în primul rând în faţa clientului şi numai după aceasta în faţa instanţei de judecată3. 
Evident, o astfel de relatare nu corespunde Codului Avocaţilor Societăţii Juridice (1996), 
care menţionează că „avocatul nu trebuie să fi e atras de acţiunile lipsite de onestitate şi 
dezonorabile, păguboase pentru justiţie; vor reduce din credibilitatea faţă de profesiile 
juridice şi cele din justiţie; va face faimă rea acestei activităţi”4. Trebuie să menţionăm că 
solicitorii sunt avertizaţi în vederea neexecutării cererilor neconsecutive, lipsite de logică, 
făcute de client în calitate de motiv pentru refuzul dosarului. În alte condiţii instanţa, şi 
nu solicitorul, va decide dacă sunt mincinoase sau nu depoziţiile martorului5.

Apare întrebarea, dacă corespunde norma, care prevede posibilitatea refuzului avocatului 
de apărare şi care constituie principiul constituţional de a-i asigura învinuitului dreptul la 
apărare, cerinţelor adevărate ale circumstanţelor reale. Considerăm salutară completarea ei 
în sensul stabilirii concrete a cazurilor de refuz al apărării luate asupra sa.

Studiul sociologic efectuat de colaboratorii organelor de ocrotire a normelor de drept a 
arătat că din numărul total de persoane chestionate în problema: care ar putea fi  motivele 
de refuz al apărării de către avocat 35% au argumentat refuzul apărării prin necesitatea 
respectării eticii avocatului, 31,6% — prin inadmisibilitatea de a urma orbeşte cerinţele 
clientului, 31,6% — prin independenţa şi poziţia de sine stătătoare a avocatului. E de 
menţionat că, în medie, experienţa practică a celor chestionaţi nu e mai mică de zece ani.

În contextul celor expuse, considerăm potrivită defi niţia dată apărătorului de profesorul 
Gh. Mateuţ, care menţionează că avocatul-apărător în procesul penal nu are poziţia 
procesuală de parte, întrucât el nu are drepturi şi obligaţiuni izvorâte din exercitarea 
unei acţiuni penale, ci drepturi şi obligaţiuni care îşi au izvorul în contractul de asistenţă 
juridică încheiat cu clientul şi în lege. El este subiect procesual ce se situează doar pe 
poziţia procesuală a părţii pe care o apără, fără însă a se confunda cu aceasta6.

1 Boon А. Advocacy, UK, 1999, p. 30. 
2 Ibidem, p. 33. 
3 Ibidem, p. 36.
4 Ibidem, p. 32.
5 Ibidem, p. 32.
6 Mateuţ Gh. Apărătorul, subiect al procesului penal în lumina ultimelor modifi cări legislative // Dreptul, Bucureşti, 
1996, nr. 5.
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Dr. în drept Delia MAGHERESCU
Facultatea de drept şi Administraţie Publică
Universitatea “Constantin Brâncuşi”, Târgu Jiu

THE CHANGING OF THE DEED`S JURIDICAL 
INTEGRATION. THE CONSEQUENCES OF THE 
OMISSION OF SOME INFORMATION TO THE PARTS 
INVOLVED_____________________________________________________________________

Schimbarea încadrării juridice a faptei presupune, că ori de câte ori în cursul 
judecăţii se consideră, că încadrarea dată faptei urmează a fi  schimbată, instanţa 
de judecată este obligată să pună în discuţia părţilor noua încadrare şi să atragă 
atenţia inculpatului că are dreptul să ceară lăsarea cauzei mai la urmă, sau 
eventual, amânarea judecăţii pentru a-şi pregăti apărarea. Schimbarea încadrării 
juridice presupune două operaţiuni: pe de-o parte obligaţia instanţei de a pune în 
discuţia părţilor noua încadrare juridică, iar pe de altă parte, cererea inculpatului de 
amânare a judecăţii. 

General presentation 

The changing of the juridical integration supposes that whenever during the trial, 
is considered that the integration given to the deed is to be changed, the instance of 
trial is obliged to present to the persons in question the new integration and to draw the 
accused person`s attention, that he has the right to ask the postponement of the case 
near to the end, or possibly, the postponement of the trial to prepare his defence. 

The provisions found in the article 334 Romanian Cpp imposes the necessity of 
understanding the terms: “juridical integration of the deed”, and also which are the 
consequences of the provisions breach by the instance of trial. 

By juridical integration musn`t be understand only the name of the offence and the 
text of the law which stipulates it1, but other aspects too which can infl uence the penal 
responsibility of the accused person, namely: 

— the deed was committed by three or more persons together or in other 
circumstances found in the article 75 Romanian Cp;

— the perpetrator was under age when he committed the offence.
In the literature of speciality too, was considered for good reason, that no matter 

which would be the juridical integration of accorded to the deed by indictment — 
instrument of intimation of the instance, if is considered that this one is not fair and it 
does not correspond to the deeds committed by the accused person, for which he has 
been sent to trial, they must proceed to the changing of the juridical integration. In 
neither case, the instance is not held by the initial juridical integration, being obliged 
to do a correct application of the penal law2. 

The rights and the obligations of participants

The changing of the juridical integration supposes two things made by the 
participants to the criminal case, namely: on the one hand the instance`s obligation 
1 Ion Neagu. Tratat de procedură penală, - Bucureşti: Pro Publishing House, 1997, p. 505-506.
2 Gheorghiţă Mateuţ. Procedura penală, partea specială, vol. II. – Bucureşti: Lumina Lex Publishing House, 1998, 
p. 100.



235

DOCTRINÃ

R
e

vi
st

a
 d

e
 ð

ti
in

þe
 p

e
n

a
le

  
  

 A
N

U
L

 I
I 

 2
0

0
6

of debating the new integration and on the other hand, the accused person`s demand 
in which he asks the postponing of his case near to the end in order to prepare his 
defence. 

Regarding the fi rst problem approached the instance`s obligation exists indifferently 
if in the new integration the deed constitutes a variant of the offence, an attempt of 
this one, a committed deed or other form of participation. Similary, the obligation 
exists even if, the instance discusses the changing the juridical integration into a less 
grave deed the instance is not obliged anymore to discuss with the parts involved 
new integration, because this new situation does not change the accused case and as 
consequence he must not be offered new possibilities in the defence. 

It is obligatory to respect the article 334 Romanian Cpp, if the juridical integration 
changes from a complex offence in other offences or inverse. In this case of the 
sentence given by the Court of Law number 299/20 in which the instance changed 
the integration from theft by forcing someone`s door and transgress of domicile in 
aggravated theft, without paying for the transgress of the domicile1. The pronounced 
sentence is not legal and, as such, will be canceled if is decided its changing in an 
offence which consists in other deed than the one for which the accused person was 
sent to prison. The accused person can be judged of a deed totally different of the one 
mentioned in the indictment but in this case the procedure used is the extention of the 
legal process or the penal action and not the changing of the juridical integration`s 
procedure because some dispositions found in the article 197 from 2 Romanian Cpp, 
regarding the intimation of the sentence, would be breached. 

As regards the accused person`s right, the law text, offers him the possibility of 
choosing between the postponement of the judgement for some time and the decision 
of judging his case later on, in both situations, this one can prepare his defence. The 
formulation of the petition supposes, from the part of the one who combats the juridical 
integration, the administration of the new evidences, the analysis of the existing ones 
and, if this ones are not enough, the proposal of new evidences.

These two activities, the discussion of the juridical integration and the petition 
formulated by the accuse person, although different, must not be regarded as a single 
case but in a close connection, which has as single purpose, the respect of the right to 
defence himself.

The instance who does not respect the obligation to discuss with the parts involved 
the changing, leads to the canceling of the decision pronounced by the judges, if 
according to the new integration, the accused person has the possibility to propose 
new evidences for his defence. 

Regarding this problem the Court of Law pronounced the penal sentence nr. 1666/2000 
in which the accused person was sentenced to prison as a result in the changing of juridical 
integration, in the offence of theft stipulated in the article 208 Romanian Cp, from the 
offence of aggravated theft stipulated in the article 209 point “g” Romanian Cp, keeping 
in mind that, the accused person stole from the werehouse of the unit where he worked, 
a number of 65 emply bottles of beer and a number of 68 plates of faience2. 

1 Judgment in criminal case n. 299/27.01.2000 and Judgment in criminal case n. 2494/17.06.1999 // Gabriel Iones-
cu, Iosif Ionescu, Probleme de drept din jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie în materie penală, Juris Argessis 
Publishing House, 2002, p. 324-325. 
2 Judgment in criminal case n. 1666/2000 // Culegere de decizii a Curţii de Apel Bucureşti, Rosetti Publishing House, 
2002, p. 326-328. 
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The sentence pronounced by the judges is illegal because at the last term of 
judgement, after taking in consideration the main issue of the case the instance changed 
the juridical integration from theft during the night in simple theft, without discussing 
fi rst with the parts involved the new integration, and as result the accused person 
contested the judges decision. This one motivated showing that compared with the 
new situation he could prove, that during the day it was impossible to steal goods, in 
the precincts of the unit being many persons.

A consequence of changing the juridical integration is the competence of the 
instance judged after the person`s matter and quality. 

Regarding the participation of the attorney in the session of trial, this one is 
obligatory according to the article 315 from 1 Romanian Cpp whenever, the instance 
was noticed by indictment, in the cases in which the law provides for the committed 
offence, the inprisonement for more than two years or when the accused person is under 
age as well as in the case in which is decide the replacement of the fi ne`s punishment 
with the prison. 

Regarding the canceling of the decision taken by judges this one is the sanction 
which is applied whenever the accused person is injured and which according to the 
article 197 from 1 Romanian Cpp can`t be removed otherwise.

Conclusion

The discussion about the juridical integration of the deed presents interest not only 
for the accused person, to whom is created the possibility of preparing his defence, 
but for the other parts involved in the trial too: the civil part which is setting the 
compensation, the injured part in the case of the instance`s intimate by a previous 
complain and not in the last place for the attorney, who respects the law during the 
entire penal trial.
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Александр БУКАЛОВ
Председатель совета „Донецкого Мемориала”
Председатель Пенитенциарного Общества Украины

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В УКРАИНЕ_____________________________________________________________________

The author of the study analyses the process of creation and operation of the Ukraine 
penitentiary system from the perspective of Ukraine’s commitment to the Council of 
Europe and new Ukrainian legislation on punishment execution. The structure of the 
Department for punishment execution (established in 1998), the provisions of the 
Punishment Execution Code are described, underlining their progressive elements.  
Special attention is paid to the issue of public control over the activity of penitentiaries 
showing that public control is exercised by certain commissions established by the 
local government bodies.
Also, the system of Ukrainian penitentiary staff training, the visits of the Committee against 
torture to Ukraine, the efforts of the “Memorial” society from Donetsk in the monitoring and 
support provided by this society to the penitentiary system reform are described. Within the 
analysis of the given issue the author makes certain conclusions and recommendations 
for the improvement of the activity of the Ukrainian penitentiary system.  

Государственный Департамент Украины по вопросам исполнения наказаний 
(далее Департамент) создан в 1998 в рамках выполнения обязательств Украины, 
данных при вступлении в Сонет Европы. Создание Департамента по началу 
предусматривалось как промежуточный этап в переводе его из МВД в подчинение 
Министерств юстиции. В настоящее время нередко звучат утверждения политиков 
и руководителей ведомства о том, будто созданием независимого Департамента 
обязательства Украины перед СЕ выполнены. Однако Парламентская Ассамблея 
СЕ постоянно напоминает Украине о незавершенности процесса перевода и 
настаивает на полном выполнении взятых обязательств.

Отношения в сфере исполнения уголовных наказаний до конца 2003 года 
регулировались Исправительно-трудовым кодексом, принятым в 1970 году, с 
последующими, порой очень значительными, изменениями и дополнениями. В 
июле 2003 года принят новый Уголовно-исполнительный Кодекс, он вступил в 
силу с 1 января 2004 года. Новый Кодекс определяет, в частности, что норма 
жилой площади на каждого заключенного должна быть не менее 3 кв. м, а в 
воспитательных колониях и колониях, где содержатся женщины — не менее 
4 кв. м. Общественный контроль за деятельностью учреждений исполнения 
наказаний возлагается на наблюдательные комиссии, создаваемые местными 
органами власти. Новое Положение о наблюдательных комиссиях утверждено 
Кабинетом Министров 1 апреля 2004 г. и в нем предусмотрено, что в состав 
комиссий должны входить и представители общественных организаций.

С начала 2004 года вступил в силу новый Закон „О социальной адаптации 
лиц, отбывших наказание в виде ограничения свободы или лишения 
свободы на определенный срок”. Он определяет условия и порядок оказания 
социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а также 
основы участия в их социальной адаптации органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и объединений 
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граждан. Указанные органы, организации и учреждения в случае обращения 
в них освобожденных лиц обязаны безотлагательно начать осуществление в 
отношении них мер социального патронажа, которые включают помощь в решении 
жилищно-бытовых условий, оказания медицинской помощи освободившимся 
лицам и другое. 

В настоящее время в состав Департамента входит 182 учреждения, в том числе 
136 исправительных колоний для взрослых, 11 колоний для несовершеннолетних, 
33 СИЗО, 21 больница, где проходят лечение больные осужденные. Штатная 
численность персонала учреждений и органов Департамента постепенно 
снижается и на начало 2003 года составляла 48 074 человека, в том числе 36 413 
лиц аттестованного состава.

Система подготовки кадров пенитенциарной системы включает Черниговский 
юридический лицей, два училища подготовки младшего персонала. Кроме того, 
специалистов с высшим образованием недавно стали готовить на факультете в 
Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого в г. Харькове.

Число заключенных в местах лишения свободы в Украине достаточно велико, в 
расчете на 100 000 населения содержится почти 400 заключенных. Значительный 
рост тюремного населения в Украине происходил в первой половине 90-х годов 
прошлого века: если в 1989 году в местах лишения свободы отбывало наказание 88 
807 чел., то в 1992 году уже 110 538 чел., в 2002 г. — 222 254 чел. В середине 2005 
года в местах лишения свободы содержалось 187,6 тыс. человек, на учете почти 
семисот подразделений Уголовно-исполнительной инспекции Департамента 
состояло более 191 тыс. человек. 

После ратификации Украиной в 1997 году Европейской Конвенции по 
предупреждению пыток состоялось пять визитов в страну Комитета по 
предотвращению пыток (КПП), последние два — в 2002 и 2005 годах. Доклады 
КПП по итогам первых трех визитов делегации Комитета в Украину в 1998-2000 
годах и трех соответствующих Отчетов правительства можно найти на английском 
языке на Web-сайте КПП и на русском языке — на сайте „Донецкого Мемориала” 
http://prison.memo.ru Во время визитов в 2000 и 2002 годах делегация Комитета 
отмечала определенный прогресс в решении Украиной имеющихся проблем, 
однако признала этот прогресс все еще недостаточным. 

Подробнее пенитенциарная система страны описана в брошюре „Уголовные 
наказания в Украине”, размещенной на упомянутом Web-сайте „Донецкого 
Мемориала”.

В современном демократическом государстве считается вполне естественным 
и нормальным, чтобы органы власти находились под внимательным контролем со 
стороны гражданского общества. Тюремная система обычно относится к одной 
из структур, которым уделяется особенное внимание.

В Европейских пенитенциарных правилах в начальном разделе 
„Основополагающие принципы” в п. 5 говорится:

„Защита личных прав заключенных и, в особенности, законность 
применения дисциплинарных наказаний обеспечиваются посредством контроля, 
осуществляемого, в соответствии с национальным правом, представителями 
судебных или иных органов, уполномоченными посещать заключенных и не 
принадлежащими к пенитенциарной администрации”.
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А в комментарии к ним лаконично и просто поясняется:
„Первостепенная важность этого правила самоочевидна и подтверждается 

включением его в число основополагающих принципов новых правил”. 
Основополагающее значение общественного контроля понимают и в молодых 

постсоветских странах. Однако сделать его эффективным и действенным пока 
мало какой из этих стран удалось. И причины тому разные.

Каким же образом осуществляется общественный контроль учреждений 
пенитенциарной системы в Украине? 

Как уже отмечалось, общественный контроль пенитенциарных учреждений 
в Украине регламентируется п. 2 ст. 25 Уголовно-исполнительного кодекса, где 
сказано:

„Для обеспечения общественного контроля за соблюдением прав осужденных 
во время исполнения уголов ных наказаний создаются наблюдательные комиссии, 
действующие на основании настоящего Кодекса и Положения о наблюдательных 
комиссиях, утверждаемого Кабинетом Министров Украины”.

Положение о наблюдательных комиссиях, проект которого готовился 
Департаментом по вопросам исполнения наказаний, было утверждено Кабинетом 
Министров 1 апреля 2004 года.

Первой из основных задач наблюдательных комиссий в Положении названа 
„организация общественного контроля за соблюдением прав и законных 
интересов осужденных и лиц, освобожденных от отбытия наказания”. 

Кроме того, к основным задачам комиссий отнесены и такие как:
— содействие органам и учреждениям исполнения наказаний в исправлении и 

ресоциализации осужденных и создании надлежащих условий для их содержания, 
привлечение к этой деятельности общественных организаций….;

— организация воспитательной работы с лицами, досрочно освобожденными 
от отбытия наказания, и общественного контроля за их поведением на протяжении 
неотбытой части наказания;

— оказание помощи в социальной адаптации лицам, освобожденным от 
отбытия наказания.

Согласно Положению, состав комиссий, как правило, должен не менее, чем 
наполовину включать представителей общественных организаций. Работа всех 
членов комиссии должна осуществляться на общественных началах, оплата за 
работу в комиссии не предусмотрена.

„Донецкий Мемориал” впервые в Украине занялся исследованием проблемы 
практического осуществления общественного контроля пенитенциарных 
учреждений на примере деятельности комиссий Донецкой области. Исследование 
проводилось с начала 2005 года. После включения представителей „Донецкого 
Мемориала” в состав областной наблюдательной комиссии в мае 2005 года эта 
работа выполнялась при содействии Донецкой областной госадминистрации.

Очевидно, что реально соблюдение прав и осужденных, и освободившихся 
лиц определяется не декларированием их защиты, а тем, что ДОЛЖНЫ и МОГУТ 
делать для этого наблюдательные комиссии, т.е. кругом их полномочий. Что же 
обязаны делать в Украине наблюдательные комиссии?

Анализ Положения о наблюдательной комиссии показал, что, хотя в преамбуле 
и идет речь об общественном контроле как главной задаче комиссии, в перечне 
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полномочий комиссии в ее компетенцию действия непосредственно по контролю 
за соблюдением прав осужденных не включены. Комиссии имеют широкий 
спектр обязанностей — „согласовывать постановления и представления”, 
„вносить в суд…. Представления”, «содействовать администрации учреждений 
исполнения наказаний… в проведении социально-воспитательной работы”, 
„вести учет лиц, досрочно освобожденных от отбытия наказания” „выполнять 
иные функции”, но только не контролировать соблюдение прав осужденных. 

Для выполнения основной своей задачи — организации общественного 
контроля — наблюдательные комиссии конкретными полномочиями не наделены. 
Так, среди их полномочий нет ни проверки соблюдения учреждениями исполнения 
наказаний норм обеспечения заключенных площадью, питанием, медикаментами, 
соблюдения их прав на общение со внешним миром, на информацию и многих 
иных прав. А именно контролем за соблюдением именно этих прав заключенных и 
должен заниматься орган, наделенный полномочиями общественного контроля. 

Другими словами, общественный контроль, предусмотренный 
Уголовно-исполнительным кодексом Украины, в значительной мере остается 
декларацией.

Более того, включение в составе комиссий представителей общественных 
организацией еще не означает их реальное участие в рассмотрении проблем, 
связанных с соблюдением прав человека. В п. 16 Положения вполне определенно 
отмечается, что ряд важных вопросов председатель наблюдательной комиссии 
— а это, как правило, работник органа исполнительной власти — решает 
самостоятельно. Среди прочего, он „принимает участие в заседаниях комиссий 
учреждений исполнения наказаний, которые рассматривают вопрос об 
изменении условий содержания осужденных, условно-досрочном освобождении 
их от отбытия наказания, замены неотбытой части наказания более мягким, 
освобождение от отбытия наказания беременных женщин и женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет”. Другими словами, решением вопросов, где 
реально затрагиваются права осужденных, занимается не вся комиссия, куда 
входят (точнее, должны входить) и представители общественных организаций, 
а лишь ее председатель. 

В чем же тогда состоит роль представителей общественных организаций? В 
том, что затем на заседании комиссии ее председатель проинформирует комиссию 
о результатах своего участия в заседаниях комиссий учреждений исполнения 
наказаний. Подробно проинформирует или нет, зависит уже от председателя. 
Если учесть, что председателями таких комиссий избираются исключительно 
представители органов власти, то весь общественный контроль деятельности 
учреждений исполнения наказаний, заложенный в п. 2 ст. 25 УИК, оборачивается 
контролем представителя органов власти, а участие общественности в таком 
контроле скорее имитируется. 

„Донецкий Мемориал” в ходе своего исследования собрал сведения о составах 
45 наблюдательных комиссий Донецкой области, в том числе 14 — на территории 
которых имеются 18 учреждений исполнения наказаний области. Исследование 
включало изучение планов работы этих комиссий, число проведенных 
заседаний, проблем, с которыми сталкиваются комиссии в повседневной работе. 
В исследовании уделялось внимание тому, насколько деятельность комиссий 
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находит отражение в СМИ, т.е. насколько общество имеет возможность 
реально знакомиться с результатами общественного контроля, проводимого 
наблюдательными комиссиями.

В результате исследования установлено, что работники органов власти и 
самоуправления (работники администраций, исполкомов, депутаты советов) 
в исследованных комиссиях составляют 70,1%, представители общественных 
организаций — вместо половины составляют всего 10,6%. В 23 из 45 комиссий 
нет НИ ОДНОГО представителя общественных организаций, а в составе 
еще 12 комиссий включено только по одному представителю от них. Кроме 
представителей органов власти в комиссии наиболее часто включаются работники 
медучреждений (главврачи больниц), руководители предприятий, представители 
структур самоорганизации населения.

Очевидно, что требование п. 7 Положения о наблюдательных комиссиях о 
том, что „представители общественных организаций составляют, как правило, 
не менее чем половину состава комиссии”, не соблюдается, в 35 комиссиях (78% 
от числа исследованных ) нет ни одного или есть всего один представитель 
общественных организаций. Такая ситуация не отвечает смыслу общественного 
контроля, заложенному в Уголовно-исполнительном кодексе Украины. Более 
того, в состав комиссий иногда входят лица, включение которых специально 
запрещается п. 8 Положения о НК — работники милиции или юстиции. 

Информацию о своей деятельности подали в СМИ всего 9 комиссий. Вместе 
с тем п. 5 ст. 16 Положения обязывает главу комиссии ежегодно публиковать 
информацию о деятельности комиссий. Учитывая, что с момента принятия 
Кабинетом Министров Постановления о создании наблюдательных комиссий 
(1 апреля 2004 года) до времени проведения исследования прошло более 15 
месяцев и такая информация уже должна быть опубликована. Данное требование 
Положения большинством комиссий (38 из 45) не выполняется.

Большой интерес представляет анализ названных комиссиями проблем. Всего 
о проблемах сообщили 24 комиссии. Анализ проблем показывает, что большего 
всего трудностей вызывает трудоустройство освободившихся (эту проблему 
назвали 11 комиссий). Далее следуют:

— материальная помощь освободившимся (5);
— возобновление документов и обеспечение паспортами (4);
— проживание освободившихся (4);
— содействие социальной адаптации освободившихся и отсутствие 

центров соцадаптации (3;) и 
— общественный контроль за поведением лиц, освобожденных от 

отбывания наказания, и проведение воспитательных мероприятий по месту 
их работы (3). 

Тот факт, что половина опрошенных комиссий не назвала никаких трудностей 
в своей работе, совсем не означает, что у них таковых нет. Вполне возможно, что 
для многих из них отсутствие указаний на проблемы отражает их фактическое 
бездействие. 

Планы своей работы представили 35 комиссий (82% НК, приславших сведения). 
Анализ этих планов свидетельствует о том, что, как правило, комиссии включают 
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в них вопросы, относящиеся к их компетенции. Вместе с тем прослеживаются и 
некоторые специфические тенденции.

1. Гипертрофирование контрольных функций. Очень часто в планах работы 
внесены пункты о заслушивании отчетов различных структур — милиции, центров 
занятости, трудовых коллективов, иных ведомств. Наблюдательная комиссия как 
бы проверяет, как другие органы и структуры выполняют возложенные на них 
функции. При этом практически отсутствуют позиции о том, что непосредственно 
сама комиссия намерена делать для решения тех или иных вопросов. Иными 
словами, многие комиссии созидающую работу заменяют контролем за тем, 
как другие структуры выполняют подобную работу. Например, практически 
всегда при рассмотрении деятельности уголовно-исполнительной инспекции 
наблюдательные комиссии стремятся проверить их работу, заслушать отчет 
о сделанном, и почти никогда — оказать содействие в тех или иных вопросах 
деятельности инспекции.

2.  Ряд комиссий включил в план работы изучение бытовых условий содержания 
заключенных в колонии, проблемы трудоиспользования. Однако ни одна комиссия 
не включила в план своей работы вопрос об общественном контроле соблюдения 
прав заключенных. Это при том, что главная функция комиссий, согласно п. 2 
ст. 25 Уголовно-исполнительного кодекса Украины — все-таки осуществление 
общественного контроля.

3. Некоторые комиссии включили в свои планы „прием лиц, осужденных и 
освободившихся”. Однако из планов не следует, что результаты приемы граждан 
обсуждаются на заседаниях комиссий. Планами не предусмотрено обобщение и 
анализ проблем, с которыми к ним обращаются заключенные. Вполне возможно, 
что прием как таковой и не проводится, хотя в плане он записан. 

4. Принимаемые комиссиями решения часто неконкретны и содержат общие 
формулировки типа „активизировать, улучшить, повысить, усилить” и проч. 
В протоколах заседаний исследованных комиссий практически нет решений о 
том, что комиссии следует предпринимать (исключая проверку и заслушивание 
отчетов других структур), добиваться, сделать. Например, нет решений о создании 
в каком-либо городе или районе центра социальной адаптации. Нет решений об 
оказании колониям помощи в улучшении воспитательной работы, хотя пункты о 
„проверке ведения” такой работы встречаются. 

Прокуратура Донецкой области осенью 2005 года тоже провела изучение 
деятельности наблюдательных комиссий области. На состоявшемся 
межведомственном совещании результаты проверки были рассмотрены в 
присутствии руководителей ряда наблюдательных комиссий, прокуроров и мэров 
некоторых городов. Эти результаты во многом констатируют те же проблемы, 
которые обнаружены и в исследовании „Донецкого Мемориала”. 

В результате проведенного исследования „Донецкий Мемориал” пришел к 
выводу о том, что наблюдательные комиссии большинства районов и городов 
Донецкой области очень слабо используют предоставленные им законодательством 
возможности для оказания реальной помощи колониям, оказания помощи 
освободившимся гражданам в социальной адаптации и обустройстве после 
освобождения. Активная и содержательная работа подменяется проверкой 
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других структур, ознакомлением с существующим положением дел без каких-
либо усилий улучшать или изменять ситуацию. Для некоторых комиссий вся их 
деятельность состоит только в написании планов и отчетов. 

Очевидно, что среди главных причин такого положения следующие:
— несовершенство нормативной базы деятельности наблюдательных 

комиссий;
— отсутствие необходимых ресурсов для эффективной деятельности 

комиссий, прежде всего отсутствие оплачиваемых сотрудников и построение 
деятельности только на общественных началах;

— отсутствие практически методической базы, слабая ознакомленность 
подавляющего большинства членов комиссий с главными задачами и функциями 
работы этих комиссий как органов общественного контроля;

— очень слабое привлечение к работе и использование потенциала 
общественных организаций.

Проведенное исследование нормативных актов, регламентирующих 
общественный контроль пенитенциарных учреждений в Украине, и состояния 
практической работы наблюдательных комиссий на примере Донецкой 
области свидетельствует о том, что в осуществлении общественного контроля 
пенитенциарных учреждений много нерешенных проблем, а существующее 
положение с общественным контролем не отвечает требованиям упомянутых 
Европейских пенитенциарных правил. Это приводит во многих случаях лишь к 
имитации общественного контроля, а значит общество отстранено от контроля 
за соблюдением прав заключенных. В итоге имеющиеся нарушения прав 
человека не становятся предметом общественного внимания и не устраняются. 
Необходимы быстрые и решительные меры по приведению общественного 
контроля пенитенциарных учреждений в Украине к потребностям сегодняшнего 
дня, к европейским стандартам.
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Dr. în drept Iurie LARII
Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”
Ministerul de Interne al R. Moldova

PARTICULARITĂŢI SOCIAL-PSIHOLOGICE ALE 
PERSONALITĂŢII INFRACTORULUI — SUBIECT AL 
INFRACŢIUNII DE OMOR SĂVÂRŞITE ÎN STARE DE 
AFECT_____________________________________________________________________

The article approaches a special behaviour of the individual – the case when the 
offence is committed in an affective sate. The negative qualities specifi c for the 
personality who commits the offence in general and for the person who commits the 
offence in an affective state in  particular, as well as the positive peculiarities that 
characterise the person. In order to examine the suggested issue under all aspects, 
the author offers statistical data divided per: categories of persons, gender, age, 
relation degree, occupation etc.  

Cu toate că comportamentul în stare de afect nu este ceva tipic pentru individ, 
totuşi în el se manifestă clar anumite particularităţi social-psihologice ale personalităţii 
acestuia.

Situaţia de confl ict şi starea de afect generată de ea apar în cazul dat ca un catalizator 
ce sporeşte intensitatea proceselor psihice, condiţionând astfel nu doar energia volitivă 
excesivă a puterii fi zice, dar şi acele calităţi negative inhibate ale personalităţii care ies 
de sub control şi se manifestă în comportamentul individului.

Asupra comportamentului infractorului care acţionează în stare de afect se 
refl ectă şi aşa caracteristici specifi ce personalităţii lui, cum ar fi : cruzimea, caracterul 
răzbunător, predispoziţia spre violenţă, atitudinea negativă faţă de normele juridice 
şi cele morale etc.

Cel mai des, calităţile negative menţionate ale personalităţii nu sunt specifi ce pentru 
majoritatea infractorilor care săvârşesc infracţiuni în stare de afect. Mai mult ca atât, 
conform unor studii, acestea sunt persoane care se caracterizează pozitiv în viaţa cotidiană. 
Şi doar 26,2% din ele au săvârşit anterior acţiuni cu caracter violent sau antisociale; 
15,9% — au fost judecate pentru diverse infracţiuni violente şi alte acţiuni huliganice; 
18,4% — au fost supuse măsurilor de infl uenţă cu caracter administrativ şi disciplinar. 
Recidiva infracţiunilor printre persoanele nominalizate a constituit 23,8 %1.

Specifi c pentru infracţiunile abordate este şi faptul că asupra comportamentului 
vinovatului o infl uenţă esenţială pot avea nu numai calităţile negative ale personalităţii, 
dar şi acele particularităţi pozitive care caracterizează persoana, fi indcă acestea din 
urmă refl ectă poziţia persoanei faţă de aşa atribute inerente fi inţei umane ca demnitatea, 
corectitudinea, perceperea adecvată a obligaţiunilor sociale etc. 

Trăsăturile social-demografi ce ocupă un loc important în ceea ce priveşte 
caracteristica criminologică a personalităţii infractorului, totodată favorizând şi 
relevarea surselor care infl uenţează asupra formării anumitor calităţi specifi ce 
individului, inclusiv asupra comportamentului subiectului în stare de afect.

Conform unor studii, printre persoanele condamnate în baza art. 146 din Codul 
penal al Republicii Moldova cota bărbaţilor este de 89,3%, iar a femeilor — de 10,7%. 
1 Сидоров Б.В. Аффект – его уголовно-правовое и криминологическое значение. – Казань, 1978, p. 108.
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Aceasta este o realitate, cu toate că, conform constatărilor savanţilor psihologi, femeile 
devin mai des victime ale afectelor decât bărbaţii1. Nivelul relativ înalt al criminalităţii 
femeilor în structura infracţiunilor de omor săvârşit în stare de afect se explică nu prin 
fi ziologia opusă a sexului, ci prin corelaţia diversă cu mediul social în care activează 
persoana, prin deosebirea specifi că caracterului şi corelaţiei situaţiilor tipice de 
confl ict. 

Rolul femeii în societate şi familie, difi cultatea lucrărilor pe care le realizează explică 
specifi cul infracţiunilor comise în stare de afect de către această categorie de persoane. 
Consumul abuziv de băuturi alcoolice sau de substanţe narcotice din partea soţului 
sau părintelui, batjocorirea sistematică a membrilor familiei, adulterul etc. sunt nişte 
circumstanţe care traumează psihicul persoanei, dereglează sistemul nervos până la 
generarea unor devieri patologice, determină instabilitatea individului, inclusiv starea 
de afect a acestuia. Aşadar, conform unor investigaţii realizate de savanţii V. Kulikov 
şi I. Urakov, doar 10% din soţiile alcoolicilor nu sufereau de patologii neurologice2.

Această categorie de infracţiuni săvârşite de către femei poate fi  atribuită la aşa-
numitele infracţiuni „casnice”. Caracteristic este şi faptul că printre victimele acestor 
infracţiuni 66,6% o constituiau soţii, iar 16,6% — amantele. Din numărul femeilor 
condamnate pentru omor în stare de afect 90,9% erau căsătorite; 45,5% din femei 
aveau vârsta medie între 31-40 ani. De cele mai multe ori, femeile nu sunt predispuse 
spre soluţionarea situaţiilor de confl ict prin violenţă, sunt mai tolerante, iar comiterea 
de către ele a atentatelor contra vieţii şi sănătăţii persoanei în stare de afect constituie 
un rezultat al infl uenţei asupra personalităţii a împrejurărilor difi cile ce apar în procesul 
activităţii vitale.

Dimpotrivă, specifi cul infracţiunilor comise de bărbaţi în stare de afect se explică 
prin impulsivitatea sporită a acestora, prin predispoziţia de a rezolva situaţiile de 
confl ict prin aplicarea violenţei, prin întrebuinţarea excesivă a băuturilor alcoolice 
etc3.

Majoritatea infracţiunilor de omor în stare de afect sunt săvârşite din cauza 
confl ictelor casnice-familiale (95,8%) — în familie, între rude, vecini etc. Această 
împrejurare îşi are explicaţia în faptul că majoritatea victimelor se cunoşteau bine cu 
infractorii (82,5%)4.

Totodată 38,9% din numărul celor condamnaţi pentru infracţiunile de omor în stare 
de afect sunt persoane în vârstă de 25 ani, 51,5% — persoane având vârsta până la 30 
ani, iar 84,5% — condamnaţii care au vârsta între 30 şi 40 ani5. Aceste date denotă că 
infracţiunile abordate se săvârşesc îndeosebi de persoanele tinere, în special de bărbaţi. 
Experienţa limitată specifi că vârstei fragede condiţionează supraaprecierea Eului său, 
tendinţa de a consolida individualitatea etc. Comunicarea în grup, petrecerea timpului 
în mare parte printre tineri, certurile apărute deseori în asemenea mediu creează 
premise pentru soluţionarea pe căi violente a problemelor apărute ca rezultat al stării 
de afect. Nu este de mirare faptul că o parte considerabilă a victimelor infracţiunilor 
comise de minori în stare de afect erau prieteni, colegi, iar în unele cazuri — rude 
apropiate ale condamnaţilor.
1 Ситковская C. Судебно-психологическая экспертиза аффекта. – Москва, 1983.
2 Куликов В.В., Ураков И.Г. Он – по своей воле, она – по своей вине // Здоровье, 1974, nr. 4, p. 19.
3 Сидоров Б.В. Op. cit., p. 111.
4 Ibidem.
5 Куликов В. В., Ураков И.Г. Op. cit., p. 19.
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Cu toate că, în principal, vârsta infractorului este o caracteristică importantă a 
acestuia „în legătură cu particularităţile social-psihologice ale personalităţii”1, este 
incontestabil faptul că el însuşi în asemenea cazuri are o infl uenţă determinantă asupra 
comportamentului infracţional.

În cazul unei vârste mai înaintate particularităţile nominalizate nu au o infl uenţă 
atât de vădită asupra comportamentului infracţional. Limitele de vârstă între 31-50 
ani se caracterizează prin anumite particularităţi specifi ce, strâns legate de statutul 
social al individului. Relaţiile ostile în cadrul familiei, eşecurile din viaţa cotidiană, 
patologiile psihofi ziologice şi alte împrejurări nefavorabile care dereglează sistemul 
nervos infl uenţează asupra formării unor calităţi şi particularităţi ale personalităţii, 
acestea determinând comportamentul individului în anumite situaţii difi cile. 90% din 
infractorii condamnaţi pentru infracţiunile săvârşite în stare de afect erau antrenaţi în 
câmpul muncii; 7,8% — elevi şi studenţi; 4,9% — invalizi şi pensionari2.

Pentru caracteristica criminologică a categoriei respective de infracţiuni importanţă 
prezintă şi particularităţile psihologice individuale ale personalităţii infractorului, în 
special tipul activităţii nervoase, temperamentul, alte trăsături psihofi ziologice, care 
apar în calitate de împrejurări ce favorizează apariţia afectului şi realizarea actului 
infracţional.

Astfel, conform unor studii, 36,9% din cei condamnaţii pentru infracţiunile de 
omor săvârşite în stare de afect se caracterizau printr-o stare psihică uşor iritabilă, 
26,2% din ei erau instabili, iar 10,9% erau persoane echilibrate în ceea ce priveşte 
starea psihică şi sistemul nervos3. Suntem de acord şi cu V. Tihonov, care susţine că în 
unele şi aceleaşi împrejurări starea de afect apare mai des la holerici decât la fl egmatici 
sau melancolici.

Un rol esenţial în săvârşirea acestor infracţiuni îl au şi diferite anomalii, devieri 
psihologice, iar uneori şi neajunsurile fi zice ale infractorului. Din totalitatea 
condamnaţilor pentru infracţiunile de omor săvârşite în stare de afect 22,3% aveau 
careva devieri ale psihicului sau defi cienţe fi zice, iar 11,7% sufereau de patologii 
psihice şi devieri neuro-psihice.

Concluzionând, menţionăm că toate particularităţile nominalizate supra infl uenţează 
nemijlocit asupra apariţiei stării de afect, care, la rândul său, poate determina săvârşirea 
unor infracţiuni cu caracter violent.

1 Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. – Владивосток, 1970, p. 89.
2 Криминология. – Москва: Юридическая литература, 1976, p. 362.
3 Сидоров Б.В. Op. cit., p. 115.
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Magistru în drept Alexandru SPOIALĂ
Academia „Ştefan cel Mare”
Ministerul Afacerilor Interne al R. Moldova

THE PROBLEM OF REMOVING AND RETURNING 
OFFENDERS IN COMMUNITY_____________________________________________________________________

Unele cercetări au relevant o dependenţă dintre caracteristicile comunităţii, pe 
de o parte, şi aspectul securităţii publice şi calitatea vieţii la nivel local, pe de 
altă parte. Creşterea ratei de încarcerare deseori afectează într-un mod negativ 
caracteristicile unei comunităţi. Acest fapt are loc deoarece, executînd pedeapsa 
privativă de libertate, persoana „se reîntoarce” în acea comunitate şi, respectiv, 
cu cît mai multe persoane de acest fel vor reveni într-o comunitate cu atît mai 
mult va fi  alterat aspectul securităţii publice şi, implicit, calitatea vieţii la nivel local. 
Acest articol examinează impactul spaţial al incarcerării şi studiază problemele ce 
apar în legătură cu revenirea infractorilor în comunităţile afectate de nivelul înalt 
de încarcerare. Autorul, de asemenea, propune un şir de recomandări necesare 
înlăturării consecinţelor negative ale încarcerării. Bineînţeles, problema abordată 
necesită multiple studii mai aprofundate, din acest motiv în prezentul articol se 
fi nisează cu stabilirea unor priorităţi pentru studiile necesare.

Some researches have established that the characteristics of “places” are an 
important aspect of public safety and local quality of life. Growth in the rates of 
incarceration has meant that some communities experience concentrated levels of 
incarceration. This article examines the spatial impact of incarceration and explores 
the problems associated with removing and returning offenders to communities that 
suffer from high rates of incarceration. The author also provides a series of policy 
recommendations to offset some of the unintended consequences of incarceration. 
The article concludes with research priorities for further studies.

Criminologists have long been interested in uncovering the dynamics associated 
with the spatial distribution of crime in an effort to understand this phenomenon and 
how community context impacts the lives of people living in those neighborhoods. 
One vein of research has drawn on social disorganization theory, focusing on 
ecological characteristics such as rates of poverty, residential mobility, and single 
parent families1. Another closely related vein has examined the structural and cultural 
impact of entrenched poverty, whereas others have focused on opportunities for 
crime provided by structural changes in lifestyles and labor force participation. More 
recently2, was merged social disorganization and systemic theories to specify how 
the three levels of social control (private, parochial, and public) mediate between 
deleterious environmental characteristics and crime.

One of the prima facie assumptions of all these approaches is that public control 
operates as a response to crime and, as such, it need not be considered one of the 
determinants of crime. That’s why; some authors theorized that the aggregate impact 
of high levels of incarceration would be damage to networks of private and parochial 
social control and decreases in the legitimacy of formal social control. Thus, in their 

1 Sampson, R. J., Local friendship ties and community attachment in mass society: A multilevel systemic model // 
American Sociological Review, vol. 53, 1988, p. 767.
2 Bursik, R. J., & Grasmick, H. G., Neighborhoods and crime: The dimensions of effective community control. New 
York: Lexington, 1993, p. 12.
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model, when public control occurs at high levels, informal (private and parochial) 
controls function less effectively. The result is more crimes.

To test this theory, some scientists realized a scientifi c study. Their analyses to date 
have investigated two general propositions regarding the impact of incarceration: fi rst, 
whether high levels of incarceration in a given neighborhood were associated with 
later increases in crime in that neighborhood, and second, whether experience with 
the criminal justice system, through knowing someone who has been incarcerated, 
infl uences attitudes toward social control.

One of these analyses found support for the proposition that spatial concentrations 
of incarceration promote higher than expected rates of crime. Using neighborhood as 
the level of analysis, the crime rate in 1997 was regressed on 1996 rates of removal 
for incarceration and reentry from incarceration. This analysis found a linear, positive 
relationship between the rates of neighborhood reentry from prison in 1996 and crime 
in 1997, but a curvilinear relationship was found between the rate of neighborhood 
admissions to prison in 1996 and crime in 1997. Low rates of prison admissions were 
associated with no drop in crime the following year, moderate rates of admissions were 
associated with moderate drops in crime, but higher rates of admission had a strong, 
positive relationship to crime in the following year1. This result supports the idea that 
high rates of admitting people to prison can destabilize informal networks of social 
control and lead to increases in crime.

Another analysis found that knowing someone personally who has been incarcerated 
changes the relationship between people’s attitudes toward formal and informal social 
control2. According to this study, people who had a low assessment of formal social 
control also had a low assessment of informal social control, but only if they had 
been exposed to incarceration. Alternatively, people who had not been exposed to 
incarceration and had a low assessment of formal control were more likely not to have 
a low assessment of informal social control. 

The purpose of this article is to examine the ways in which incarceration affects 
residents living in high-incarceration neighborhoods. We summarize the results of 
studies which had as an object the residents (including ex-offenders) who live in two 
high incarceration neighborhoods to learn how the processes of incarceration (removal 
and reentry) might both strengthen and weaken neighborhoods. We then use these data 
as a springboard for a series of policy recommendations designed to offset some of 
the unintended consequences of incarceration. We conclude by identifying research 
priorities for further study.

The argument that incarceration improves neighborhood life is appealingly 
simple: by removing people who are engaged in crime, the remaining residents 
are free of victimization. Fear of crime discourages public cooperation, increases 
residential isolation, and contributes to crime by encouraging a disengagement from 
collective public life3. Alternatively, the argument that incarceration, at high rates, 
can destabilize neighborhoods can be seen as a natural conclusion derived from the 
1 South, S. J., & Deane, G. D. Race and residential mobility: Individual determinants and structural constraints // 
Social Forces, vol. 72, 1993, p. 28.
2 Clear, T. R., & Rose, D. R., When neighbors go to jail: Impact on attitudes about formal and informal social 
control. – În: National Institute of Justice Research in Brief. Washington, DC: National Institute of Justice, 1999, 
p. 79.
3 Skogan,W. Disorder and decline: Crime and the spiral of decay in American neighborhoods. - New York: Free 
Press, 1990, p. 84.
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ecological perspective on crime. This approach situates individual criminal events in 
their social contexts, underscoring the signifi cance of “place” and investigating how 
people interact with places in ways that tend to contribute to or constrain crime1. 

The current study explores the way people living in high-incarceration neighborhoods 
understand and experience the impact of incarceration on themselves, their families, 
and their communities. In our case, we are particularly interested in the processes of 
removing and returning offenders, rather than the experience of incarceration itself, 
because we want to better understand how incarceration affects the social networks 
(and subsequently the social capital) necessary for residents to positively affect 
community-level, informal social control. Thus, we tried to identify factors associated 
with the incarceration process that either promote or reduce community stability and, 
as a result, either promote or reduce crime.

It is important to emphasize that citizens report a complicated picture of the effects 
of incarceration on the neighborhood. Some consequences they describe are positive 
in the sense that the neighborhood and its residents are better off with some residents 
incarcerated. Not surprisingly, people feel that justice is done when wrongdoers are 
apprehended, prosecuted, and sanctioned. They did not hesitate to say that removing 
convicted offenders makes the streets safer and life better. At the same time, partly as a 
consequence of the ubiquity of incarceration as an experience in their everyday lives, 
they see its negative impact as well. The citizens devoted more time to describing 
the negative effect of incarceration on their communities than the positive, and their 
passions seemed to be more readily engaged by these issues than the traditional matters 
of public safety. Ex-offenders raised the same kinds of themes but also emphasized the 
pressure they feel in reentry from almost every source: the criminal justice system, 
society in general, neighbors, and families. Our analysis shows that the insights of 
many scientists2 describe about the impact of incarceration on the community can 
be categorized into four domains: the problem of stigma, fi nancial impacts, issues 
regarding identity, and the maintenance of interpersonal relationships. Further we’ll 
describe in detail these domains and explain their perspectives on them. 

Incarceration and the problem of stigma. Being involved in the criminal justice 
system is a negative social status. The consequences of stigma are far reaching, as 
stigma damages both human and social capital. In our communities incarceration 
is not discussed openly. Residents noted that “offender” becomes a master status. 
Ex-offenders fi nd it diffi cult to get good jobs, and their non-criminal neighbors and 
associates are often suspicious and loathe interacting with them. Integrating into the 
community and networks that provide informal social control is made problematic for 
ex-offenders when many community members react with distrust. The stigma also is 
frequently transferred to the ex-offender’s family and community. Families often feel 
public shame for the actions of their loved ones. Businesses that might provide jobs 
are reluctant to locate in a neighborhood with a “bad reputation” and residents feel 
that living elsewhere would provide a better situation for family members. The net 
result of stigma is the loss of the community’s reputation as a good place to live and 

1 Bursik, R. J., & Grasmick, H. G., Neighborhoods and crime: The dimensions of effective community control. New 
York: Lexington, 1993, p. 47.
2 Rose, D.R., Clear, T.R., Waring, E., Ryder, A.J., Drugs, incarceration and neighborhood life: The impact of reinte-
grating offenders into the community, Final Report to the National Institute of Justice, New York: John Jay College, 
2000, p. 28.
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do business. These locations become defi ned as bad places and, consequently, positive 
social organization becomes an uphill battle.

Financial impact of incarceration. One of the most signifi cant points that most 
scientists repeatedly make is that incarceration has adverse effects on the fi nancial 
capacity of the neighborhood. Although some families may experience fi nancial 
relief from the drain caused by an offender, many families lose a breadwinner and 
as a result struggle to compensate for this loss. In addition, families often support 
the offender both during incarceration and following release. At the community level, 
local businesses experience fi nancial losses when ex-offenders fail as employees, and 
they may lose customers when idle residents (frequently ex-offenders unable to fi nd 
employment) hang out on the street.

The fi nancial implications are complicated, because incarceration can bring relief 
from the drain of an active offender but also may impose new costs associated with 
caring for a family member in confi nement. The implications for informal social 
control are mostly indirect, because family networks that suffer a depletion of fi nancial 
resources struggle to build human capital and take advantage of potential sources of 
family strength. A clearer understanding of the fi nancial issues emerges when one 
considers that these neighborhoods are already confronted with a high degree of 
poverty and economic deprivation, and most who live there fi nd it diffi cult to absorb 
additional defi cits connected with imprisonment.

Incarceration and the problem of identity. The people who live in communities that 
have high concentrations of residents fl owing in and out of prison know they live in 
“problem” places. A consequence is that residents struggle with issues of personal identity. 
In particular, non-criminal residents report that community members (particularly 
children) suffer a loss of self-worth and self-esteem. There is a loss of positive role 
models for children and, overall, the community experiences a sense of hopelessness 
and apathy. An important part of human and social capital is the shared sense among a 
social collective that life prospects may be affected through collective action. This is the 
essence of collective effi cacy — that people believe their lives can be enhanced by shared 
social action. How citizens describe the impact of a high concentration of incarceration 
in their neighborhoods stems from the sense of powerlessness that incarceration brings 
out in their lives. People who feel low self-esteem may be less likely to set high personal 
goals and less likely to engage in goal-directed collective social activity, and this may 
be particularly problematic for the aspirations and activities of young people whose 
adult role models are incarcerated. The ability of a person to thrive socially is partly 
a result of that person’s sense of identity, and an identity associated with the cycle of 
incarceration is a diffi cult foundation on which to build life choices.

Incarceration and the dynamics of community relationships. Interpersonal networks 
are disrupted by high rates of incarceration. The aggregate effect of these disruptions is 
a reduction in the capacity of social supports for all concerned. Whereas the removal 
of a problem family member can improve relationships among remaining family 
members, frequently both spousal and parent-child relationships are strained or severed 
as a result of incarceration. Families often suffer an overwhelming sense of loss, and 
the care and supervision of children suffers when a parent is gone. Relationships with 
neighbors also can become strained, especially if families isolate from their neighbors 
and the larger community. When ex-offenders return, neighbors are welcoming but 
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cautious, suspicious, and frequently fearful. Neighborhood networks can be severed 
if families move to a different environment or if ex-offenders move to a different 
environment and move in with extended family members. Finally, it is also possible 
restricted public social interaction because of police surveillance. Our understanding 
of the social importance of place stems from recognition of the powerful importance 
of local relationships, especially in low income locations where people lack access 
to supports outside the local area. A high concentration of incarceration disrupts or 
impairs the formation and development of those relationships at the neighborhood 
level, and weakened relationships provide a diminished foundation for informal social 
control. In sum, when asked to discuss the impact of incarceration on community 
life, residents of high-incarceration neighborhoods readily identify a number of 
ways incarceration affects their lives. Some of these effects act on the networks of 
offenders, that is, families and other close associations. Others are broader, having 
importance for abstractions such as community identity and for tangible community 
assets such as economic activity. Because of the adverse effects of high incarceration 
rates on community life, it is understandable that networks, which are the foundation 
of informal social control, suffer when rates of incarceration are high.

We want to pay attention that the effects of incarceration are wholly negative. 
Community’s members describe ways in which incarceration strengthens households 
by removing problem family members. They also provide strong support for law 
enforcement methods that interrupt criminal activities and reinforce legal norms. 
Residents do not ask for less criminal justice. But they express concern and regret 
about the way the high levels of incarceration lead to secondary community problems, 
and they seek ways to address those problems.

The perspectives of residents, including ex-offenders, can be seen as a call for 
change in the way justice services are provided in high-incarceration communities. We 
can envision a comprehensive programmatic response to the problems that arise from 
high rates of incarceration concentrated in certain communities.

In making these recommendations, we recognize that there are public safety 
issues facing the criminal justice system that call for supervision, surveillance, and 
enforcement, and we do not wish to undermine that fact. Not all offenders want to 
change. Some will resume their old lives upon reentry. Likewise, not all families are 
well suited to receive ex-felons upon their reentry. Nonetheless, we believe these 
recommendations could minimize the disruptions incarceration causes in the lives of 
residents and, subsequently, improve the quality of life in these neighborhoods. 

Our recommendations are meant to offset problems families experience when 
offenders are incarcerated and for the case in which an offender returning to the 
community wants to succeed but faces signifi cant obstacles in doing so. They are for 
the families that want to be a support system but lack the capacity for doing so as 
fully as might be possible with services; this circumstance applies to the majority of 
situations involving reentry to high-incarceration neighborhoods. We see the following 
recommendations as potentially useful to high-incarceration locations generally. 

1. Target families of incarcerated offenders for an array of services

Appropriate services would alleviate many of the problems and lower the level of 
disorganization incurred immediately by many families when a member is incarcerated. 
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These services might include:
a. short-term fi nancial assistance for food, clothing, and housing;
b. short-term crisis-oriented mental health assistance to deal with anger, depression, 

and self-esteem issues, particularly for children;
c. parenting classes;
d. dental and physical health assistance;
e. supervisory and recreational services for children; and
f. adult mentors for children.

2. Facilitate contact between families and incarcerated family 
members

Assistance would promote the family bonds that are essential for successful 
reintegration into community life, and it would also help individuals maintain ties 
with their children while incarcerated. Maintenance of family bonds, especially with 
children, often is an incentive for an inmate’s “good behavior” while incarcerated.

Assistance might include:
a. low-cost telephone service between inmates and their families;
b. assistance with transportation to prisons and other.

3. Provide services to children of prisoners to help stabilize their living 
situation

Many children lose one or more of their parents to incarceration, and many are raised 
by a caretaker relative-grandmother, aunt, or sister, for example-or are placed in foster 
care. These children and their caretakers could benefi t from the following services:

a. counseling for common problems, such as depression, anger, shame, and low 
self-esteem;

b. counseling for caretakers about how to talk with the children about the 
situation;

c. intervention regarding acting-out problems; 
d. assistance in maintaining meaningful contact with the incarcerated parent, 

including family-oriented programs in prison and other.

4. Implement comprehensive prerelease transition plans that address 
family needs

These plans would maximize the health of the family, optimize successful reentry, 
and reduce recidivism by anticipating the problems incurred when an ex-offender is 
released. Transition plans might:

a. determine whether incarcerated individuals should return to their families upon 
release;

b. determine whether released individuals should return to their communities or 
move to new neighborhoods;

c. determine whether families and released ex-offenders should move to new 
neighborhoods together;

d. identify employment and housing possibilities for families and returning 
offenders who choose to move to new neighborhoods;
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e. link inmates to the exact services they need upon release and begin the service 
delivery process prior to release;

f. address typical inmate fears, such as concern about partner faithfulness, 
community attitudes, and so on; 

g. provide family-focused interventions to cope with the strains of reintroducing 
the ex-offender into the family and other.

5. Provide transitional housing for ex-offenders

This would alleviate the immediate need ex-offenders have for a place to stay and 
prevent people from heading to the streets or the shelters. It also would relieve the 
burden families sometimes experience when they house ex-offenders. Such housing, 
with a house monitor to assist ex-offenders in reintegrating, could function as a service 
center, facilitating the process of obtaining identifi cation papers, clothing, employment, 
and so on.

6. Modify rules that disallow individuals with a felony record to acquire 
a lease

The inability of many ex-offenders to acquire a lease often forces them into transient 
living conditions and, in effect, undermines their acceptance of responsibility. It can also 
rupture marital and parental relationships when, for example, a man’s wife is allowed a 
lease but must “sneak” him in for visits. Such an arrangement is also detrimental to the 
offender’s self-esteem and presents a poor model of fatherhood to children.

7. Assist ex-offenders in obtaining and retaining employment

Such assistance would alleviate the fi nancial strain ex-offenders experience and 
the fi nancial burden often absorbed by families, and it would also reduce the stigma 
associated with incarceration and unemployment. Assistance might include:

a. programs to help ex-offenders become self-employed;
b. employer-education programs to promote the hiring of ex-offenders;
c. encouraging employers to hire ex-offenders through a program of government 

“bonding” to reduce the risk assumed by potential employers;
d. encouraging employers to provide full-time employment (40 hours per week) 

and benefi ts and other.

8. Make training, education, and legal assistance available to ex-
offenders

Training and education are the foundation of quality employment. Ex-offenders 
who have trouble getting good jobs should be able to obtain job training. In addition, 
ex-offenders need basic information about legal issues and assistance in solving legal 
problems. Ex-offenders also need help in restoring their civil rights and closing out 
any pending criminal cases and legal obligations. Affordable legal help is not typically 
available, but internships for students from local law schools could be instituted to 
assist with the legal needs of ex-offenders and their families.
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9. Reduce initial fi nancial pressures faced by ex-offenders immediately 
upon release

This can be accomplished by reducing the unnecessary burdens imposed by the 
criminal justice system, such as supervision fees, and providing short-term fi nancial 
assistance to pay for such needs as security deposits and the fi rst month’s rent, initiating 
utilities, and obtaining toiletries and other basic necessities. Such fi nancial assistance 
would reduce the incentive to participate in illegal activities for quick money.

10. Increase the availability of low-cost drug treatment programs for 
ex-offenders and their families

Currently available programming is insuffi cient to meet needs or, because it is not 
locally based, is not easily accessible to residents of these neighborhoods.

11. Form self-help support groups for ex-offenders

These groups would help model successful reintegration into the community by 
allowing ex-offenders to talk to each other about the pressures and temptations they 
face, the frustrations of trying to make it, and the discouragements of everyday life. 
They can also help head off relapse and recidivism by reducing anger and bolstering 
self-esteem.

12. Match ex-offenders to community mentors

Mentors would serve as advisors, contacts, and support for returning offenders. 
They can help ex-offenders with very basic life skills, such as how to open a checking 
account and other mundane requirements. Mentors can also be part of the transition 
planning process and serve as advocates for the ex-offenders’ needs and interests in 
reentry. The mentor system can apply to families as well, with families “adopting” 
other families for support.

13. Involve ex-offenders in neighborhood projects

Ex-offenders can play a role in a wide range of positive neighborhood activities, 
from organized sports programs to neighborhood reclamation projects. This would put 
ex-offenders in productive contact with fellow residents in neighborhood activities 
that lead to the overall improvement of the community. It also would reduce the stigma 
and isolation associated with incarceration. These projects might include:

a. work programs that improve public space in the community;
b. renovations of housing and other building stock; 
c. recreational sports programs and others.

14. Develop awareness programs to reduce the stigma of incarceration 
for ex-offenders who attempt a clean start

De-stigmatizing individuals and communities should help reduce the pressures 
experienced by ex-offenders who are attempting to make a new start in the community. A 
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broader understanding of the needs and obstacles facing ex-offenders will also enhance 
the quality of community life by countering some of the unintended consequences of 
incarceration. Programs might target:

a. police, to help alleviate diffi cult community tensions;
b. probation offi cers, to assist in the reintegration process;
c. employers, who may disdain or be fearful of hiring ex-offenders;
d. educators, who can talk about the problem of reentry with greater sensitivity;
e. the community at large, to encourage tolerance for returning felons.

15. Provide services at a neighborhood-based center

Such a center would:
a. promote access to services for families and returning offenders;
b. enable services to be tailored to the specifi c needs of the community;
c. promote integration and informal networks by locating multiple services in one place;
d. involve neighborhood groups such as neighborhood associations in the design 

and delivery of services;
e. transfer resources from society at large to the community by adding a local service 

entity to the neighborhood and by being a site through which fi nancial resources can be 
funneled into the neighborhood.

16. Provide services through coalitions and partnerships of public and 
private sources

Human service organizations, both public and private nonprofi ts, can organize 
coalitions to develop and concentrate their work in high incarceration communities. 
Private, for-profi t organizations can contribute to the costs of public services 
fi nancially and programmatically. This would leverage the resources of both public 
and private interests and direct them toward community-based strategies, which 
might include:

a. police partnerships with resident groups to engage in problem-solving strategies 
and to provide families with support when they need it;

b. social service provider–neighborhood partnerships to coordinate and intensify 
local service delivery;

c. public-private partnerships to create new jobs for residents;
d. expert–citizen group partnerships that help resident groups develop grant 

proposals and new projects.
We hope our study add to the knowledge about the way removal and reentry affect 

community life, and the recommendations point to a potentially more effective way 
of dealing with concentrated levels of incarceration in certain communities. Yet this 
problem remains poorly studied, and our research points to a number of questions that 
deserve further inquiry. Below, we note some of the more prominent issues raised by 
our study that need more researches.

1. Conduct to extensions of this research
Further studies are needed of the neighborhood-level signifi cance of concentrations 

of incarceration. Ideally, such studies would apply to dense urban areas as well as high-
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incarceration rural areas and would continue to investigate the impact of incarceration 
on social networks and collective effi cacy.

2. Investigate whether offenders do better upon reentry going to their old 
neighborhoods or to new ones

Some data suggest that ex-offenders who are released to new locations do better, 
because they are able to avoid the temptations of old patterns and acquaintances. Yet, 
there are good empirical reasons to believe that support systems from the neighborhood 
can play a critical role in successful adjustment after incarceration. These are obviously 
two very different strategies of reentry. Studies that compare offender experiences 
with these two strategies would help to identify the circumstances under which one 
strategy might be preferred over the other.

3. Investigate whether offenders who have meaningful contact with their 
neighbors do better than those who do not

The residents and ex-offenders alike, suggest that there is an important role for 
neighbors in supporting an ex-offender’s reentry. On the other hand, neighborhood’s 
notifi cation about confi nement has made neighbor relationships potentially more 
problematic. Many citizens report a tendency of ex-offenders to be isolated from normal 
neighbor relations in ways that might impede successful adjustment. Little is known 
about the various ways non-family neighbors relate to ex-offenders at the community 
level. In theory, a positive relationship with a neighbor might be an important aid to 
adjustment, and the opposite might lead to adjustment problems. Studies that document 
the interaction between offenders in reentry and their non-family neighbors and the 
impact of those interactions will help formulate successful policies regarding neighbor 
notifi cation and reentry support.

4. Improve our understanding of the processes that foster the intergenerational 
incarceration cycle

It has been well established that having a parent or older sibling in prison is a 
signifi cant risk indicator of incarceration. Little is known about why this is so, and 
even less is known about the circumstances that enable children living under these risk 
situations to avoid incarceration. A better understanding of the reasons why parental/
sibling incarceration creates such a risk, and how some families successfully avoid or 
navigate that risk, will provide information about the necessary focus of services to 
families of men and women in prison.

5. Improve our understanding of the relationship between ex-offenders’ ties to 
parochial social controls (e.g., religious institutions) and reentry adjustment

One of the most common comments from our sample is the importance of faith 
and faith organizations in successful adjustment. Despite widespread agreement 
about the importance of such parochial social controls, very few studies have been 
conducted on the nature and level of impact of these associations on adjustment. A 
better understanding of the role of these organizations in ex-offender adjustment 
would inform the development of public-private partnerships for high-incarceration 
locations.
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6. Investigate the impact of differences between types of neighborhood support 
structures (e.g., job markets, family structures, housing patterns) and reentry 
adjustment

Whereas offenders reenter in certain neighborhoods in concentrated numbers, 
the demographic nature of these communities varies. Little is known, however, 
about which neighborhood characteristics affect reentry patterns, and how. A better 
understanding of how certain characteristics affect reentry processes would enable us 
to more reliably identify the local areas requiring more comprehensive support based 
on these attributes.

7. Evaluate the impact of targeted services to families of incarcerated offenders
Many evaluations of services fi nd that they have limited impact on the problems 

they are designed to alleviate. There is no reason to assume that services targeted to 
families of offenders would be any different in this common outcome. It will not be 
enough merely to offer services; rather, we should study the impact of those services 
on the problems they target and the broader public safety aims of criminal justice.

8. Evaluate the impact of best-practice transition planning methods
It is a truism that better transition planning is needed, but no reliable studies exist 

on how high-quality transition planning impacts reentry success. Furthermore, there 
is no empirical basis to say which aspects of transition planning are most important 
to increase successful reentry. Studies are needed that tell us more about how well 
transition planning works, which aspects are most important, and why.

9. Investigate the impact of reentry fi nancial requirements, such as supervision 
fees, on the probability of return to prison

It is plausible that the net effect of the fi nancial requirements on offenders is to 
increase their chances of failure. If so, it may follow that these fi nancial policies cost 
more taxpayer resources to pay for the consequences of reentry failure (new crimes, 
return to prison) than is justifi ed by the funds they generate to defray taxpayer costs 
of correctional and other services. On the other hand, fi nancial requirements might 
impose a discipline on ex-offenders that reinforces the kind of responsible conduct 
required for successful reentry and thereby not only provide additional revenues but 
actually increase the chances of success. Currently, we do not know the impact of the 
fi nancial aspects of reentry.
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Doctor în sociologie Ştefan BRUNO
Lector univ., Universitatea „Politehnica” Bucureşti
Departamentul Ştiinţe Sociale

SCURTĂ ISTORIE A ÎNCHISORILOR_____________________________________________________________________

The study investigates the history of prisons in general. In particular, the author 
outlines how this process has been developed in Romania. The study is conceived 
and analysed taking into consideration the historical evolution of humanity, fi rstly 
the appearance of prisons is approached and afterwards their evolution until the 
XVIIIth ce ntury. Later on the reform process of the punitive feudal systems until 
the establishment of modern prisons is analysed. The study pays special attention 
to the penitentiary system under the communist regime (in particular, the author 
analyses the penitentiary system in communist Romania). At the end of the study, 
the penitentiary system in the post-communist period is analysed, suggesting some 
prospective visions on the future of penitentiaries.

Primele începuturi până în secolul XVIII
Simbolurile, ritualurile, eroii şi valorile reprezintă elementele culturii organizaţionale, 

iar oamenii, locurile şi activităţile structurează principalele dimensiuni ale civilizaţiei 
unei instituţii. Cu reguli diferite de dezvoltare, cu modalităţi specifi ce de manifestare, 
cultura şi civilizaţia sunt legate între ele prin faptul că amândouă depind de o anumită 
viziune despre rolul instituţiei. Această viziune nu trebuie să fi e neapărat împărtăşită de 
indivizii care o populează în anumite momente (căci ei vin şi pleacă), ci de autorităţile 
cele mai înalte, de care depind existenţa şi funcţionarea ei. Şi uneori nici chiar de 
acestea, căci ele o moştenesc de la predecesori şi o lasă urmaşilor intactă datorită fi e 
identifi cării cu ea, fi e indiferenţei. 

În percepţia comună, închisoarea pare neschimbată de la facerea ei şi pare să se 
fi  născut odată cu apariţia oamenilor. Ştim din „Vechiul Testament” că Iosif a stat 
la închisoare, ieşind doar graţie faptului că a descifrat visele faraonului. Platon a 
vorbit şi el cu patru secole înaintea erei noastre despre închisoare în „Legile”. Iar 
romanii au rămas celebri cu Tullianum — locul în care erau ţinuţi la parter gladiatorii 
şi condamnaţii la moarte, iar la etaj cei ce urmau a fi  exilaţi sau altfel pedepsiţi. Se 
pare că nici o societate nu rezistă tentaţiei de a priva de libertate o parte a membrilor 
săi. Istoria certifi că aşadar existenţa puşcăriilor ca locuri de pedeapsă în care au fost 
aruncaţi cei care încălcau legile şi atentau la ordinea socială. Teama de pedeapsă a 
stat la temelia societăţilor, iar închisoarea a fost ultima dintr-un şir întreg de instituţii 
menite să protejeze statul şi pe guvernanţii săi. 

Dar închisorile nu au fost la fel de-a lungul vremilor, iar variaţiile au fost atât de 
mari, încât între cele feudale şi cele din epoca modernă par a nu exista în comun decât 
numele şi funcţia strictă de închidere a individului, multe componente ale ei dispărând 
şi apărând altele noi, în funcţie de modul de înţelegere a pedepsei şi a dreptăţii. Sute 
de ani pedeapsa cu închisoarea nu a fost stipulată prin lege, aplicându-se în funcţie de 
dispoziţiile autorităţilor locale sau statale. 

În antichitate şi în evul mediu timpuriu puşcăria era locul în care indivizii erau ţinuţi 
până la executarea sentinţei, având funcţia pe care o au azi casele de arest preventiv. 
Detenţia era de scurtă durată — câteva zile, deseori doar câteva ore — până când avea 
loc judecata. 
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Dacă despre existenţa unui cod juridic pe actualul teritoriul al României în perioada 
dinaintea secolului I e.n. nu există nici o informaţie, iar despre modul de pedepsire a 
infractorilor se fac doar speculaţii (că erau utilizaţi la muncile clasice sau la lucrările 
publice), despre funcţionarea justiţiei în provincia romană Dacia Felix ne putem face 
o idee, gândindu-ne că aplicarea dreptului roman s-a extins şi la acest teritoriu, la 
fel cum s-a extins asupra tuturor provinciilor cucerite: cetăţenii romani nu puteau fi  
judecaţi decât de guvernatorul provinciei, dar condamnarea la moarte o pronunţa doar 
împăratul. Amfi teatrul de la Sarmisegetuza se pare că avea şi rolul de tribunal, prezidat 
de guvernator1. Cucerirea romană a adus cu sine primele închisori, în fapt locuri de 
executare a muncii silite: cariere de piatră, de aur, saline, mine. Exploatarea unor astfel 
de cariere se făcea cu persoane condamnate, dar sigur e că acestea lucrau împreună cu 
persoane libere, sub supravegherea unor specialişti romani, care au adus cu ei metode 
perfecţionate de lucru, tehnici moderne. 

De la retragerea aureliană până la formarea statelor feudale româneşti informaţiile 
despre sistemele de pedeapsă lipsesc, unii autori2 tinzând să creadă că infl uenţa romană 
— şi apoi cea bizantină — ar fi  fost puternică în sistemul penal regional, care, prin 
îmbinarea obiceiurilor băştinaşe şi ale popoarelor migratoare, a dus la apariţia Jus 
Valachicum sau Legea Românească. 

„Judecătorii judecau după „obiceiurile pământului”, păstrate din generaţie în 
generaţie, pedepsele fi ind la „buna chibzuinţă” la lor. Judecata se făcea fără multe 
formalităţi. Se asculta „pâra” ridicată contra acuzatului, iar dacă acesta nu avea 
nimic de spus pentru dezvinovăţirea lui, i se pronunţa pedeapsa, care se executa fără 
întârziere”3. Judecata boierilor era deseori arbitrară, iar pentru uniformizarea sistemului 
penal primii domni au cerut ajutorul împăraţilor vecini. Dimitrie Cantemir relatează în 
„Descrierea Moldovei” că Alexandru cel Bun a primit în prima jumătate a secolului 
XV de la „Împăraţii Ţarigradului împreună cu Coroana Crăiască legile Greceşti zise 
Vasilicale, care erau copiate în cărţile lui Balsamon. Şi din cărţile acestea prea largi au 
scos numai ceea ce este acum Legea Moldovei”4. 

Doar domnitorul avea dreptul să judece infracţiunile grave, asistat de boierii din 
Sfatul sau Divanul Domnesc. Acesta se întrunea de regulă săptămânal, de aceea 
temniţele şi beciurile din curţile voievodale şi boiereşti erau populate scurtă vreme 
de arestaţi. Doar în cazul deplasărilor domnilor în alte localităţi sau ţări, judecata se 
amâna până la sosirea lor. În timpul războaielor, arestaţii erau adesea trimişi să lupte. 
Pedepsele judecate de domn erau foarte aspre, pedeapsa cu moartea înlocuind orice 
altă formă de pedeapsă grea. De aceea detenţia era premergătoare morţii, indivizii 
aruncaţi în închisoare scăpând greu cu viaţă. Dacă nu erau omorâţi, erau închişi în 
gropniţe şi beciuri, de unde rar mai vedeau lumina zilei.
1 Citând din Istoria romană a lui Dio Cassius. Petru Maior în a sa Istorie pentru începutul românilor în Dacia. 
– Bucureşti: Albatros, 1970, p. 94, spune că cei prinşi că prădau „fură duşi robi la Roma, pre carii îi feceră să se 
lupte în teatru cu sverii”.
2 Radu Ciuceanu. Regimul penitenciar din România. 1940-1962. - Bucureşti: Ed. Institutului Naţional pentru Studiul 
Totalitarismului, 2001, p. 9.
3 Grigore I. Dianu. Istoria închisorilor din România. Studiu comparativ. Legi şi obiceiuri. - Bucureşti: Ed. Tipografi a 
curţii regale, 1901, p. 2.
4 Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldovei. - Bucureşti: Albatros, 1974, p. 76. Despre utilizarea frecventă în ţările 
române a Manualului de legi a lui Constantin Harmenopoulos (jurist bizantin din sec. XIV), cunoscut şi sub numele 
de „Hexabiblos” sau „Cele 6 cărţi”, care rezumă vestitul Codex de legi realizat în secolele IX şi X de Vasile I 
Macedoneanul şi Leon al VI-lea cel Înţelept, vorbeşte şi Nicolae Iorga („Bizanţ după Bizanţ”) şi Neagu Djuvara 
(„Între Orient şi Occident”).
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Domnitorii încredinţau frecvent dreptul de a judeca faptele mărunte boierilor sau 
înalţilor ierarhi şi egumeni din mănăstiri. Ştefan cel Mare a acordat de exemplu mănăstirii 
Probata în 1472 dreptul de a-i judeca pe săteni, cu excepţia crimelor şi răpirilor de fete. Şi 
Petru Vodă în 1448 a acordat altor mănăstiri jurisdicţie ecumenică, pe baza unei tradiţii 
mai vechi, de sorginte bizantină. Judecata monahală a fost probabil una efi cientă, căci 
puţine plângeri veneau către Divan din regiunile administrate juridic de preoţi, fapt ce i-a 
făcut pe domni să acorde tot mai multor mănăstiri dreptul de judecată. 

Credinţa religioasă a infl uenţat foarte mult sistemul juridic medieval. În Săptămâna 
Mare şi în ajunul Crăciunului erau eliberaţi toţi cei închişi şi nejudecaţi. Duminica era 
o zi fericită pentru cei întemniţaţi, deoarece primeau ajutoare (hrană şi îmbrăcăminte) 
de la credincioşii veniţi la slujbe. 

În Ţara Românească mănăstirile au fost cele mai dure sisteme de detenţie. Vlad 
Ţepeş a zidit la 1457 mănăstirea Snagov ca loc principal de surghiun al boierilor care i 
se opuneau. „Sub cuvânt că ei trebuiau să facă rugăciuni spre a se pocăi şi a li se ierta 
greşelile, erau duşi într-o cameră ca să se închine la icoana Maicii Domnului. N-apucau 
bine să-şi sfârşească rugăciunea şi pardoseala le fugea de sub picioare, căzând într-o 
groapă adâncă şi plină de cuţite tăioase, unde mureau zbătându-se în chinurile cele 
mai îngrozitoare. Aici şi-au găsit moartea mulţi boieri ai ţării”1. Tot această mânăsire 
avea o altă cameră de tortură dotată cu sofi sticate mecanisme de schingiuire. Ambele 
camere au fost desfi inţate abia la jumătatea secolului XIX. 

Mânăstirile cu „regim special” s-au înmulţit în secolele XVI-XVII în ambele ţări 
româneşti: Dobrovăţ — zidită de Ştefan cel Mare în 1503 în Vaslui, Bisericani — zidită 
de Ştefăniţă Vodă în 1520 în Neamţ, Mărgineni — ridicată de Şerban Cantacuzino 
în 1509 în Prahova, Mislea — construită de Pătraşcu Basarab în 1557 în Prahova, 
Pângăraţi — ctitorită de Alexandru Lăpuşneanu în 1564 în Neamţ, Plătăreşti — ridicată 
de Matei Basarab în 1646 în Ilfov, sau Arnota, Dintr-un Lemn, Cernica, Pantelimon, 
Comana, Ostrov, Cozia, Văcăreşti, Secu, Bucovăţ, Ocniţa, etc. 

Închisori funcţionau şi în beciurile boiereşti, iar grosurile, temniţele şi ocnele erau 
cele mai importante locuri de detenţie. Ele erau populate nu doar de bărbaţi, ci şi de 
femei, cele mai multe fi ind neveste de boieri sau femei de moravuri uşoare. Mihail 
Kogălniceanu descrie2 cum soţiile a 3 boieri erau legate ziua la „puşci” şi noaptea 
închise în „odăile seimenilor”. „Domnul prindea pe femeile lor de le ţinea în grosuri, 
pe unele câte un an şi mai bine, dintre care multe au şi murit de foame, iar altele de 
prunc, că erau multe şi grele de-şi făceau copiii prin grosuri, până au început a grăi şi 
unii a umbla în picioare.”

Nicolae Muste descrie în „Cronica” sa grosul de sub turnul bisericii de la Curtea 
Domnească din Iaşi din vremea lui Ştefan Tomşa3 şi ocna băcăuană în care rar se 
întâmpla ca un ocnaş să trăiască mai mult de 4-5 ani. 
1 Grigore I. Dianu. Op. cit. p. 17.
2 Mihail Kogălniceanu. Cronicele României sau Letopiseţele Moldovei şi Valahiei, tom. II. - Bucureşti, 1872, p. 22.
3 “Era un turn mai înainte în chip de clopotniţă şi sub turn era visteria şi sub visterie, temniţa în care se închideau 
tâlharii, ucigaşii, foarte lucru prost a privi cineva sub biserică, adică sub casa lui Dumnezeu temniţa tâlharilor. Dar 
şi turnul acela al bisericii nu era pentru treaba bisericii, ci semnele morţii, că, carele din boierii se afl ă niscaiva fapte 
rele în acel turn îl închidea. Putem zice că se aseamănă cu edicula ce este la Ţarigrad şi cum acei ce închideau Turcii 
nu mai aveau nădejde de viaţă, aşa şi aici în ţară la noi era turnul bisericii domneşti” Nicolae Muste povesteşte că tot 
secolul XVII temniţele gemeau de tâlhari, de boieri căzuţi în dizgraţia domnilor şi de oameni care nu-şi plăteau dările: 
„Cari nu aveau să dea îi lega la pusce şi îi ungea cu miere ca să-i mănânce muştele şi nu numai boierilor le făcea 
această strâmbătate ci şi jupâneselor asemenea. Şi nu era nici o închisoare pe toate oraşele să nu fi e plină de bărbaţi, 
de muieri carele la acele închisori născeau prunci şi îi cresceau mărişori copii şi fără închisoare altă casă nu ştiau.”
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Până la jumătatea secolului XVII regimurile de pedeapsă au variat de la o temniţă la 
alta, în funcţie de predispoziţiile boierilor sau călugărilor care le administrau. În unele 
mânăstiri existau coduri de legi bizantine, traduse în slavonă. Pravila de la Neamţ este 
o traducere după „Syntagma” de la 1335 a juristului bizantin Matei Vlăstari. Ea a fost 
tradusă în slavonă încă din 1342. Pravila de la Bisericani din 1512 şi cea de la Putna 
din 1581 conţine „Proheiron”(manualul) împăratului Vasile Macedoneanul. În 1563 se 
tipăreşte pravila bisericească după canoanele patriarhului Ioan al Ţarigradului.

Până în 1646 în Moldova şi 1652 în Muntenia, date la care au apărut pravilele 
lui Vasile Lupu şi Matei Basarab, nu a existat o legislaţie a pedepselor, închisorile 
funcţionând independent de orice sistem juridic, după obiceiul pământului, organizarea 
lor nefi ind reglementată de nici o lege, în fapt fi ind lăsate la discreţia autorităţilor care 
le gestionau. Ele erau adesea nişte gropi sub pământ (de aici şi denumirea de gropniţe 
sau grosuri) sau beciuri ale conacelor, fi ind şi locurile de executare a unor tipuri de 
schingiuiri şi torturări.

Pravilele lui Matei Basarab şi Vasile Lupu, colecţii de texte din canoanele 
împărăteşti, constituie primele legislaţii penale româneşti, în care principalele pedepse 
prescrise au fost1:

• Scoaterea ochilor pentru cel care goneşte un păzitor de vite şi pentru cel ce fură 
a treia oară;

• Tăierea mâinilor pentru cel care taie via sau pomii vecinilor, care pune foc la un 
grajd sau magazie, care dărâmă casa sau grajdul altora, pentru paricid (care este apoi 
ucis);

• Tăierea în bucăţi a cadavrului paricidului;
• Însemnarea la nas a celui care fură a doua oară lucruri de mică valoare, a hoţului 

din biserici, a mamei care îşi prostituează fi ica;
• Arderea de viu a celui care pune foc la o casă, a slugii care fură femeia sau fi ica 

stăpânilor;
• Arderea cadavrelor falsifi catorilor de monezi şi a sodomiştilor;
• Plimbarea goi şi bătaia în public a bigamilor, a hoţilor la prima greşeală, a 

săracilor care seduc fecioare, a bărbaţilor care îşi prostituează soţia, a suduitorilor;
• Legarea de cozile cailor a slugii care vinde pe feciorul sau robul altuia şi a 

paricidului;
• Spânzurătoarea pentru cel ce dă drumul noaptea din grajd oilor şi acestea sunt 

mâncate de fi are, pentru cel ce a comis mai multe tâlhării, care a furat a treia oară, a 
slugii care a furat a doua oară de la stăpân, a ucigaşilor, răpitorilor de fecioare şi de 
femei cinstite, seducători la a treia înfăptuire, incestuoşi;

• Tăierea capului pentru cel care a cheltuit banii pe care trebuia să-i predea, perceptori 
de taxe ilegale, falsifi catori de monedă, sodomişti, bărbaţi care îşi prostituează fi ica şi 
soţia, ori care ţin casă de toleranţă, îndemnători la lepădare de călugărie, suduitori faţă 
de domnie, atentatori la viaţa înalţilor dregători;

• Munca în mine pentru boierul recidivist în tâlhărie, pentru cel care a furat prima 
oară la drumul mare, pentru boierul care vinde fi ul sau robul cuiva, pentru bigami, 
suduitori;

• Surghiunul pentru boierul care a rănit pe cineva pentru a-l fura, vameşul corupt;
1 Ioan C. Filitti. Vechiul drept penal românesc. – În: Revista de Drept Penal şi Ştiinţă Penitenciară. - Bucureşti: 
1934.
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• Bătaia pentru cel care fură animale, unelte agricole, recolte, care intră cu vitele în 
ogorul altuia, umblă cu măsuri false, otrăveşte câine ciobănesc, seduce fecioară;

• Cazna pentru a descoperi furturi, omoruri, otrăviri, complicităţi;
• Ruşinarea pentru suduitor, sodomist, defăimător, cel care s-a lepădat de călugărie, 

pentru copiii otrăvitorilor;
• Amenda pentru cel care reţine pe ţăranul altuia, fură plug, mută hotar pe ascuns, 

boier ucigaş (uneori), bogatul care seduce o fecioară;
• Confi scarea averii însoţeşte pedeapsa pentru suduitori şi uneltitori ai domniei;
• Despăgubirea valorii prădate;
• Pierderea zestrei pentru soţia adulteră;
• Azilul în biserică pentru toate faptele, mai puţin răpitul de femei, adulter, 

crimă;
• Dezmoştenirea copiilor pentru cei care se împreunează cu animalele;
• Tăierea limbii pentru cei care jură strâmb;
• Moartea prin sabie pentru robul care are raporturi cu stăpâna lui, incest, otrăviri, 

vrăjitorie, dezertare la duşman, răzvrătirea poporului contra Domnului;
• Tăierea organului sexual pentru raporturi sexuale cu animalele;
• Raderea părului pentu hoţii din biserică.
• Tragerea în ţeapă, practicată şi de turci, ruşi, unguri, bulgari, s-a constatat şi la 

Ştefan cel Mare, Vlad Ţepeş, Ioan Vodă cel Cumplit, Radu Mihnea, Leon Tomşa, până 
în vremea lui Caragea, pe la începutul sec. al XIX-lea.

• Legarea la stâlp a fost practicată tot până la Regulamentul Organic, ca şi 
înnecarea şi jugul.

• Compoziţia (înţelegerea între părţi) se practica doar pentru infracţiunile private, 
care nu periclitau comunitatea sau autoritatea domnească. Ea s-a aplicat până în sec. al 
XIX-lea la fi ecare judecată, însoţită de amenzi.

Existau aşadar pedepse diferite pentru aceeaşi vină, iar recidiva se pedepsea 
aspru. 

Închisorile aveau rolul de a constrânge la îndeplinirea unei obligaţii şi de a smulge 
mărturiile celor ce urmau a fi  judecaţi. Ele au fost puse sub autoritatea Marelui Armaş, 
numit de Miron Costin „instigator domnesc”, „cel care supune la moarte şi la tortură” 
după Paul din Alep. Puterea lui era atât de mare, încât putea deţine sau elibera pe 
cineva fără forme legale întărite de domn. 

Pravilele au consfi nţit intrarea ţărilor româneşti în cel mai represiv sistem juridic 
avut vreodată, numai în timpul domniei lui Vasile Lupu fi ind executaţi 40 000 
condamnaţi, la care se adaugă alte mii de persoane trimise să lupte în diverse bătălii 
şi alte mii executate fără judecată. „Cronicile vorbesc de scoaterea ochilor, otrăvire, 
tăierea capului, spânzurarea câte doi de păr, punerea la plug, arderea în foc, purtarea de 
cozile cailor, ocna, surghiunul, orbirea, tăierea vreunui membru al trupului, însemnarea 
nasului, pecetluirea la mână, bătaia cu toiage, închiderea în gros, confi scarea averii şi 
altele”1. Timp de mai bine de un secol şi jumătate de la apariţia pravilelor, închisorile 
au îndeplinit mai ales funcţia de executare a supliciilor. Ele erau păzite de una sau două 
slugi înarmate, uneori şi de unul sau doi armaşi. 

Afl at sub jurisdicţie maghiară, Ardealul a cunoscut o dezvoltare mai rapidă a 
închisorilor, cetăţile fi ind construite de la început cu locuri speciale de detenţie, la fel şi 
1 Ştefan Berechet. Judecata la Români, citat preluat din cartea lui Octav Gorescu. Văcăreştii Mânăsire. Văcăreştii 
Penitenciar. - Bucureşti, 1930.



263

DOCTRINÃ

R
e

vi
st

a
 d

e
 ð

ti
in

þe
 p

e
n

a
le

  
  

 A
N

U
L

 I
I 

 2
0

0
6

tribunalele, parlamentele şi dietele locale. În secolele XVI-XVII s-au construit închisori 
în toate cele 8 scaune secuieşti (corespunzătoare judeţelor Mureş, Harghita, Covasna 
de azi) şi în mai toate oraşele maghiare. Cele mai multe erau de mici dimensiuni, 
afl ate în curtea guvernatorilor/primarilor locali, păzite şi întreţinute de 2-3 temniceri, 
care verifi cau zilnic (dimineaţa şi seara) starea celulelor, pereţii şi închizătorile uşilor 
şi raportau neregulile magistraţilor oraşului. Detenţia era de scurtă durată (de regulă 
sub o lună) fi ind însoţită frecvent de amenzi. Hrana o asigurau rudele şi cunoscuţii, 
arestaţii fi ind vizitaţi fără aprobări speciale, singura limitare fi ind cea cantităţilor de 
băutură adusă: nu mai mult de un litru de vin şi un sfert de litru de rom sau palincă pe 
zi. Cel mai dur regim de detenţie era în cetăţile marilor oraşe, unde arestaţii erau ţinuţi 
în lanţuri şi cătuşe la mâini şi la picioare. Ei erau însă permanent vizitaţi de preoţi, care 
se ocupau şi de educaţia lor. Urme ale locurilor de detenţie mai pot fi  văzute şi astăzi 
în cetăţile Sighişoarei sau Alba-Iuliei, iar închisorile de la Gherla şi Aiud sunt cele mai 
vechi aşezământe de detenţie de pe teritoriul României, cu o vechime de 3-5 secole. 
Dietele şi Parlamentele locale au elaborat din vreme regulamente ale închisorilor, iar 
orice detenţie avea la bază un ordin scris sau o hotărâre administrativă. Condiţiile de 
arest preventiv erau mai blânde, cei încarceraţi putând să-şi păstreze şi să primească 
haine de acasă, să benefi cieze de asistenţă medicală, toţi având bani asupra lor şi doar 
cei săraci fi ind întreţinuţi de administraţie. 

Secolul XVIII a fost secolul trecerii la pedeapsa cu închisoarea. Puşcăria şi-a păstrat 
în tot acest timp şi rolul de loc al supliciilor şi de aşteptare a unui verdict cu efecte 
corporale (bătăi, torturări, omorâri), dar în acelaşi timp detenţia a devenit pedeapsă 
prin ea însăşi. Durata încarcerării a crescut, pedeapsa cu închisoarea devenind una 
din pedepsele blânde de care benefi ciau doar puţini condamnaţi. Corpul a continuat 
să fi e principala ţintă a represiunii penale, fi ind expus pe străzile şi uliţele oraşelor şi 
satelor, mutilate, dezmembrate, amputate, spânzurate, purtând la gât tăbliţa cu faptele 
comise. Dintr-un ceremonial al dreptăţii, supliciul a devenit o rutină, făcut cu sânge 
rece, fără remuşcări. Nicolae Muste descrie represiunile pe care domnitorii le porneau 
împotriva boierilor potrivnici la urcarea pe tron: „Mihail Racoviţă... au prins pe mulţi 
din Moldova ce pe toţi cu morţi groaznice îi au omorât. Pe unii îi au spânzurat, pe alţii 
îi ardeau în foc de vii, pe alţii de coaste spânzuraţi, pe alţii de picioare, cât de groază 
nu puteai să treci pe uliţa cea mare, pe unde atâţia oameni spânzuraţi şi într-un fel şi 
într-altul şi cu atâţia morţi ce făceau tâlharilor, tot nu se părăseau”1. Grigore I. Dianu 
relatează că Alexandru Constantin Mavrocordat a hotărât în Moldova ca ucigaşii să fi e 
executaţi în văzul tuturor, în locurile unde au ucis. 

Execuţia pedepsei reprezenta partea publică a procesului penal, suferinţa fi zică 
afi şată şi durerea expusă a corpului fi ind principalele ei elemente constitutive. Meseria 
de călău a căpătat specializări tot mai rafi nate, necesitând instrumente de tortură tot mai 
laborioase. Fiecare închisoare avea o cameră de tortură prin care treceau aproape toţi 
condamnaţii pentru mărturisirea faptelor comise. Gâdele a fost un personaj din ce în ce 
mai prezent la curţile voievodale, neiubit, dar extrem de necesar. Într-un secol în care 
durata medie a unei domnii era de 2-3 ani, iar aceasta se cumpăra de la marii dregători 
turci cu sume mari de bani, în paralel cu o creştere continuă a haraciului şi a celorlalte 
dări către Înalta Poartă, dorinţa de recuperare grabnică a banilor crea nemulţumiri atât 
în rândul boierilor, cât şi al oamenilor simpli, nemulţumiri concretizate în numeroase 
1 Nicolae Muste. Cronica, citat preluat din Ioan Chiş. Istoria penitenciarelor din România. – În: Revista de Ştiinţă 
Penitenciară, nr. 2(25)/1996, p. 31.
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acte de revoltă. Haiducia a fost un fenomen apărut în această epocă, iar pentru stoparea 
lui au apărut noi mecanisme de represiune. 

Reformarea sistemelor punitive feudale
Unul din cei mai importanţi reformatori ai sistemului penal românesc a fost Nicolae 

Mavrocordat. Şcolit în apus, corespondând frecvent cu fi losofi i şi cu împăraţii occidentali 
şi apreciat de sultanul Turciei, Nicolae Mavrocordat (fi ul lui Alexandru Mavrocordat, 
zis Exaporitul sau Păstrătorul Tainelor, care a fost mare dragoman al Înaltei Porţi sau 
ministru de externe vreme de câteva decenii) a fost unul din cei care au dat un nou sens 
pedepselor şi închisorii. A interzis dreptul preoţilor şi călugărilor de a judeca, dar a dat 
închisorii monahale un nou sens, modern chiar şi pentru vremurile noastre: „să cerce 
a alina durerea, pre goi să-i îmbrace, fl ămânzii să-i sature, bolnavii să-i caute, pe cei 
din temniţă să-i cerceteze cu milă”1. ”De ocară pentru faţa noastră este a-i silnici pre 
ocnaşi, căci Domnul pre noi ne-a pus răspunzători şi pentru sufl etele lor, şi cum îi vom 
trata aşa şi noi răsplată vom avea în ceruri.” „Căutaţi dară cu dragoste şi cumsăcade să 
vă purtaţi cu ei şi nu-i mai căzniţi şi voi cu netrebnice chinuri.” „Ascultători poruncilor 
lui Hristos, să vă milostiviţi şi cu dumnezeiască râvnă să cercaţi sufl etul lor a-l îndrepta, 
căci ce puteţi voi cu înţelepciune repara, armaşii şi slugile lor nicicând nu vor putea 
face, căci aceştia par plămădiţi dintr-o sămânţă mai rea decât tâlharii cei mai smintiţi”. 
„Când fi are puneţi tâlharului, cercaţi mai întâi pre voi să vedeţi cum e de greu”. 

În 1716 Nicolae Mavrocordat a început zidirea mânăstirii Văcăreşti, una din cele 
mai moderne mânăstiri-penitenciar din Europa, deţinuţii fi ind scoşi la slujbe în fi ecare 
zi şi trataţi în acelaşi mod ca şi infi rmii şi cerşetorii. Devenind însă foarte curând o 
mânăstire bogată datorită daniilor numeroşilor bucureşteni, ea s-a transformat după 
dispariţia ctitorului ei în principalul loc de recoltare a rentei pe care toate aşezămintele 
monahale o trimiteau la muntele Athos. De-abia Alexandru Ioan Cuza a readus-o la 
scopul iniţial propus de ctitorul ei. „Legenda spune că Domnul Cuza, deghizat în 
călător, a cerut găzduire la mânăstire — cunoscută ca fi ind foarte bogată, unde călugării 
adunau averi speculând naivitatea credincioşilor. Nefi ind primit, el s-a întors cu armata 
care păzea hoţii şi a atacat mânăstirea, scoţând călugării afară şi punând hoţi în locul 
lor, însoţind această schimbare cu cuvintele „hoţi scot de-aici şi tot hoţi introduc”2.

Doar nepotul lui Nicolae Mavrocordat, domnul al Ţării Româneşti Alexandru 
Mavrocordat, a reluat pedeapsa cu mânăstirea, închizând în 1762 femeile cu moravuri 
uşoare la Sfântu Gheorghe la Mitropolie. Tot el a interzis ca femeile să mai fi e închise 
împreună cu bărbaţii, iar atunci când această măsură nu putea fi  aplicată, poruncind ca 
ele să fi e închise la un om de ispravă şi însurat. Iar hotărârea ca nimeni să nu stea în 
arest mai mult de 4 zile fără să fi e judecat, îl plasează în rândul celor mai importanţi 
reformatori penali3.

Ceea ce este important de menţionat, până la sfârşitul secolului XVIII închisorile 
erau întreţinute fi e de arestaţi (care îşi plăteau costurile detenţiei), fi e de cetăţenii 
milostivi, care le aduceau bani, alimente şi îmbrăcăminte. Cutia milei din biserici 
strângea donaţii care erau distribuite — conform unei vechi hotărâri a marilor ierarhi 
1 Radu Popescu. Istoriile domnilor Ţărîi Rumâneşti. – În: Cronicari munteni. Ed. Albatros, 1973, p. 175. 
2 Octav Gorescu. Văcăreştii Mânăsire. Văcăreştii Penitenciar. – Bucureşti: 1930.
3 El a polemizat cu Cesare Beccaria, care propunea centralizarea sistemului punitiv şi înfi inţarea unei administraţii 
centrale de stat, Mavrocordat argumentând – la fel ca şi bunicul său – că trecerea preoţilor în poziţii nesemnifi cative 
în puşcării, le va arunca pe acestea într-o barbarie şi mai mare. 
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— în ponderi dinainte stabilite, către deţinuţi, cerşetori şi bolnavi1. Deţinuţii nu erau 
întreţinuţi din bani publici, iar personalul — foarte puţin numeros — era format în 
parte din slugi boiereşti sau domneşti, paza fi ind asigurată de 2-3 armaşi. De aceea şi 
evadările erau frecvente, evadaţii benefi ciind deseori de un larg sprijin popular. 

Sub infl uenţa lui Cesare Beccaria („Dei delitti e delle pene”, de la 1764), s-au 
modernizat codurile penale ale tuturor imperiilor. „Instrucţiunile” Ecaterinei a II-a a 
Rusiei au fost traduse în Moldova în 1773. Inspirat de Beccaria, Mihai Şuţu a organizat 
Departamentele Criminalionului din cele două ţări (înfi inţate tot de Mavrocordat), 
solicitând elaborarea de dosare cu probe pentru fi ecare judecată. În „Carte către boierii 
judecători de la Departamentul de Cremenalion de la Craiova, cum să urmeze a judeca” 
el cere să primească săptămânal situaţia exactă a celor închişi: „s-a dat poruncă către 
dumnealui vel caimacan, ca pentru toţi vinovaţii câţi au găsit dumnealui închişi la 
puşcăria Craiovei şi pentru câţi se vor fi  trimis şi vor fi  închişi de când au venit Măria 
sa, să trimită extractu cu arătarea de cându sunt închişi şi vinovăţia lor”2.

La insistenţele lui John Howard, marele fi lantrop englez care a vizitat în 1780 
închisorile româneşti din Bucureşti şi Iaşi în turneul lui prin cele mai importante case 
de detenţie din Europa şi Turcia3, Mihai Şuţu a hotărât ca arestaţii să poată fi  eliberaţi 
pe garanţie, cu condiţia să fi e trimişi mai întâi la spătărie pentru a-i supune unei 
cercetări privind gradul de periculozitate publică, cei care garantau pentru ei urmând 
să răspundă cu libertatea lor de purtarea liberatului pe viitor4. Tot datorită lui s-au 
amenajat infi rmerii în cele mai mari închisori, unde erau trataţi bolnavii cu afecţiuni 
uşoare, pentru cei grav bolnavi dispunând internarea în spitalele civile. Deţinuţii au 
început să fi e trataţi mai uman, fi ecare primind o rogojină pentru dormit. 

Deschiderea penalităţii româneşti spre mecanisme de constrângere elaborate deja 
în alte părţi — la Roma din 1735 exista o închisoare celulară pentru femei, la 1760 în 
Veneţia, la 1775 la Gand şi la 1776 la Glocester se construise deja închisori celulare, iar 
în Ardeal împăraţii Iosif al II-lea şi Maria Tereza au ordonat construirea unor închisori 
moderne în toate marile oraşe, sub administrarea directă a Cancelariei imperiale din 
Austria — a urmat curentul umanist penal dominant în toată Europa. Ţările româneşti 
au menţinut însă o vreme mai îndelungată un control monahal al închisorilor, alinierea 
acestora la moda occidentală având loc abia în a doua jumătate a secolului XIX.

1 Mitropoliile celor două ţări româneşti aveau în sarcină organizarea unei părţi importante a vieţii de detenţie. Aşa 
cum bisericile reglementau programul cerşetorilor pe treptele ei şi în alte locuri, tot aşa ele aveau în responsabilitate 
asigurarea unui standard minim de viaţă pentru deţinuţi, ocupându-se în mod special de arestaţii săraci, fără 
resurse.
2 Radu Ciuceanu. Op. cit. p. 10.
3 John Howard a murit în 1790 în Rusia, în urma unei boli contractate într-una din închisorile vizitate. În urma 
publicării cărţii „Etat des prisons, des hôpitaux et des maisons de force » în 1788, John Howard devine unul 
din părinţii penologiei ca ştiinţă, alături de Cesare Beccaria, Jeremy Bentham, William Blackestone, Gustav de 
Beaumont şi Alexis de Tocqueville. Despre vizita lui Jown Howard şi corepondenţa lui Mavrocordat cu Cesare 
Beccaria vorbeşte Nicolae Iorga în Istoria românilor prin călători.
4 “Anaforaua dumnealui vel spătar pentru hoţi ce se slobod de la puşcărie a de sa şi prin scirea spătăriei chezăşti, Io 
Mihail Constantin Şuţu, voievod şi gospodar, cu cale fi indu anaforaua dumnealui vel spătar vel armaşu şi domniilor 
voastre judecătorilor puşcăriei, ca pe chezăşia vinovaţilor ce dobândescu slobozenie prin pecetea Domniei mele să-i 
trimiteţi şi la spătărie spre a face cunoscuţi de vrednici prin cercetarea ce li se face acolo şi după plisoforie în scrisu 
ce veţi primi de la dumnealui vel spătar, aşa să se sloboadă fi ind cuviinciosu acestu nizamu pentru ca cea din urmă 
trebuinţă, care acestu nizamu este datu şi mai dinainte de la let 1780 septembrie 30, care îlu veziu înscrisu.” (citat 
preluat din Ioan Chiş. Istoria penitenciarelor din România. - În Revista de Ştiinţă Penitenciară nr. 2 (25) din 1996, 
p. 27-28. 
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De-abia cu Regulamentele organice din 1831 în Muntenia şi 1832 în Moldova 
începe organizarea centralizată a ocnelor şi temniţelor. Acestea capătă pentru prima 
dată un statut de funcţionare („Regulamentul temniţelor”), fi ind puse sub administraţia 
Vornicului temniţelor. Pedeapsa cu moartea se suprimă, la fel şi cea cu tăierea mâinilor, 
sluţirea feţei (tăierea nasului sau a urechilor), supunerea la cazne sau confi scarea 
averilor. Hrana, îmbrăcămintea şi celelalte nevoi de întreţinere (lumânări, lemne de 
foc, paturi de fi er aşternute cu paie, fân sau şovar) intră în cheltuiala statului, care alocă 
câte 22 parale pentru custodia fi ecărui deţinut. Cutia milei din biserici e suplimentată de 
cutia temniţei, iar banii din ea sunt gestionaţi de Prezidentul Criminalului. În Muntenia 
erau 6 temniţe (Bucureşti, Giurgiu, Brăila, Ocna Telega, Ocnele Mari şi Craiova), pe 
lângă ele mai funcţionând 14 închisori de judeţe, unde erau ţinuţi preventivii şi cei cu 
pedepse scurte. În Moldova erau 2 temniţe (Târgu Ocna şi Iaşi) şi 13 închisori judeţene. 
Fiecare temniţă cuprindea în jur de 240 arestaţi, iar închisorile judeţene — cel mult 
30 deţinuţi. Pe lângă acestea, persoanele trimise în surghiun şi femeile erau închise la 
mânăstiri, unde regimul de detenţie era cel mai blând. Mânăstirea Arnota din Vrancea 
a fost prima amenajată după noile reorganizări.

Fiecare închisoare era condusă de un îngrijitor, iar ocnele de inspectori, paza fi ind 
asigurată de dorobanţi. Paznicii vinovaţi de neglijenţă erau pedepsiţi cu bătaia sau 
chiar condamnaţi, iar singurele pedepse admise de Regulament pentru deţinuţi erau 
împuţinarea porţiei de hrană, postul cu apă şi bătaia de la 25 la 158 de toiage, aplicată 
de regulă în prezenţa celorlalţi deţinuţi. Arestaţii erau scoşi la munci la construcţia 
drumurilor şi a sistemelor de canalizare, iar cei din ocne la exploatarea sării. O treime 
din benefi cii era primită de deţinuţi, o treime se vărsa la vornicie pentru cheltuielile de 
întreţinere, iar alta intra la bugetul statului. Ca încurajare la muncă li se dădea până la 
50 grame de rachiu pe zi, iar duminica primeau 1 litru de vin. 

Regulamentele organice instituie pentru prima oară cazierul arestaţilor, închisorile 
fi ind obligate să ţină un registru, o „condică numerotată, scriptuită şi jnuruită spre a se 
scrie în aceea tâlharii osândiţi spre pedeapsa ocnelor cu numele, porecla, fi zionomia 
lor, fi e şi satul şi ţinutul de unde vor fi  şezători acei vinovaţi şi ziua şi luna în care 
s-au primit la ocnă”1. Fiecare eliberat primea un certifi cat pe care trebuia să-l arate 
autorităţilor locale din aşezările pe unde treceau sau în care voiau să-şi stabilească 
domiciliul, refuzul acestora expulzându-i automat peste hotare. 

Generalul Pavel Kisseleff a mai propus de asemenea zidirea tuturor închisorilor din 
piatră, amenajarea terenurilor de plimbare, menţinerea curăţeniei în celule „astfel încât 
sănătatea celor închişi să nu se vateme nicicum” (art. 360 din Regulamentul organic) şi 
separarea fi ecărei temniţe în 4 „despărţituri”: una pentru cei condamnaţi defi nitiv, alta 
pentru cei afl aţi în cercetări, o a treia pentru femeile judecate şi o a patra pentru femeile 
nejudecate. Apare o specializare a închisorilor: Telega pentru închisoarea pe viaţă, 
Ocnele Mari pentru condamnaţi la 5-15 ani, Giurgiu şi Brăila pentru pedepse de 1-5 
ani, Snagov pentru 5-10 ani, Bucureşti, Craiova şi temniţele judeţene pentru pedepse 
de la 6 zile la 2 ani, iar pentru femei: Schiturile Ostrov şi Răteşti.

Una din cele mai importante măsuri pentru reformarea închisorilor a fost instituirea 
inspecţiilor, procurorii Curţii apelative criminaliceşti fi ind obligaţi să viziteze lunar 
temniţele, să se intereseze de soarta fi ecărui arestat în parte şi să facă un raport 
amănunţit despre starea închisorilor. Efectele acestei decizii s-au văzut imediat, 
1 Ioan C. Filitti. Penitenciarele române de la 1828 la 1834. Ocupaţia rusească şi Regulamentul Organic. – În: 
Revista de Drept Penal şi Ştiinţă Penitenciară. Bucureşti: 1936, p. 14. 
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rapoartele lui Constantin Moroiu1 din Muntenia şi ale lui Anastasie Panu2 din Moldova 
propunând domnilor o serie de măsuri reformatoare (ventilarea celulelor, afumarea lor 
cu răşini, separarea locurilor de muncă de cele de cazare, etc.). Rapoartele celor doi 
vădesc o bună cunoaştere a teoriilor din domeniul penologiei, a sistemelor auburnian 
şi philadelphian, ele fi ind — prin originalitatea şi rigoarea argumentaţiei — primele 
studii cunoscute din istoria ştiinţei penitenciare româneşti. 

Apariţia închisorilor moderne
Adevăratul întemeietor al închisorilor româneşti moderne este Ferdinand 

Dodun de Perrières, un francez adus de Grigore Ghica Vodă în Moldova în 1855 la 
recomandarea lui Anastasie Panu şi numit inspector general al închisorilor, funcţie 
pe care a deţinut-o şi după unirea Principatelor, până în 1876. El este ctitorul celor 
mai multe penitenciare existente până astăzi, elaborând cele mai importante legi şi 
regulamente penitenciare. Reforma iniţiată în Moldova a fost extinsă şi în Muntenia, 
el fi ind artizanul unifi cării serviciilor închisorilor şi al codului penal român (a lucrat 
la elaborarea lui sub coordonarea lui Mihail Kogălniceanu), înlocuind „condicele 
criminaliceşti” domneşti şi trecând administraţia penitenciarelor în subordinea 
Ministerului de Interne („Departamentul din năuntru”). A construit primele închisori 
pentru minori, care erau scoşi la munci agricole, a stabilit ca nimeni să nu fi e ţinut 
în închisoare decât pe baza unui mandat sau a unei hotărâri judecătoreşti, a interzis 
fumatul, băuturile şi jocurile de noroc, instituind o serie de pedepse pentru deţinuţii 
recalcitranţi (oprirea vizitelor familiei, a corespondenţei, a plimbării zilnice, a hranei, 
osândirea la mămăligă goală, trimiterea la carceră, încătuşarea cu fi are la mâini şi 
la picioare, bătaia aplicată doar de directorul închisorii, etc.). A organizat ateliere în 
aproape toate penitenciarele, la Văcăreşti înfi inţând cuptoare de pâine, sere de fl ori 
(care au devenit principala sursă de aprovizionare a Capitalei), grădini de zarzavat, 
ateliere de tipografi e (până în 1929 la Văcăreşti se tipăreau deseori acte, rapoarte şi 
cărţi ofi ciale), ateliere de olărit/ceramică, încălţăminte, croitorie, covoare, lemnărie, 
fi erărie, cartonaj, rotărie, frângherie, curelărie, postăvărie, tăbăcărie, dogărie, etc. 
Producţiile deţinuţilor erau scose la vânzare pe piaţa liberă, deţinuţii primind o treime 
din banii rezultaţi din vânzări, iar administraţia închisorii restul de două treimi. O parte 
însemnată din obiectele confecţionate de arestaţi erau destinate armatei şi jandarmeriei. 
Învăţarea meseriilor era lăsată în seama maiştrilor civili.

În timpul mandatului lui s-au construit noi închisori şi s-au reclădit din temelii 
toate celelalte vechi. La 1874, când a fost aprobată legea de executare a pedepselor 
(propusă tot de Ferdinand Dodun de Perrières), în vechiul regat existau 15 închisori 
centrale: Bisericani (Neamţ), Bucovăţ (Dolj), Craiova (Dolj), Dobrovăţ (Vaslui), 
Focşani (Vrancea), Iaşi, Mărgineni (Prahova), Pângăraţi (Neamţ), Plătăreşti (Ilfov), 
Reni (Izmail — înlocuită după cedarea Basarabiei de Mislea — Prahova), Ocnele Mari 
(Vâlcea), Telega (Prahova), Târgu Ocna (Bacău), Văcăreşti (Ilfov), Răchitoasa (Galaţi). 
În fi ecare judeţ s-au înfi inţat case de arest preventiv pe lângă prefecturi, desfi inţându-
se aresturile de pe lângă judecătorii. Până la sfârşitul secolului XIX s-au mai înfi inţat 
închisori şi la Cozia (Vâlcea), Galaţi, Tulcea, Constanţa, Doftana (Prahova), Slănic 
1 Constantin Moroiu, profesor de drept la Sf. Sava. Disertaţie pentru îndreptarea puşcăriei din Bucureşti, 1833. – În: 
Ovid Stănciulescu. Cercetări asupra regimului penitenciar roman din veacul al XIX-lea. — Cluj: Tipografi a Fondul 
Cărţilor Funduare, 1933.
2 Anastasie Panu. Dispoziţii privitoare de închisorile publice în Moldova, 1855. – În: Ovid Stănciulescu. Op. cit.
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(Prahova), desfi inţându-se cele de la Răchitoasa, Dobrovăţ, Plătăreşti, Mislea, 
Bisericani, Galaţi, Cozia şi Slănic (ultimele 2 funcţionând foarte scurt timp), rămânând 
în total 16 închisori centrale. 

Această investiţie fără precedent într-un aparat judiciar autonom a avut consecinţe 
imediate: de la o populaţie penală situată la începutul secolului XIX sub 2 500 de 
arestaţi, s-a ajuns la sfârşitul secolului la peste 40 000 arestaţi. Închisoarea a făcut 
nesemnifi cative toate celelalte alternative penale, devenind cel mai important mijloc 
de îmblânzire a moravurilor. Instituţie disciplinară exhaustivă, închisoarea a fost 
gândită încă de la început de Ferdinand Dodun de Perrières ca principalul aparat de 
transformat indivizii şi societatea. Acest rol a fost bine explicat domnitorilor, de vreme 
ce atât Grigore Ghica Vodă, cât şi Principele Alexandru Ioan Cuza şi Regele Carol 
I l-au menţinut în cea mai importantă funcţie şi au investit uriaşe sume de bani în 
proiectul lui penitenciar. 

Prin acesta el a reconfi gurat raporturile de putere din societate, luând principalilor 
actori politici (domni, boieri, preoţi) cel mai important element al suveranităţii lor: dreptul 
de a pedepsi, sustrăgând în acelaşi timp instituţia şi din mâinile autorităţilor judiciare. 
Prin această independenţă carcerală detenţia a ajuns să excedeze justiţia, instituindu-
şi reguli proprii care nu au nimic de-a face cu dreptatea (programul zilnic, pedepsele 
interne suplimentare generalizate, munca forţată, precaritatea perpetuă a sistemului 
medical şi educaţional, dreptul de a lua decizii în privinţa tratamentului fi ecărui arestat, 
etc.). Mai mult decât atât, închisoarea ajunge să controleze justiţia, devenind o adevărată 
întreprindere de făcut delincvenţi. „Se spune că închisoarea fabrică delincvenţi; este 
adevărat că ea îi readuce în mod aproape fatal înaintea tribunalelor pe cei ce i-au fost daţi 
în grijă. Însă ea îi fabrică în sensul că a introdus în jocul dintre lege şi infracţiune, dintre 
judecător şi infractor, dintre condamnat şi călău realitatea necorporală a delincvenţei 
care îi leagă pe unii de ceilalţi şi, pe toţi laolaltă, îi prinde în aceiaşi capcană... Fabricând 
delincvenţă, închisoarea a oferit justiţiei penale un câmp de obiecte unitar, autentifi cat 
de „ştiinţe”, care i-a permis acesteia din urmă să funcţioneze într-un orizont general al 
„adevărului”1. E clar deci că „închisoarea nu este fi ica legilor ori a codurilor şi nici a 
aparatului judiciar; că nu e subordonată tribunalului ca instrument docil ori imperfect al 
sentinţelor acestuia şi al efectelor pe care ar dori să le obţină; că tocmai el, tribunalul, 
este cel exterior şi subordonat ei. Că, în poziţia centrală pe care o ocupă, închisoarea nu e 
singură, ci legată de o serie întreagă de alte dispozitive „carcerale”, aparent diferite unele 
de altele — dat fi ind că sunt destinate să aline, să vindece, să vină în ajutor — dar care 
toate, ca şi ea, tind să exercite o putere de normare”2.

Veritabil tehnician penal şi fi n psiholog, Ferdinand Dodun de Perrières a convins 
autorităţile de proiectul lui (copiat după modelul totalitarismului penal francez) nu 
apelând la umanismul şi mila domnitorilor, ci la dorinţa acestora de impunere a 
unui mecanism de control social. Închisoarea nu a urmărit reducerea infracţiunilor, 
ci încadrarea acestora într-o strategie generală de aservire. Întregul raport de forţe 
existent în societatea medievală românească, toate nemulţumirile populare care 
căpătau dimensiuni tot mai mari, au fost subordonate unui sistem juridic ce le excludea 
din societate, aruncându-le la marginea acesteia. Încadrând nemulţumirile şi revoltele 
împotriva autorităţilor în aria delincvenţei — dominată de hoţii, tâlhării, crime şi 
violuri — puşcăria a identifi cat ordinea socială cu pasivitatea, cu conformismul. 
1 Michel Foucault. A supraveghea şi a pedepsi. Naşterea închisorii. - Bucureşti: Ed. Humanitas, 1997, p. 373-374.
2 Michel Foucault. Op. cit. p. 441.
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Cu Legea din 1874 se încheie formarea sistemului carceral românesc. Cu ajutorul 
lui Ferdinand Dodun de Perrières, hotarele dintre dezordinea socială şi infracţiune s-au 
şters defi nitiv1. Sistemul penal medieval ortodox, dominant vreme de 500 de ani, a fost 
înlăturat de unul modern ateu şi birocratic. Înaintea decesului lui, sistemul medieval a 
avut scurte perioade de rafi nare în vremea celor doi domni Mavrocordat, „o înfl orire 
parfumată de sfi nţenie, care este cea mai mare culme pe care poate s-o atingă spiritul 
creator al omului”2, o adevărată Renaştere penală adânc ancorată în ortodoxia creştină. 
Naşterea închisorilor româneşti s-a făcut pe fondul unei laicizări continue a societăţii, 
bisericii restrângându-i-se tot mai multe atribuţii, printre care şi cea de îngrijire a 
arestaţilor. Temnicerul modern a preluat funcţiile gâdelui, a armaşului, a preotului şi a 
călugărului, înlăturând din meseria lui atât cruzimea unora, cât şi credinţa altora. Preot 
fără Dumnezeu şi călău fără libertatea de a ucide, gardianul este copilul legitim al noii 
justiţii moderne, nemulţumit de îngrădirea extremităţilor lui. De aceea el va încerca 
permanent să se manifeste în toată puterea lui, atingând apogeul în perioada stalinistă, 
când în persoana lui s-au întruchipat torţionarul şi reeducatorul, criminalul şi misticul, 
bestia şi duhovnicul. Dependent total de instituţia care l-a fabricat şi de infractorii care 
o populează, el ajunge să le prelungească detenţia prin tot felul de mecanisme interne 
care-i rup de lumea reală, întorcându-le paşii înapoi în închisoare. Afi rmaţia lui Michel 
Foucault „delincvenţa este un produs al închisorii” capătă consistenţă dacă înţelegem 
că instituţia menţine forţat o barbarie anticivilizatoare şi o cultură inutilă unei societăţi 
normale. 

Dacă secolul XIX a fost unul al birocraţiei şi laicizării, secolul XX a fost unul 
al naţionalismului şi socialismului. Unirea de la 1918 a schimbat compoziţia etnică 
a persoanelor încarcerate, în Ardeal predominând deţinuţii maghiari, iar în Vechiul 
Regat — cei evrei şi ţigani. Până la începutul ocupaţiei sovietice, închisoarea a fost 
o instituţie pusă în slujba nivelării naţionaliste (în penitenciarele din Transilvania era 
interzisă limba maghiară, erau aduşi preponderent preoţi ortodocşi, lecţiile se făceau 
în limba română, gardienii erau de origine română, etc.). 

Pe de altă parte, legea pentru organizarea penitenciarelor din 1929 a adus câteva 
îmbunătăţiri semnifi cative: au apărut mai multe gradaţii ale închisorilor (penitenciare 
pentru muncă silnică, penitenciare de temniţă grea pe viaţă, penitenciare de temniţă 
grea, penitenciare de recluziune, penitenciare de detenţie ca pedeapsă pentru crime, 
penitenciare corecţionale, colonii penitenciare agricole, colonii pentru vagabonzi, case 
de sănătate); s-a accentuat latura moralizator-educativă (toţi arestaţii făceau lecţii de 
scris şi citit, ore de religie, cursuri de matematică, istorie, geografi e, etc., participau la 
serbări, concerte, fi lme, slujbe, aveau acces la bibliotecă); au apărut criterii de evaluare 
a comportamentului, permiţând reducerea pedepselor şi eliberarea condiţionată; s-au 
transferat închisorile din subordinea Ministerului de Interne în cea a Ministerului de 
Justiţie. Mai presus de toate, a instituit un Consiliu superior al penitenciarelor, format 
din cadre didactice universitare recunoscute3, care verifi cau permanent respectarea 
1 Este semnifi cativ de amintit că soţia lui Ferdinand Dodun de Perrières a administrat vreme de câteva decenii 
un pension de fete, transformat ulterior în Şcoala Centrală de Fete (viitorul Liceu „Zoia Kosmodemianskaia”), 
contribuind şi ea la impunerea unui tip de disciplină în alte grupuri sociale. 
2 Nikolai Berdiaev. Un nou Ev Mediu. - Bucureşti: Ed. Paideia, 2001, p. 16.
3 Fiecare închisoare avea un Consiliu format din 5 profesori universitari (la Văcăreşti era prezidat de Constantin 
Rădulescu Motru), fi ecare având o zi pe săptămână (de luni până vineri) de permanenţă în penitenciar, făcând 
rapoarte de activitate pe care le înaintau direct ministrului de justiţie. Ei au editat şi primul ziar al închisorilor în 
1928.
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legilor, având putere de decizie în angajarea şi disponibilizarea tuturor cadrelor, de la 
directorul general la cel mai nesemnifi cativ îngrijitor. Prestigiul lor a introdus România 
în circuitul ştiinţifi c penal internaţional, prin participarea la cele mai importante 
congrese de criminologie. 

Regimul comunist

Din momentul intrării ţării în cel de-al doilea război mondial şi până la dispariţia 
comunismului, închisorile au fost plasate din nou sub autoritatea Ministerului de Interne. 
Acest fapt a coincis cu sporirea numărului deţinuţilor politici, mai întâi a legionarilor 
(numai în luna octombrie 1944 au fost arestaţi peste 1 000 legionari), apoi a celorlalţi 
lideri ai partidelor necomuniste. Vlad Georgescu apreciază că numărul persoanelor 
arestate pe criterii politice în 1944-1964 ar fi  fost de 500 000, acestuia adăugându-i-se 
deportaţii şi cei internaţi pe criterii etnice (şvabi, saşi, sârbi) sau economice (chiaburi)1. 
Victor Frunză consideră că 2 000 000 de oameni ar fi  trecut prin închisori, „ceea ce 
reprezintă un cetăţean din nouă”2. Iar Gheorghe Boldur Lăţescu ajunge la cifra de 1 
131 000 deţinuţi politici, din care 500 000 decedaţi3.

Despre regimul închisorilor comuniste au apărut numeroase lucrări memorialistice 
atât înainte de 19894, cât mai ales imediat după această dată5. Iar „Arhivele 
Totalitarismului”, revista Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului a 
publicat regulat o serie de documente care au prezentat pe larg situaţia închisorilor. 
Refuzul Direcţiei Generale a Penitenciarelor de a publica după 1989 documentele din 
arhivele proprii a făcut ca reconstituirea mecanismelor de funcţionare a penitenciarelor 
comuniste să fi e fragmentară. Ştim că prin decretul nr. 6 din ianuarie 1950 au fost 
arestaţi „cadre active ale partidelor burghezo-moşiereşti, vechile structuri de securitate, 
chiaburii, rudele trădătorilor de patrie, a spionilor şi a elementelor duşmănoase care 
au fugit din ţară, foştii exploatatori (moşieri, bancheri, industriaşi, comercianţi)”6, 
fi ind trimişi astfel în închisoare cei mai cunoscuţi oameni politici (Iuliu Maniu, Ion 
Mihalache, Constantin Brătianu, Gheorghe Brătianu, Pantelimon Halippa, Constantin 
Argetoianu, Constantin Titel Petrescu, Maria Antonescu, Ion Nistor, etc.). Numai în 
1952 au fost arestate 12.000 persoane, din care 2.000 avocaţi, 400 medici, 500 ofi ţeri, 

1 Vlad Georgescu. Istoria românilor. De la origini până în zilele noastre. – Bucureşti: Ed. Humanitas, 1992, p. 
259.
2 Victor Frunză. Istoria stalinismului în România. - Bucureşti: Ed. Roza Vântului, 1990, p. 395.
3 Gheorghe Boldur Lăţescu. Gulagul românesc în cifre. – În: Memoria ca formă de justiţie. — Sighet, 1994, p. 18.
4 Ion Raţiu. România de astăzi. Comunism sau independenţă. - Londra, 1975; Ghiţă Ionescu. Comunismul în România. 
- Londra şi New York, 1980; Vlad Georgescu. Istoria românilor. De la origini până în zilele noastre. - New York, 
1982; Dumitru Bacu. Piteşti. Centrul de reeducare studenţească. - Paris, 1984; Virgil Ierunca. Fenomenul Piteşti. - 
Radio Europa Liberă, 1975; Grigore Dumitrescu. Demascarea. - Munchen, 1978; Paul Goma. Patimile după Piteşti. 
- Radio Europa Liberă 1978; Paul Goma. Gherla. - Paris, 1989; Richard Wurmbrand. Cu Dumnezeu în subterană. 
- Paris, 1978. 
5 Constantin Noica. Rugati-vă pentru fratele Alexandru. - Bucureşti 1990; Remus Radina. Testamentul din morgă. 
- Bucureşti, 1990; Gheorghe Mazilu. În ghearele Securităţii. - Bucureşti, 1990; Nicolae Mărgineanu. Amfi teatre 
şi închisori. - Cluj Napoca, 1991; Teodor Mihodaş. Pe muntele Ebal. - Cluj Napoca, 1990; Doru Novacovici. În: 
România după gratii. - Bucureşti, 1990; Max Bănuş. Cei care ne-au ucis. - Bucureşti 1991; Oana Orlea. Ia-ţi 
boarfele şi mişcă. - Bucureşti 1991; Andrei Şerbulescu. Monarhia de drept dialectic. - Bucureşti, 1991; Constantin 
Cesianu. Salvat din infern. - Bucureşti, 1992; Lena Constante. Evadarea tăcută. - Bucureşti, 1993; Nicolae 
Steinhardt. Jurnalul fericirii. - Cluj Napoca 1994; Ion Ioanid. Închisoarea noastră cea de toate zilele. - Bucureşti 
1991-1996; Radu Ciuceanu. „Memorii. - Bucureşti 1994; Constantin C. Giurescu. 5 ani şi 2 luni în penitenciarul de 
la Sighet. - Bucureşti 1994; etc.
6 Ion Bălan. Regimul concentraţionar din România. 1945-1964. – Bucureşti: Fundaţia Academia Civică, 2000.
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600 comercianţi, 200 ziarişti, 500 ingineri, 850 învăţători, 50 mari proprietari, 800 
preoţi, 3.500 funcţionari1.

Perioada 1950-1964 cunoaşte în evoluţia ei mai multe etape: 
1) 1950-1953 şi 1958-1962: momentele de vârf ale arestărilor; 
2) 1954-1957: destinderea datorată morţii lui Stalin şi evenimentelor din Ungaria; 
3) 1963-1964: eliberarea deţinuţilor politici la presiunea secretarului general al 

ONU U.Than. 
Pentru cazarea numeroşilor arestaţi s-au înfi inţat noi colonii şi unităţi de muncă 

pentru efective mari, în fapt nişte barăci improvizate, înconjurate de sârmă ghimpată 
(Canalul Dunăre-Marea Neagră, complexul hidroenergetic de la Bicaz, sistemele de 
irigaţii din Dobrogea, minele din Oltenia, etc.), iar închisorile şi-au lărgit spaţiile de 
cazare de 4-6 ori, chiar şi mai mult. Potrivit unei statistici publicate de Ion Bălan în 
cartea citată, în 1964 la Văcăreşti erau 4.665 persoane, la Gherla – 4.282, la Poarta 
Albă – 4.000, la Aiud – 2.941, la Piteşti – 2.990, la Alba Iulia – 2.160, la Craiova 
– 1915, la Satu Mare – 1.788, la Brăila – 1.740, etc. Spre comparaţie, la Văcăreşti în 
perioada interbelică rar se ajungea la 1.000 arestaţi, iar la Brăila nu se depăşea numărul 
de 300 deţinuţi.

Venirea lui Alexandru Drăghici la conducerea Ministerului de Interne şi a Direcţiei 
Generale a Penitenciarelor, precum şi a lui Alexandru Nicolski la conducerea 
Departamentului Securităţii Statului a dus la înăsprirea condiţiilor de detenţie, arestaţii 
fi ind supuşi nu numai unor regimuri severe de teroare şi privaţiuni, ci şi unui proces 
agresiv de îndoctrinare ideologică. La închisoarea din Tulcea deţinuţii aveau voie să 
citească doar articole decupate din ziare, care ilustrau victoriile armatelor democratice 
din Grecia, China, etc. Erau considerate lecturi obligatorii: Gh. Petrov — „Aici se 
pregăteşte războiul”, Kurganov — „Americanii în Japonia” şi „Pacea nu se aşteaptă, 
pacea se cucereşte”, Jiri Hensch — „Ce-am văzut în Coreea”, Iosif V. Stalin — interviu 
acordat ziarului „Pravda”, I. Boz — „Izvoarele puterii militare în URSS”2.

Reeducarea pornea de la o teorie dezvoltată de Anton S. Makarenko în „Steaguri pe 
turnuri” şi în „Poemul pedagogic”, unde propunea o acţiune bazată pe teroare şi spălare 
a creierelor, prin „alternarea suferinţei şi răzbunării între membrii grupului”. Prinşi 
într-un carusel al durerii şi răzbunării, care trebuia învârtit la o comandă externă de ei 
înşişi într-un mediu închis, cu o solidă structură formală, cu o ierarhie puternică în care 
supunerea faţă de colectiv era norma supremă, deţinuţii nu aveau decât o singură ieşire 
din această condiţie: să devină ei înşişi puncte de generare a acestui malefi c mecanism 
în alte grupuri umane. Acordând responsabilitate mai mare unui delincvent cu cât 
gradul lui de periculozitate era mai ridicat, se obţinea o subordonare necondiţionată 
faţă de scopurile autorităţilor. Supuşi terorii şi spălării creierelor, deţinuţii erau apoi 
mutaţi în alte puşcării, devenind ei înşişi surse de teroare apte să declanşeze noi cicluri 
ale suferinţei şi răzbunării. Teoria lui Makarenko, îmbunătăţită şi perfecţionată, a făcut 
numeroase victime acolo unde a fost aplicată. Cel mai cunoscut loc din România a fost 
închisoarea de la Piteşti, unde erau arestaţi studenţii anticomunişti, Eugen Ţurcanu 
fi ind una din cele mai sinistre fi guri ale terorii practicate de deţinuţi. Cărţile care 
au descris mecanismul reeducării au devenit celebre; ele se numesc „Arhipeleagul 
Gulag”, „Primul cerc”, „Fenomenul Piteşti” etc.
1 Ion Bălan. Op. cit., p. 126.
2 Viorel Măgureanu. Monografi a Penitenciarului Tulcea. – Constanţa: Ed. Ex Ponto, 1999.
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Militarizarea obligatorie a personalului a scos închisorile de sub autoritatea 
juridică, iar politizarea generalizată a sistemului (fi ecare puşcărie avea un locţiitor 
politic, avansările făcându-se în funcţie de râvna ideologică demonstrată) a înlăturat 
mulţi specialişti din afara câmpului concentraţionar. Cei rămaşi au ajuns curând 
spaima închisorilor, prin mijloacele diabolice de represiune pe care le-au introdus. 
Cazul Ortansei Brezeanu este semnifi cativ, fi ind protejata tuturor autorităţilor penale 
din ultimele decenii, de la Alexandru Drăghici la Rodica Stănoiu (ea e menţionată de 
Radu Ciuceanu printre cei mai importanţi torţionari români). 

Scoaterea la muncă în mod forţat a tuturor deţinuţilor a dus la moartea multor 
bolnavi şi bătrâni, numai la Canal murind între 1949 şi 1954 peste 60 000 de arestaţi. 

Presiunile internaţionale au obligat autorităţile comuniste să graţieze toţi deţinuţii 
politici, activitate încheiată în vara anului 1964. 

Venirea lui Nicolae Ceauşescu în fruntea statului a adus o serie de schimbări în 
regimul de detenţie al arestaţilor. Pe fondul unui val de simpatie a occidentului, dat de 
opoziţia lui faţă de invadarea Cehoslovaciei de către URSS în august 1968, s-a aprobat 
un an mai târziu o lege (23/1969) mai blândă de executare a pedepselor, s-au desfi inţat 
coloniile de muncă forţată, au fost înlăturaţi unii din vechii angajaţi fi deli stalinismului, 
s-au angajat mai mulţi oameni cu studii superioare, cei cu studii medii sau fără studii 
fi ind excluşi de la conducerea închisorilor. Pe lângă penitenciare s-au înfi inţat fabrici 
şi întreprinderi care foloseau mâna de lucru a deţinuţilor, unele din produsele rezultate 
fi ind exportate în SUA, Germania, Olanda, în special mobilier, încălţăminte, textile. 
Datorită planurilor anuale şi cincinale, producţia realizată de deţinuţi a crescut într-un 
ritm rapid, dublându-se în mai puţin de 10 ani (de la 275 000 000 lei în 1966 la 572 
000 000 lei în 1976), iar producţia la export crescând de aproape 6 ori (de la 3 600.000 
lei la 21 176 000 lei în 1976). 

Obligativitatea muncii a transformat instituţia penitenciară într-o instituţie rentabilă 
a statului, cheltuielile cu întreţinerea deţinuţilor fi ind mai mici decât veniturile realizate 
de aceştia. Până în 1980 erau scoşi la muncă peste 85% din arestaţi, procentul scăzând 
în medie la 70%, cele mai mici valori fi ind în 1985: 55% (datorită creşterii masive a 
numărului de deţinuţi: aproape 60.000). 

Populaţia încarcerată a cunoscut variaţii uriaşe — de la 59 558 deţinuţi în 1987 la 
14 547 în anul imediat următor — datorită decretelor de amnistie şi graţiere, dar şi 
datorită condiţiilor generale de viaţă din societate. Dacă în primii 14 ani ai regimului 
Ceauşescu erau în medie 27.000 arestaţi anual, în următorii 14 ani media a crescut 
la 50 000. Pentru evitarea supraaglomerării erau date la 2-3 ani decrete de graţiere 
la momente festive (ziua lui Ceauşescu, 1 mai, 23 august, etc.), care liberau tot mai 
mulţi deţinuţi: de la 4 000 eliberaţi în 1969 s-a ajuns la 22 056 în 1977 şi la 41 184 în 
1988. 

Regimul lui Ceauşescu nu a investit deloc în închisori, ba chiar a desfi inţat multe 
dintre ele. Cele 45 penitenciare, 25 secţii de deţinere exterioare (sanatorii, spitale 
de boli psihice, şcoli de subofi ţeri) şi 5 centre de reeducare a minorilor existente 
până în 1977 au fost considerate prea multe pentru un regim socialist care afi rma 
permanent superioritatea faţă de cel capitalist criminal. Ca urmare a hotărârii de a 
nu depăşi numărul de 15.000 deţinuţi anual s-a luat decizia de defi inţare a peste 70% 
din penitenciare (Decretul nr. 225/1977), rămânând în funcţiune doar 16 închisori. 
Această decizie l-ar fi  transformat pe Nicolae Ceauşescu într-unul din cei mai radicali 
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reformatori penali din lume, dacă ea ar fi  fost însoţită de o liberalizare a codului penal 
şi de dezvoltarea unor sisteme alternative la detenţie. Absenţa acestor măsuri a făcut 
ca populaţia încarcerată să crească de la un an la altul tot mai mult, de aceea decizia 
de desfi inţare a puşcăriilor pare să fi  avut cu totul alte justifi cări decât punerea în 
practică a unei teorii reformiste formulată de Michel Foucault. Unii angajaţi ai direcţiei 
centrale consideră că această hotărâre ar fi  urmărit înlăturarea defi nitivă din sistem a 
elementelor sovietice, a persoanelor bănuite că făceau spionaj pentru KGB. 

În faţa creşterii infracţionalităţii s-au repus în funcţiune în anii următori tot mai 
multe închisori (încă 18 până în 1983), proporţional cu o sporire a efectivelor de 
personal (preponderent tineri miliţieni cu studii medii şi superioare). Decretul nr. 11 
din 26 ianuarie 1988 — dat cu prilejul zilei de naştere a şefului statului — a graţiat 41 
182 arestaţi şi a desfi inţat 10 secţii de detenţie exterioare şi ulterior şi Penitenciarul 
Bucureşti, numărul mediu anual de deţinuţi recalculându-se la 25 000 — 30 000. 

Unii lideri comunişti au considerat1 că închisorile — şi în mod special direcţia 
centrală — au fost ţinta unui interes deosebit al spionajului sovietic, care şi-a recrutat 
permanent oameni cu putere de decizie, în scopul creării unei stări de nemulţumire a 
populaţiei faţă de regimul lui Ceauşescu. Aceştia au înăsprit regimul de detenţie, au 
ridicat baraje multiple de sârmă ghimpată în jurul închisorilor, urâţindu-le aspectul 
exterior în mod forţat, au ridicat noi ziduri, noi grilaje, au dezvoltat un sistem de 
turnătorie între deţinuţi şi au instituit un sistem sever de control al bagajelor. Decretele 
de graţiere din 1977 şi 1988 au vizat înlăturarea a 5 383, respectiv 736 de angajaţi 
despre care Securitatea deţinea informaţii că se afl au în legătură sau erau în slujba 
KGB.

După 1982 închisorile au încetat să mai fi e rentabile, scăzând atât producţia la 
export, cât mai ales producţia globală. Excesivele măsuri de securitate luate în interiorul 
puşcăriilor (s-au instalat camere de luat vederi, care au produs numeroase alarme false 
şi defi cienţe tehnice datorită unui personal necalifi cat să le utilizeze), cât şi la punctele 
de lucru (care au fost dotate cu foişoare de pază, împrejmuite cu garduri şi păzite de 
tot mai mulţi subofi ţeri) au implicat cheltuieli foarte mari. Modernizările minimale 
impuse de regulamentele internaţionale (WC-uri şi instalaţii sanitare în toate camerele 
de detenţie, cabinete medicale în toate puşcăriile, hrana la anumite standarde, etc.) au 
necesitat sume foarte mari, cu mult peste cele obţinute din munca puşcăriaşilor. 

Reducerea banilor cuveniţi deţinuţilor din valoarea muncii prestate de la 33% la 
10%, munca în condiţii foarte dure, fără asigurarea unui echipament corespunzător, 
califi carea în meserii neatractive (fi erari, betonişti, zidari, etc.), încurajarea delaţiunii 
între arestaţi şi între cadre, propaganda comunistă şi naţionalistă obligatorie la activităţile 
cultural-educative, mutările disciplinare tot mai frecvente de la un penitenciar la altul, 
interzicerea mijloacelor publice de informare (radio, televizor, ziare), pedepsele interne 
tot mai umilitoare — toate acestea au creat un climat de nemulţumire, care a fost uşor 
de exploatat de ofi ţerii de informaţii cu ocazia grevei generale din decembrie 1989. 

Liderii comunişti au văzut în greva deţinuţilor o acţiune bine pusă la cale de ofi ţerii 
KGB-işti din sistemul penitenciar, care au intoxicat populaţia carcerală cu tot felul de 
zvonuri (despre trimiterea deţinuţilor pe front în linia întâi în războiul care urmează a 
fi  declanşat împotriva Ungariei ce vrea să ia Ardealul, despre existenţa unui decret de 
1 Ilie Verdeţ, fost prim-ministru, într-un interviu publicat în mai 1991 în serial în “România liberă”( „Am apărat 
independenţa României”). Opinia lui a fost confi rmată şi de Nicolae Pleşiţă, fost şef al serviciilor externe de spionaj, 
într-un interviu la OTV în vara anului 2004. 
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graţiere dat de Ceauşescu, pe care Ministerul de Interne refuză să-l pună în aplicare) 
pentru a o face să se răscoale şi să creeze tensiuni în societate. Cadrele au primit ordin 
de la DGP să nu scoată deţinuţii la muncă, să poarte în permanenţă arme la vedere şi să 
ascundă „pe toate căile” orice informaţii despre evenimentele care se petreceau în ţară.

Epoca post-comunistă

Venită la putere pe fondul unei revolte fără precedent, noua conducere a României 
(CFSN) a luat pe 12 ianuarie 1990 decizia graţierii unor categorii de deţinuţi, stârnind 
nemulţumirea agresivă a celorlalţi încarceraţi, care s-au considerat deţinuţi politici. 
Stingerea grevei a durat mai bine de o săptămână, utilizându-se în cele din urmă 
grenade lacrimogene. 

Tulburările din sistemul penitenciar au dus la schimbări majore de personal. 
Numeroase cadre au fost înlăturate, iar altele au revenit. Mulţi securişti şi secretari de 
partid, compromişi în diverse instituţii şi-au găsit refugiul în angrenajul penitenciar, 
devenind directori de puşcării şi cadre de conducere în administraţia centrală. 
Tergiversarea deciziei de transferare de la Ministerul de Interne la cel de Justiţie a 
menţinut închisorile într-un „vid de putere”. Absenţa unui for superior care să controleze 
sistematic lumea penitenciarelor a creat un jaf de proporţii uriaşe: orice angajat putea 
să fure zilnic cât putea pune în maşina personală (furată şi ea prin trimiterea ei la 
casare încă în stare bună de funcţionare); existau chiar norme informale: se programau 
în ce zile le venea rândul la câte un porc, un sac de cartofi , etc. Numeroasele vile 
construite în România în primii ani ai noii puteri aparţin cadrelor penitenciare, ridicate 
cu munca deţinuţilor şi cu materialele de construcţie ale statului. În urma numeroaselor 
sesizări apărute în presă doar 42 de persoane au fost scoase din servici pentru abateri 
disciplinare (însă nu şi condamnate); restul fi ind promovate pentru merite deosebite şi 
pentru gradul de risc în care lucrează. 

Închisoarea a devenit o instituţie atractivă pentru tot mai mulţi, deoarece primea de 
la bugetul statului sume tot mai mari de bani, ce erau gestionate fără un control serios. 
La adăpostul infl aţiei galopante, banii ceruţi pentru construcţia a 3 noi penitenciare 
(Rahova, Giurgiu, Arad) nu ajungeau niciodată pentru fi nalizarea lucrărilor, specialiştii 
estimând că din sumele totale alocate s-ar fi  putut construi nu 3, ci 9 închisori, dacă ar 
fi  existat un control serios al banilor publici. 

Frecventele discursuri antioccidentale ale şefului statului, premierilor şi miniştrilor 
din anii 1990-1996 au făcut ca dispreţul faţă de regulile internaţionale să fi e tot mai 
evident, prin lejeritatea cu care au fost încălcate drepturile deţinuţilor. Înăsprirea 
Codului Penal, prin acordarea unor pedepse tot mai lungi pentru diverse infracţiuni 
şi prin absenţa altor mijloace de sancţiune neprivative de libertate, a declanşat un 
fenomen de suprapopulare a penitenciarelor. Refuzul acordării concediilor penitenciare, 
a liberărilor pe cuvânt, a utilizării la munci în folos comunitar au făcut ca sistemul 
carceral să se îndepărteze tot mai mult de lumea civilizată. 

Menţinerea vreme îndelungată a legii 23/1969 a făcut inutil orice demers refomator 
iniţiat de unii angajaţi, cenzura rămânând pe mai departe legalizată, la fel şi trimiterea 
la carceră fără avizul medicului, transferarea de la o închisoare la alta, interzicerea 
unor practici religioase, nesepararea minorilor de adulţi etc.

În urma aderării României la Consiliul Europei au apărut primele inspecţii ale 
forurilor internaţionale, rapoartele HEUNI, Amnesty International, Comitetului 
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împotriva Torturii şi Tratamentelor Inumane obligând statul să ia o serie de măsuri 
de umanizarea puşcăriilor. Una din cele mai importante decizii a fost traducerea şi 
distribuirea manualului ONU şi PRI „A pune regulile în acţiune” în toate închisorile 
şi obligativitatea cadrelor să-i informeze pe toţi deţinuţii asupra drepturilor de care pot 
dispune. 

O periodizare a epocii post-comuniste se suprapune ciclurilor electorale civile. 
Măsurile reformatoare începute în 1996, înaintea alegerilor şi imediat după acestea, 
au fost încetinite de multiplele aranjamente şi complicităţi făcute între diverşi indivizi 
afl aţi la conducerea închisorilor. Un proces de compromitere a şefi lor administraţiei 
centrale s-a produs permanent, indiferent de orientarea lor politică, după planuri parcă 
dinainte stabilite (împingerea în braţele unor femei uşoare şi şantajarea ulterioară 
cu dezvăluirea în faţa nevestelor, stimularea să facă tot felul de ilegalităţi fi scale, de 
deturnări de fonduri, miturirea în diverse modalităţi, trimiterea frecventă peste graniţă 
în delegaţii, etc). Doar apropierea momentului integrării în Uniunea Europeană a dus 
la accentuarea măsurilor reformatoare din ultimii ani. 

Duplicitatea a fost atitudinea care a caracterizat constant toate administraţiile 
comuniste şi post-comuniste: pe de o parte un discurs reformator, pe de altă parte 
decizii abuzive şi totalitare. Dacă justiţia comunistă a fost etichetată ca o justiţie roşie 
(etichetă cu care de altfel s-a şi mândrit), justiţia post-comunistă a avut o roşeaţă 
mai diminuată, cu nuanţe albastre la suprafaţă pentru a păcăli occidentul. În ciuda 
regulamentelor internaţionale care stipulau ca permisiile să fi e acordate „cât mai repede 
cu putinţă” pentru a facilita reinserţia deţinuţilor în societate, în România o serie de 
decizii de limitare a acestora (deţinutul să aibă jumătate din pedeapsă executată, să nu 
aibă faptă făcută cu violenţă, să nu aibă rapoarte disciplinare, să iasă la muncă, etc.) 
au făcut ca permisiile să fi e acordate doar în situaţii excepţionale (decese în familie), 
pe motivul protejării unei întâlniri a victimei cu infractorul. Cu toate că declarativ 
sprijină contactele deţinuţilor cu familia, instituie tot felul de frâne în calea lor, pe 
considerentul prevenirii evadărilor sau al spaţiilor inadecvate de vizită (deşi până 
la venirea comuniştilor erau permise vizitele rudelor chiar şi în celule, fără aprobări 
speciale). Prin nenumărate decizii, hotărâri şi ordonanţe se produc noi şi variate forme 
ale degradării umane, pentru a întări imaginea închisorii ca locul cel mai sinistru de pe 
pământ. Axat vreme îndelungată pe represiune, sistemul pare imposibil de schimbat, căci 
reformarea înseamnă de fapt dinamitarea lui, orice schimbare cerând la rândul ei o altă 
serie de schimbări, până  într-acolo încât puşcăria ar dispare din centrul mecanismului 
penal, şi-ar reduce considerabil dimensiunile şi rolul de reglare a controlului social şi 
ar ajunge, ca în trecut, doar un azil al dezaxaţilor mentali şi sexuali. 

Viitorul penitenciarelor

Ar fi  o naivitate foarte mare să credem că autorităţile nu caută soluţii pentru 
îmbunătăţirea vieţii de detenţie. Le caută atât specialiştii din penitenciare, cât şi cei 
din administraţia centrală. Problemele prezentate aici sunt cunoscute de ei foarte bine; 
mai mult — apreciază că ele nu reprezintă nici vârful icebergului. Cauzele pentru 
care schimbările sunt prea mici şi prea rare sunt greu de explicat şi de ei, iar viitorul 
instituţiei nu se schiţează decât fi rav, dar sumbru. Pe de o parte pentru că politicienii o 
utilizează ca forme de şantaj şi presiune politică în relaţie cu adversarii, iar pe de altă 
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parte pentru că infracţionalitatea crează o stare de insecuritate, favorizând discursurile 
despre „toleranţa zero” faţă de criminalitate şi, prin urmare, despre înăsprirea 
regimurilor de detenţie. 

Dezbaterile despre desfi inţarea puşcăriilor sunt ignorate din start, pe motivul că orice 
societate produce criminalitate, iar pedeapsa este soluţia pentru controlarea ei. Încă de 
la începuturile sociologiei Durkheim a afi rmat limpede: „crima este normală, fi indcă 
o societate în care ar lipsi este cu totul imposibilă... A plasa crima printre fenomenele 
normale ale sociologiei nu înseamnă numai a spune că ea este un fenomen inevitabil, 
deşi regretabil, datorită răutăţii umane incorigibile; înseamnă a afi rma că este un factor 
al sănătăţii publice, o parte integrantă a oricărei societăţi sănătoase... Normal este ca 
pur şi simplu să existe criminalitate, dar să nu depăşească pentru fi ecare tip social, un 
anumit nivel, pe care nu este imposibil să-l fi xăm... Orice societate care are puterea de 
a judeca va utiliza inevitabil puterea de a pedepsi”1. Modernitatea a impus închisoarea 
ca cea mai importantă instituţie de pedeapsă, aşa cum antichitatea a impus munca 
sclavilor, iar feudalismul — supliciile, pedepsele corporale. 

Încă de la naşterea ei, închisoarea a fost supusă la numeroase critici — multe din 
ele prezentate în lucrarea de faţă. De la teoriile privind inutilitatea ei (nu reeducă, nu 
individualizează pedepsele, dezvoltă o cultură inutilă, e nerentabilă, nu diminuează 
sentimentele de insecuritate ale populaţiei, nu reduce rata criminalităţii, etc.) s-a trecut 
rapid la cele privind nocivitatea instituţiei carcerale (crează delincvenţă şi sporeşte 
recidiva, devenind adevărată „universitate a crimei”, aruncă în mizerie familiile 
deţinuţilor, menţine o stare de barbarie, favorizând gruparea arestaţilor în găşti 
periculoase public, favorizează abuzuri şi jafuri ale cadrelor imposibil de controlat, 
absoarbe sume uriaşe, semnifi cativ mai mari decât alte instituţii publice, etc.). 

Analizând aceste aspecte, Gary Becker, laureatul Premiului Nobel pentru economie, 
a propus înlocuirea tuturor pedepselor privative de libertate cu amenda. Pentru el 
costurile infracţiunii sunt uriaşe, nu numai cele legate de crimă (daunele aduse 
victimei şi societăţii), ci şi cele care decurg din reprimarea ei (întreţinerea poliţiei, 
justiţiei, caselor de detenţie, protecţia cetăţenilor). Numai cheltuielile anuale pentru 
întreţinerea unui deţinut în penitenciarele newyorkeze sunt egale cu bursa pe un an 
a unui student american care studiază la o universitate străină cum ar fi , de exemplu, 
prestigioasa universitate Oxford. Nici un infractor nu cunoaşte costurile acţiunilor 
lui, ci doar profi tul pe care îl poate obţine, iar acesta este aproape întotdeauna mult 
mai mic. „Analitic vorbind, crima nu se deosebeşte, în aparenţă, de oricare activitate 
care produce o externalitate negativă şi atunci când crimele sunt pedepsite cu amendă 
diferenţele analitice dispar aproape complet”2. Dacă infractorii ar fi  pedepsiţi cu 
amendă care să cuprindă toate cheltuielile reprimării acţiunii lui şi în plus o cotă parte 
din veniturile obţinute de el pe o anumită perioadă de timp, efectele pozitive ale acestei 
pedepse în societate ar fi  mult mai vizibile decât cele ale încarcerării. Suplimentată cu o 
serie de sancţiuni difuze (publicarea scuzelor în ziar, asumarea lor în faţa colectivelor, 
etc), amenda ar putea înlocui cu succes închisoarea pentru toate tipurile de pedepse. 

Pe de altă parte nu există nici o legătură între numărul de fapte penale comise şi 
numărul de persoane încarcerate. Dat fi ind acest lucru, de ce să menţinem 50 000 de 
deţinuţi, când putem menţine 25 000, aşa cum recomandă Uniunea Europeană? Iar dacă 
1 Emile Durkheim. Regulile metodei sociologice. – Bucureşti: Ed. Ştiinţifi că, 1976, p. 66-68.
2 Gary Becker. Crime and Punishment. – În: Journal of Political Economy, nr. 76 (2) din 1968, p. 201.
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acceptăm această înjumătăţire, de ce nu putem accepta şi înjumătăţirea celeilalte părţi 
rămase, ş.a.m.d. până la acceptarea dispariţiei închisorii? Reducerea ratei încarcerării 
din ultimii ani nu a avut efecte asupra ratei criminalităţii. Prin urmare nu depinde decât 
de anumiţi indivizi cu autoritate câţi oameni trebuie privaţi de libertate. Cum cele mai 
multe infracţiuni sunt de natură patrimonială, publicul este mai degrabă interesat de 
despăgubiri decât de îngrădirea infractorului. 

Luând în considerare efectele negative, în ţările nordice a apărut de aproape 40 
de ani mişcarea pentru abolirea pedepselor cu închisoarea. „În 1966 s-a organizat o 
reuniune în Strömsund, în Suedia. După un timp, a început să fi e numită Mişcarea 
Hoţilor. Pentru prima oară în istorie se punea în discuţie viitorul închisorilor, în 
prezenţa tuturor părţilor interesate. Au fost prezenţi victimele infracţiunilor, politicieni, 
activişti locali, ofi ţeri de penitenciar, oameni de ştiinţă şi deţinuţi. Toţi au fost de acord 
că sistemul penitenciar curent are lacune. Toţi au fost de acord că sistemul trebuia 
schimbat. Toată lumea a înţeles cu uşurinţă că închisoarea trebuie să fi e o măsură la 
care se apelează în ultimă instanţă şi ca alternativă la sancţiuni neprivative de libertate. 
Toţi au fost de acord că ideea de a vedea închisoarea ca alternativă dacă nu este 
falsă, atunci este înşelătoare în sine ca atare... Închisoarea a reuşit să aducă mai mult 
nefericire decât satisfacţie. Ca atare, ceea ce a fost început în timpul Parlamentului 
Hoţilor, mai târziu s-a transformat într-o mişcare împotriva închisorilor şi împotriva 
sistemului judiciar penal. Thomas Mathiesen, unul dintre părinţii fondatori ai acestei 
mişcări, a adus argumente în favoarea unui inevitabil sfârşit al sistemului penitenciar, 
care s-ar fi  transformat într-un sistem de rezolvare a confl ictului orientat către dreptul 
civil1. Mathiesen mai susţinea şi faptul că, din moment ce Suedia a decis să renunţe la 
exploatarea centralelor nucleare până în anul 2010, poate că ar fi  oportun să decidă şi 
renunţarea la închisori”2. 

Alternativele la închisoare sunt demult cunoscute. Regulile Minimale Standardizate 
pentru Măsuri Neprivative de Libertate ale Naţiunilor Unite — aşa numitele Reguli 
de la Tokyo — adoptate de Adunarea Generală ONU la 14 decembrie 1990, propun 
o serie de sancţiuni pe care tribunalul le poate emite împotriva infractorilor în locul 
închisorii: 1. sancţiuni verbale, cum ar fi  admonestarea, mustrarea şi avertismentul; 
2. retragerea acuzaţiilor condiţionate; 3. pedepse statutare; 4. sancţiuni economice şi 
monetare, cum ar fi  amenzile şi amenzile stabilite în cuantum pentru fi ecare zi; 5. 
confi scarea bunurilor sau exproprierea; 6. restituirea bunurilor către victimă sau plata 
de compensaţii; 7. suspendarea sau amânarea executării pedepsei; 7. supraveghere 
sub probaţiune sau judiciară; 9. munca neremunerată în folosul comunităţii; 10. 
îndrumarea către un centru pentru prezentare regulată; 11. arest la domiciliu; 12. orice 
altă metodă de tratament neinstituţionalizat; 13. combinări ale măsurilor menţionate. 
Iar Recomandările Consiliului Europei sugerează, în anexa la Recomandarea (2000) 
22, în cadrul principiilor directoare pentru obţinerea unei utilizări mai largi şi mai 
efi ciente a sancţiunilor şi măsurilor comunitare, următoarele exemple: 1. alternative 
la arestul preventiv, cum ar fi  obligaţia unui bănuit de a locui la o anume adresă, de 
a fi  supravegheat şi asistat de o instituţie indicată de o autoritate judecătorească; 2. 
probaţiunea ca sancţiune independentă impusă în lipsa pronunţării unei pedepse cu 
1 Thomas Mathiesen. Kan fengsel forsvares. Pax Forlag. - Oslo, p. 44-47.
2 Dr. Monika Płatek, Facultatea de Drept, Universitatea din Varşovia, Polonia, Preşedinta Asociaţiei Poloneze pentru 
Educaţie Juridică. Standarde internaţionale şi europene în legătură cu alternativele pedepselor privative de liber-
tate. - pe site-ul www.irp.md 
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închisoarea; 3. suspendarea executării pedepsei cu închisoarea în anumite condiţii; 
4. muncă neremunerată în folosul comunităţii; 5. compensaţii/ despăgubiri plătite 
victimei şi mediere victimă — infractor; 6. măsura urmării de tratament pentru abuzul 
de alcool şi droguri sau în cazul celor ce suferă de tulburări psihice care sunt relevante 
pentru comportamentul infracţional; 7. supraveghere intensivă a anumitor categorii 
de infractori; 8. limitarea libertăţii de circulaţie, de exemplu, prin interdicţia de a 
părăsi domiciliul între anumite/după anumite ore; 9. monitorizare electronică, aplicată 
în conformitate cu Regulile Europene 23 şi 55; 10. liberare condiţionată urmată de 
supraveghere post liberare.

Aplicarea lor a fost întârziată pe motivul neintroducerii pedepselor alternative în 
Codul Penal, deşi legislaţiile internaţionale au putere de lege şi în România. Adevăratul 
motiv al neaplicării se afl ă în rutină, în convenţii, în refuzul de a gândi altfel. Probaţiunea 
este demult legală, dar a rămas o vorbă goală, pe motiv că sistemul de probaţiune nu 
este bine pus la punct, deşi din acelaşi motiv se poate argumenta că nici închisorile 
nu sunt bine puse la punct, dar sunt umplute peste capacitatea lor. Mecanismele de 
eliberare condiţionată, de eliberare pentru muncă sau studii, de reducere a pedepsei 
şi de graţiere sunt demult permise de lege, dar în practică sunt utilizate doar în cazuri 
excepţionale. Aşadar nu legislaţia împiedică utilizarea alternativelor la detenţie, ci o 
anumită ideologie totalitară, susţinută de o inerţie şi indiferenţă, care domină corpul 
judecătoresc şi clasa politică. Din aceste motive nici nu informează publicul despre 
efectele negative ale încarcerării şi despre benefi ciile măsurilor alternative, încălcând 
astfel regulile internaţionale pe care declarativ le îmbrăţişează1.

Conservatorismul judecătorilor, bazat pe convingerea că măsurile alternative nu au 
nici pe departe efectul de intimidare pe care îl au închisorile, a ţinut şi va mai ţine multă 
vreme administraţia publică locală departe de sistemul juridic, deşi parteneriatul lor 
trebuia demult să devină fi resc, dacă ne gândim numai la pedeapsa muncii în serviciul 
comunităţii. Refuzul aplicării acestei pedepse ţine în primul rând de lipsa controlului 
juridic asupra altor instituţii publice. Căci dacă o pedeapsă este dată spre administrare 
unei instituţii din afara sferei de infl uenţă juridică, de ce nu ar fi  dată şi altor instituţii: 
bisericii, universităţii, ONG-urilor sau chiar unor fi rme private?2. Ideea este respinsă 
pe criteriul lipsei lor de experienţă, preferându-se alternativa închisorii, deşi experienţa 
1 Recomandarea (2000) 22 a Consiliului Europei include regulile direcţionate strict către dimensiunea politică a 
implementării efective a probaţiunii şi măsurilor comunitare:
5. Liderii politici şi autorităţile administrative trebuie să informeze periodic publicul asupra benefi ciilor economice 
şi sociale care rezultă dintr-o utilizare pe scară redusă a incarcerării prin recurgerea la sancţiuni şi măsuri 
comunitare. Trebuie să existe o politică de relaţii publice declarată public. Informarea trebuie să pună accentul pe 
faptul că sancţiunile şi măsurile comunitare implică controlul şi supravegherea infractorilor.
16. Autorităţile judecătoreşti şi personalul care se ocupă de aceste servicii trebuie să construiască canale de 
comunicare pentru o discuţie periodică asupra aspectelor practice ale recomandării şi implementării sancţiunilor 
şi măsurilor comunitare. 
17. Deoarece reintegrarea în comunitate este un obiectiv important al sancţiunilor şi măsurilor comunitare, serviciile 
de implementare trebuie să coopereze activ cu comunităţile locale, de exemplu prin implicarea persoanelor din 
comunitate în supravegherea infractorilor sau prin colaborarea în acţiuni de prevenţie a criminalităţii pe plan 
local. 
18. Introducerea de noi sancţiuni şi măsuri comunitare în legislaţie şi în practică trebuie să fi e însoţită de campanii 
de PR susţinute în vederea obţinerii sprijinului public. 
2 În Israel probaţiunea intră în componenţa Ministerului Muncii şi al Asigurărilor Sociale, în Canada unele măsuri 
neprivative de libertate se execută sub supravegherea ONG-urilor, în Olanda şi bisericile sunt implicate, în SUA 
chiar şi fi rmele particulare sunt cooptate în administrarea pedepsei, iar în Japonia toate instituţiile de pedeapsă sunt 
puse sub comanda unor comitete universitare.
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lor negativă este demult ştiută şi e mult mai gravă decât lipsa de experienţă a celorlalte, 
care poate fi  ajutată de un cadru normativ adecvat. Toate argumentele represive 
conţin un cabotinism ideologic de factură totalitar-comunistă. Avantajele muncii în 
folosul comunităţii sunt demult validate de practica unor ţări occidentale şi ele trebuie 
reafi rmate pentru a combate dezavantajele teoretice clamate de regimurile post-
comuniste: „eliberează spaţiul în închisori, pentru infractorii care au săvârşit fapte mai 
grave; costurile executării pedepsei sunt mai mici (chiar dacă contribuabilul trebuie 
să suporte o anumită cheltuială cu administrarea şi supravegherea muncii în folosul 
comunităţii); publicul joacă un rol mai important în procesul de reeducare şi resocializare 
a infractorului; creşterea interesului public privind tratamentul infractorilor; crearea 
printre membrii comunităţii a unui sentiment de responsabilitate faţă de formele de 
justiţie penală”1. Argumentând constant că munca în folosul comunităţii ia pâinea de la 
gura muncitorilor cinstiţi angajaţi de administraţie şi o dă infractorilor care sunt lăsaţi 
liberi să comită alte crime, se anulează de fapt toate celelalte efecte pozitive mult mai 
numeroase, făcând indirect apologia unei represiuni severe. „Sancţiunile alternative nu 
reprezintă o atenuare a represiunii penale şi, prin urmare, o atitudine mai blândã faţă de 
infracţionalitate, de fapt, utilizarea adecvată a alternativelor la pedeapsa cu închisoarea 
permite o mai mare concentrare a forţelor de reprimare a criminalităţii asupra celor 
mai grave infracţiuni şi asupra celor mai periculoşi infractori”2.

În condiţiile în care autoritatea juridică va fi  implicată tot mai direct într-un proces 
politic european, absorbţia sferei administrative, religioase, universitare, private de 
către autoritatea judiciară îi va întări acesteia rolul de principal pilon al controlului 
social, dar, în acelaşi timp, o va apropia mai mult de comunitate, dezlipind-o din aria 
naţională, extracomunitară şi dependentă total de jocurile politice. Redefi nind rolul 
justiţiei în comunitate va avea lor un fenomen de îmblânzire a pedepselor, de înlăturare 
a închisorii din postura de principal element represiv şi de transformare a ei în instituţie 
custodială comunitară. 

Colonizarea socialului de către judiciar va face ca disjuncţia dintre momentul 
judecăţii şi executarea pedepsei să dispară, instituindu-se un continuum juridic prin 
multiple mecanisme de control. Iar spargerea monopolului executării pedepsei (deţinut 
în prezent de către închisoare) va institui o concurenţă între diversele servicii care vor 
gestiona sancţiunile. Vor dispare în acest fel „afacerile judiciare” pe care deţinuţii le 
iniţiază în prezent prin darea în judecată permanent a tot felul de persoane pentru tot 
felul de motive, degrevând justiţia de o muncă uriaşă şi de nişte cheltuieli colosale. 
Dominanţa civilului asupra penalului va creşte importanţa specialiştilor sociali, 
medicali şi religioşi, marginalizând personalul poliţienesc represiv.

Încă din perioada interbelică Ion Tanoviceanu, profesor de drept şi membru în 
Consiliul superior al închisorii Văcăreşti demonstra că „severitatea represiunii a fost 
o continuă cauză de înăsprire a moravurilor alimentând îndârjirea criminalilor feroci 
şi mărind numărul acestora. Numai după ce pedepsele au început să se îndulcească 
s-a produs acea deplasare puternică de la criminalitatea sângeroasă la criminalitatea 
frauduloasă. Desigur, aceste învăţăminte au fost plătite scump de omenire, dar după 
cum se vede, întotdeauna este nevoie de sacrifi cii” 3.
1 Dr. Zdenĕk Karabec. Penal Reform International. Alternative la detenţie. - pe www.irp.md 
2 Dr. Zdenĕk Karabec. Conferinţa Internaţională Alternative la detenţie în Europa Centrală şi de Est. – Bucureşti, 
10-11 septembrie 2001.
3 Ion Tanoviceanu. Tratat de procedură penală. – Bucureşti: Facultatea de Drept, 1927, p. 49.
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Aducând socialul în câmpul penal, justiţia nu va mai putea să se retragă la marginea 
societăţii, să se organizeze în locuri exterioare acesteia, care să faciliteze dezinteresul 
magistraţilor după pronunţarea sentinţei. Acest dezinteres a creat inegalităţi de statut 
în rândul personalului juridic, angajaţii responsabili de închisori fi ind aruncaţi pe 
ultima traptă ierarhică, iar munca în închisoare fi ind percepută ca o formă de pedeapsă 
sau ca una din mizeriile inevitabile slujbei, de care trebuie să se debaraseze cât mai 
rapid. Acest dezinteres — bazat pe o fi losofi e şi o politică penală totalitară — a permis 
dezvoltarea închisorilor ca instituţii nocive, cancerigene în corpul social. 

În ciuda tuturor piedicilor, închisorile româneşti trebuie să urmeze tendinţa generală 
europeană de deschidere către societate şi de umanizare a regimului de detenţie. 
Mutaţiile care se vor produce vor creşte vizibilitatea publică a puşcăriilor, ceea ce va 
duce la sporirea reacţiilor sociale. Risipa de resurse şi precaritatea sistemului sanitar 
vor fi  primele aspecte care vor sări în evidenţă, atrăgând după ele controalele fi nanciare 
şi medicale. Monopolul juridic va dispare, iar o autoritate tricefală se va institui, cu arii 
de independenţă şi puncte de vedere diferite, care vor schimba regulile de funcţionare 
a penitenciarelor. Vizibilitatea câmpului penal este o componentă fundamentală a 
efi cacităţii lui. Acest fapt va arunca în faţă un personal capabil să comunice atât cu 
publicul, cât şi cu deţinuţii. 

În unele state s-au instituit deja posturi de radio şi de televiziune în închisori, cu 
circuit liber, extrainstituţional. În Africa de Sud televiziunea „Justice TV”, pornită iniţial 
din puşcării, s-a extins la întregul câmp juridic (tribunale, poliţie, case de arest preventiv, 
fi rme şi instituţii dependente), schimbările fi ind acum — la doar un an de la funcţionare 
— greu de oprit. Reportajele din închisori, făcute de deţinuţi, duplexurile între diverse 
stabilimente, transmisiunile în direct din sălile de judecată, instantaneele din beciurile 
poliţiei (dotate cu camere de luat vederi), anchetele privind personalul — toate acestea 
au antrenat schimbări uriaşe. Meseria de reporter a devenit una din cele mai căutate 
specializări în penitenciare. O serie de gardieni, directori de închisori şi magistraţi au fost 
arestaţi în urma dezvăluirilor făcute de deţinuţi, iar aranjamentele din sălile de judecată 
s-au redus considerabil. Autoritatea ierarhică ce a caracterizat organizarea instituţiilor 
Ministerului de Justiţie şi a administraţiei centrale a penitenciarelor s-a spulberat, ca şi 
valorile pe care s-a instituit. Înfi inţarea unei televiziuni similare în România ar dinamiza 
reforma sistemului juridic mai mult decât toate dezbaterile din Parlament. 

Dincolo de schimbările structurale, se va produce în următorii ani o accentuată 
deculturalizare şi civilizare a angrenajului carceral. Cultura organizaţională, defi nită 
ca spiritul locului, ca parfumul unei instituţii, cuprinde în esenţă o viziune globală, 
o abordare de ansamblu care nivelează gândurile şi comportamentele. Cu cât cultura 
este mai puternică, cu atât indivizii au şanse mai reduse să-şi exprime personalitatea. 
Cultura penitenciară prinde într-un malaxor inevitabil individualităţile, pervertindu-
le sau convertindu-le în tipare umane nefolositoare nimănui, ba chiar dăunătoare. Ea 
desocializează şi egalizează în acelaşi timp eşecurile. Refuzul sistematic al civilizaţiei 
şi îmbrăţişarea barbariei ca virtute este un mod de refuz a societăţii. El se exprimă 
printr-un discurs despre „apelul la lege”, „criza valorilor”, „creşterea delincvenţei”, 
„toleranţa zero” — ca forme simbolice acceptabile prin care este insinuată ideologia 
securitară represivă. 

Previzibila expansiune a câmpului penal în spaţiul public va face ca penalitatea, 
criminologia să nu mai confi scată de discursul juridic şi poliţienesc, ci să devină 
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apanajul unor multiple domenii ale cunoaşterii ştiinţifi ce: psihologice, psihiatrice, 
medicale, sociologice, demografi ce, statistice, religioase, arhitecturale, istorice, 
politologice, etc. Chiar dacă penalitatea este determinată de Codul Penal şi Codul de 
Procedură Penală, ea afectează întreaga societate, iar aceasta — prin experţii ei — va 
trebui să mute discursul dinspre necesitatea legii spre efectele ei. 

Reaşezarea câmpului penal într-o viziune umanitară va depopula închisorile, 
evidenţiind şi mai mult grotescul lor: clădiri şi ziduri gigantice, ridicate în timp 
de o spaimă a dezordinii, produsă în unele minţi incapabile să accepte diversitatea 
comportamentelor umane. Cum cel mai probabil se vor construi în viitorul apropiat 
închisori mici, în interiorul comunităţilor, puşcăriile mamut existente azi vor fi  incluse 
într-o arie internaţională, ca locuri de detenţie a emigranţilor, refugiaţilor şi a celor 
care trec clandestin graniţa — care vor fi  tot mai numeroşi după integrarea României 
în Uniunea Europeană. 

Este evident că închisoarea nu va dispare curând, pentru că ea va fi  singurul remediu 
pentru izolarea persoanelor cu grad ridicat de periculozitate. Nu a dispărut din nici o 
ţară civilizată. Dar numărul încarceraţilor se va reduce tot mai mult de la an la an, iar 
puşcăria va deveni o instituţie custodială civilă, plasată pe o piaţă penală concurenţială. 
Cu celule individuale, dotate decent, cu programe cultural-educative şi sanitare a căror 
efi cienţă va trebui evaluată sistematic, cu un personal civil înalt califi cat, închisorile 
următorilor ani nu ar mai trebui să amintească cu nimic de barbaria, necivilizarea şi 
abuzurile existente azi. 

Crearea unei administraţii europene a penitenciarelor va institui standarde minime 
de civilizaţie şi va scoate închisorile româneşti de sub autoritatea centrală existentă 
azi, care reprezintă principalul factor de frână în modernizarea sistemului carceral. 
O administrare europeană ar avea rolul de control al modului în care sunt aplicate 
legile, nu şi pe acela de colectare a fondurilor publice şi de distribuire a lor către 
stabilimentele penale. Această atribuţie a deschis poarta corupţiei la vârful sistemului, 
favorizând apoi generalizarea ei până la cele mai mici niveluri ierarhice. Trecerea 
închisorilor în subordinea mai multor instituţii publice şi private va duce fi e la 
desfi inţarea administraţiei naţionale, fi e la transformarea acesteia într-o sucursală a 
administraţiei europene, al cărei rol va fi  exclusiv cel de veghere a respectării legii. 

Probabil că aceste schimbări nu vor anula consecinţele negative inevitabile ale 
încarcerării (apariţia unor reguli interne tot mai intolerabile, degradarea condiţiilor de 
trai, deresponsabilizarea deţinuţilor, promiscuitatea, etc.), întărind ideea unei instituţii 
patogene imposibil de reformat1. Dar ele vor avea rolul de a înlătura carceralo-
centrismul2 din sistemul penal, care a poziţionat puşcăria când într-o stare de război 
cu societatea, când într-una de independenţă faţă de ea, dar întotdeauna la marginea 
ei. Aducând-o în mijlocul ei şi expunând-o unei permanente vizibilităţi publice, se va 
institui nu numai un plus de legitimitate, ci şi o nouă viziune despre pedeapsă, în care 
închisoarea va avea un rol mult mai mediocru, apropiat întrucâtva de cel avut în evul 
mediu: fi e de azil al dezaxaţilor mentali şi sexuali, fi e un loc de tranzit în aşteptarea 
unei alte pedepse, necorporale de această dată.

1 Perrot Michelle .L`impossible Prison. - Paris: Ed. Seuil, Paris, 1980.
2 Gilles Chantraine. Prison et regard sociologique. Pour un décentrage de l’analyse critique. – În: revista Champ 
pénal revue, vol I, mai 2004, pe http://champpenal.revues.org
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CONSILIUL EUROPEI
COMITETUL DE MINIŞTRI

Recomandarea Rec (2006)2
Comitetul de Miniştri către statele-membre

REGULILE PENITENCIARE EUROPENE1

Comitetul de miniştri, în conformitate cu Articolul 15 al Statutului Consiliului Europei,

Luând în consideraţie Convenţia pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 
Fundamentale şi Hotărârea Curţii Europene pentru Drepturile Omului;

Luând de asemenea în consideraţie activitatea Comitetului European pentru prevenirea 
torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante şi în special standardele 
stabilite prin rapoartele generale ale acestuia;

Subliniind din nou faptul, că nimeni nu trebuie să fi e privat de libertate, cu excepţia cazurilor 
când privaţiunea de libertate se aplică în calitatea de măsură extremă şi în conformitate cu 
procedurile legale;

Subliniind faptul că, în aplicarea pedepselor, care prevăd privaţiunea de libertate şi 
tratamentul deţinuţilor trebuie de luat în consideraţie cerinţele de securitate, ordine şi disciplină 
cu asigurarea în acelaşi timp a unor astfel de condiţii de detenţie, care să nu lezeze demnitatea 
omului şi să acorde posibilitatea de participare în activităţi utile şi de desfăşurare a unei programe 
cu scopul de pregătire pentru întoarcerea în societate;

Considerând a fi  important faptul că statele-membre ale Consiliului Europei au continuat să 
perfecţioneze şi să urmeze principiile generale în desfăşurarea politicii sale penitenciare ;

Considerând de asemenea, că respectarea acestor principii generale va contribui la 
dezvoltarea colaborării internaţionale în acest domeniu;

Menţionând că, schimbările sociale considerabile care au avut loc în ultimele două decenii 
au determinat schimbări majore în sfera penală în Europa. 

Confi rmând încă o dată standardele, conţinute în recomandările Comitetului de Miniştri 
al Consiliului Europei, ce ţin de anumite aspecte ale politicii şi practicii penitenciare, şi în 
special, în recomandările Rec. R (89) 12 cu privire la educaţia în instituţiile penitenciare, Rec. 
R (93) 6 cu privire la instituţiile penitenciare şi aspectele criminologice ale combaterii bolilor 
infecţioase, inclusiv SIDA şi problemele de sănătate aferente, în locurile de detenţie, Rec. (97) 
12 cu privire la personalul antrenat în aplicarea sancţiunilor şi a măsurilor, Rec. R (98) 7 cu 
privire la aspectele etice şi organizatorice de acordare a asistenţei medicale în închisori, Rec. R 
(99) 22 cu privire la suprapopularea închisorilor şi creşterea numărului de deţinuţi, Rec(2003)22 
cu privire la eliberarea condiţionată înainte de termen de pedeapsă şi Rec. (2003)23 cu privire la 
organizarea de către administraţiile penitenciarelor a ispăşirii pedepselor pe viaţă şi pe termen 
lung.

1 La adoptarea acestei recomandări, în conformitate cu Articolul 10.2c al regulilor de procedură în cadrul întrunirilor 
locţiitorilor de miniştri, Reprezentantul Danemarcei a rezervat guvernului său dreptul de a urma sau nu prevederile 
Regulii 43, paragraful 2, a anexei la Recomandare, fi ind de părerea că cerinţa înaintată personalului medical, de a 
vizita zilnic deţinuţii izolaţi, trezeşte îngrijorări serioase de ordin etic, în ceea ce priveşte rolul unui astfel de personal 
în determinarea efi cientă a deţinuţilor pasibili de detenţie izolată. 
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Luând în consideraţie standardele minime de tratament a deţinuţilor, stabilite de Organizaţia 
Naţiunilor Unite;

Considerând, că Recomandarea R (87) 3 a Comitetului de Miniştri cu privire la Regulile 
Penitenciare Europene necesită revizuire serioasă şi actualizare, pentru a refl ecta modifi cările 
care au avut loc în politica şi practica penală, în ceea ce priveşte emiterea sentinţelor şi 
conducerea instituţiilor penitenciare în Europa, în general;

Recomandă guvernelor statelor-membre:
— să se conducă în procesul legislativ, în politică şi practică, de Regulile conţinute în anexa 

la prezenta Recomandare, care înlocuieşte Recomandarea R (87) 3 a Comitetului de Miniştri 
privind Regulile Penitenciare Europene1;

— să asigure traducerea şi răspândirea pe larg a textului acesteia şi a comentariului însoţitor, 
în special în rândul autorităţilor judiciare, în rândul personalului instituţiilor penitenciare şi în 
rândul deţinuţilor.

Anexă la Recomandarea Rec. (2006)2

PARTEA I

Principiile fundamentale

1. În tratamentul oricărei persoane private de libertate, trebuie să fi e respectate drepturile 
omului de care acestea se bucura.

2. Persoanele private de liberate îşi menţin toate drepturile de care un au fost lipsiţi în mod 
legitim prin hotărârea judecătorească, în baza căreia sunt deţinuţi sau ţinuţi în arest.

3. Restricţiile, impuse persoanelor private de libertate, trebuie să fi e minim necesare şi să 
corespundă acelui scop întemeiat cu care s-au impus.

4. Ţinerea în detenţie a deţinuţilor în condiţii, care lezează drepturile omului de care aceştia 
se bucură, nu poate fi  justifi cată prin insufi cienţa de resurse.

5. Viaţa în instituţiile privative de libertate trebuie să fi e, pe cât este posibil, apropiată de 
aspectele pozitive ale vieţii în societate.

6. Ţinerea în detenţie trebuie să fi e organizată astfel, încât să contribuie la întoarcerea în 
societate a persoanelor private de libertate.

7. Trebuie de considerat binevenită colaborarea cu serviciile sociale din exterior şi, pe cât 
este posibil, participarea societăţii civile în viaţa deţinuţilor.

8. Colaboratorii instituţiilor penitenciare îndeplinesc o funcţie importantă pentru societate 
şi de aceea, ordinea de angajare, pregătirea profesională şi condiţiile de muncă trebuie să le 
asigure posibilitatea de a menţine standarde înalte de tratament a deţinuţilor.

9. Toate instituţiile penitenciare trebuie să fi e inspectate sistematic de către organele de stat 
si verifi cate de structuri independente.

Sfera şi aplicarea 

10.1.Regulile Penitenciare Europene se aplică în raport cu toate persoanele condamnate la 
privaţiune de libertate.

2. În principiu, persoanele, ţinute în detenţie în conformitate cu hotărârea organului judiciar 
şi persoanele condamnate la privaţiune de libertate, trebuie să fi e ţinute în instituţii penitenciare, 
adică instituţii destinate deţinuţilor ce fac parte din aceste două categorii.
1 Recomandarea R (87) 3 a Comitetului de Miniştri privind Regulile Penitenciare Europene a fost publicată în 
Revista de Ştiinţe Penale, Nr. 1/2005, p. 162-178.
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3. Prezentele Reguli se aplică şi în raport cu persoanele:
a)care pot fi  deţinute în instituţia penitenciară în baza oricărui alt motiv; şi
b)ţinute în detenţie în conformitate cu hotărârea organului judiciar sau condamnate la 

privaţiune de libertate, dar care dintr-un motiv sau altul sunt deţinute în alte locuri.
4. În scopurile prezentelor Reguli, se consideră deţinuţi toate persoanele deţinute în instituţii 

penitenciare sau după cum este indicat în p. 3.b.
11. 1. Deţinuţii minori cu vârsta de până la 18 ani, trebuie să fi e deţinuţi nu în instituţii 

penitenciare pentru adulţi, ci în instituţii special destinate acestora.
2. Dacă , totuşi, ca excepţie, deţinuţii minori sunt deţinuţi în astfel de instituţii penitenciare, 

trebuie să fi e stabilite reguli speciale, ţinând cont de statutul şi necesităţile acestora.
12. 1. Persoanele, ce suferă de boli psihice sau a căror stare de sănătate este incompatibilă 

cu detenţiunea, trebuie să fi e deţinute în instituţii special destinate acestora.
2. Dacă, totuşi, astfel de persoane sunt deţinute în instituţii penitenciare, trebuie să fi e 

stabilite reguli speciale, ţinând cont de statutul şi necesităţile acestora.
13.Aceste reguli se aplică în mod imparţial, fără orice discriminare pe bază de sex, rasă, 

culoare, limbă, convingeri religioase, politice sau de alt gen, origine naţională sau socială, 
apartenenţă la minorităţile naţionale, situaţia materială, statutul la naştere, sau alt statut.

PARTEA II

Condiţiile de detenţie în închisori

Intrarea

14.Persoana poate fi  primită în instituţia penitenciară sau poate fi  deţinută în aceasta doar 
în baza unei decizii în vigoare, cu privire la detenţie, care să corespundă cerinţelor legislaţiei 
naţionale.

15.1.Odată cu intrarea, se înregistrează imediat următoarele informaţii despre fi ecare deţinut 
intrat:

a. informaţii cu privire la identitatea deţinutului;
b.temeiurile pentru detenţie şi denumirea organului ce a emis decizia respectivă.
c. Ziua şi ora primirii;
d. Lista de obiecte personale ce aparţin deţinutului, predate pentru păstrare în conformitate 

cu Regula 31;
e. Orice leziuni corporale ce pot fi  observate şi plângeri cu privire la tratamentul incorect 

până la intrarea în instituţia penitenciară;
f.Ţinând cont de cerinţele tainei medicale, orice informaţii cu privire la sănătatea deţinutului, 

legate de starea sănătăţii fi zice şi psihice a deţinutului sau a altor persoane.
2. Odată cu intrarea, la cunoştinţa tuturor deţinuţilor se aduce informaţia prevăzută în regula 

30. 
3. Imediat după intrare, în conformitate cu Regula 24.9, se expediază o înştiinţare cu privire 

la detenţia în penitenciar.
16.În termeni minimali după primire:
a. informaţiile cu privire la starea sănătăţii deţinutului, la primire se completează cu 

rezultatele examenului medical, în conformitate cu Regula 42.
b. În conformitate cu Regula 51, se stabileşte regimul de detenţie al deţinutului;
c.În conformitate cu Regula 52, se stabileşte gradul de pericol al deţinutului;
d.Se examinează toate informaţiile disponibile cu privire la poziţia socială a deţinutului, pentru 

satisfacerea celor mai stringente necesităţi personale şi materiale; şi
e. Se întreprind paşii în direcţia deţinuţilor, pentru realizarea programelor în conformitate cu 

Partea VIII a prezentelor Reguli.
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Locul ispăşirii pedepsei şi cazarea

17. 1. Pe cât este posibil, deţinuţii trebuie să fi e repartizaţi pentru ispăşirea pedepsei în 
instituţii penitenciare, situate aproape de casă sau de locurile de reabilitare socială.

2. La momentul repartizării, trebuie de luat în consideraţie şi cerinţele legate de continuarea 
anchetei penale şi de siguranţă, precum şi necesitatea de stabilire a unui regim corespunzător 
pentru toţi deţinuţii. 

3. pe cât este posibil, trebuie de afl at opinia deţinutului cu privire la locul de ispăşire a 
pedepsei determinat iniţial şi orice transferuri ulterioare dintr-o instituţie penitenciară în alta.

18. 1. Cazarea deţinuţilor, în particular, oferirea locurilor de dormit, trebuie să se facă cu 
respectarea demnităţii omului şi, pe cât este posibil, cu oferirea posibilităţii de a rămâne singur 
precum şi cu respectarea cerinţelor sanitar-igienice, ţinând cont de condiţiile climaterice, şi în 
special, de spaţiu, cubatura încăperii, iluminare, încălzire şi ventilare.

2. În toate clădirile, unde vor locui, vor lucra sau se vor aduna deţinuţii:
a. ferestrele trebuie să fi e destul de mari, pentru ca deţinuţii să poată citi sau lucra la lumină 

naturală în condiţii normale şi pentru a asigura fl uxul de aer proaspăt, în afara cazurilor când 
există sistem corespunzător de climatizare. 

b.iluminarea artifi cială trebuie să corespundă normelor tehnice general valabile; şi
c. trebuie să fi e prevăzut un sistem de semnalizare, care să permită deţinuţilor să ia neîntârziat 

legătura cu personalul.
3. Cerinţele minime concrete în legătură cu problemele enumerate în punctele 1 şi 2 sunt 

determinate de legislaţia naţională.
4. Legislaţia naţională trebuie să conţină mecanisme care să nu permită încălcări ale acestor 

cerinţe minimale în caz de suprapopulare a instituţiilor penitenciare.
5. Deţinuţii, în mod normal, trebuie să fi e cazaţi pe noapte în celule separate, cu excepţia 

acelor cazuri când aceştia preferă să fi e cazaţi împreună cu alţi deţinuţi.
6. Cazarea în aceiaşi celulă se admite doar în cazul, când încăperea este adecvată pentru 

acest scop şi deţinuţii sunt compatibili.
7. În măsura posibilităţilor, deţinuţilor trebuie să le fi e oferit dreptul de alegere, înainte de a 

fi  cazaţi pentru dormit în aceiaşi încăpere cu alţi deţinuţi.
8. La momentul luării deciziei cu privire la repartizarea deţinutului într-o instituţie 

penitenciară sau alta, sau într-o secţie concretă a instituţiei penitenciare, trebuie de luat în 
consideraţie necesitatea de detenţie:

a. a celor anchetaţi penal aparte de cei condamnaţi;
b. a bărbaţilor aparte de femei; şi
c. a deţinuţilor tineri aparte de deţinuţii cu vârsta înaintată
9.Se admit derogări de la cerinţele de detenţie separată, prevăzute în p. 8, pentru a le oferi 

deţinuţilor posibilitatea de participare în comun la activităţile organizate, aceste grupuri însă 
sunt întotdeauna separate pe noapte, cu excepţia cazurilor când deţinuţii sunt de acord să 
locuiască împreună şi administraţia consideră că aceasta va corespunde în cea mai mare măsură 
intereselor tuturor deţinuţilor.

10.Măsurile de securitate în cazarea tuturor deţinuţilor, trebuie să fi e minimal restrictive, 
ţinând cont de pericolul de evadare sau de vătămare a sa sau a altor deţinuţi.

Igiena

19.1. Toate secţiile instituţiei penitenciare trebuie să fi e menţinute permanent în ordine şi 
curăţenie.

2. La momentul repartizării deţinuţilor în instituţia penitenciară, celulele sau alte încăperi, 
în care sunt repartizaţi, trebuie să fi e curate.

3. Deţinuţii trebuie să aibă acces liber la utilajele sanitare, care să corespundă cerinţelor de 
igienă şi să le asigure intimitatea.
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4. Trebuie să fi e sufi ciente camere de baie sau duşuri pentru ca fi ecare deţinut să le poată 
folosi la temperatura corespunzătoare climatului, pe cât este posibil — zilnic, dar nu mai puţin 
de două ori pe săptămână sau mai des, dacă acest lucru este necesar pentru menţinerea igienei.

5. Deţinuţii trebuie să asigure curăţenia personală, precum şi a hainelor şi locurilor de 
dormit.

6. Administraţia instituţiei penitenciare le oferă deţinuţilor în acest scop accesorii de toaletă, 
precum şi accesorii şi materiale pentru menţinerea curăţeniei.

7. Trebuie de prevăzut măsurile necesare pentru satisfacerea necesităţilor sanitare ale femeii.

Îmbrăcămintea şi accesoriile de pat

20.1. Deţinuţii, care nu au haine proprii potrivite, primesc haine corespunzătoare 
climatului.

2. Aceste haine nu trebuie să fi e umilitoare sau degradante.
3. Toate hainele trebuie să fi e păstrate în stare bună şi în caz de necesitate, să fi e înlocuite.
4. Deţinuţii, ce au primit permisiunea de ieşire în afara teritoriului instituţiei penitenciare, nu 

trebuie să fi e impuşi să îmbrace haine care ar da în vileag statutul de deţinut.
21. Fiecare deţinut este asigurat cu un pat aparte şi cu accesorii de pat individuale, care sunt 

păstrate în ordine şi în stare bună şi se reînnoiesc atât de des, cât este nevoie pentru menţinerea 
curăţenii acestora.

Alimentaţia

22. 1.Deţinuţii sunt asiguraţi cu alimentaţie complexă, ţinând cont de vârsta acestora, de 
starea sănătăţii, religia, cultura şi particularităţile muncii.

2. Cerinţele cu privire la raţia alimentară, inclusiv cantitatea minimă de calorii şi conţinutul 
de proteine, sunt stabilite de legislaţia naţională.

3. Mâncarea se găteşte şi se serveşte ţinând cont de cerinţele sanitar-igienice.
4. Masa se organizează de trei ori pe zi la intervale raţionale.
5. Deţinuţii trebuie să aibă acces permanent la apă potabilă curată.
6. Medicul sau asistenta medicală califi cată pot prescrie modifi carea raţiei alimentare pentru 

un anumit deţinut, dacă acest lucru este necesar din considerente medicale.

Asistenţa juridică

23. 1. Toţi deţinuţii au dreptul să benefi cieze de asistenţă juridică şi administraţia instituţie 
penitenciare este obligată să ofere posibilităţi raţionale pentru obţinerea accesului la o astfel de 
asistenţă.

2. La alegerea sa şi din cont propriu, deţinuţii pot benefi cia de consultaţiile juristului pe 
marginea oricăror probleme de drept.

3. În cazurile când există un sistem recunoscut de asistenţă juridică gratuită, administraţia 
este obligata să informeze deţinuţii despre acest lucru.

4. Consultaţiile şi orice comunicare între deţinuţi şi juriştii acestora, inclusiv corespondenţa 
pe probleme de drept, sunt confi denţiale. 

5. În circumstanţe de excepţie, organul judiciar poate stabili restricţii de confi denţialitate în scopul 
prevenirii infracţiunilor grave sau a unei ameninţări serioase a securităţii în instituţia penitenciară.

6. Deţinuţii trebuie să aibă acces la documentele, ce ţin de acţiunile procesuale de anchetă, 
organizate în privinţa acestora, sau să aibă aceste documente în posesie.

Contactele cu lumea din afară

24. 1. Deţinuţilor le este permis cât se poate de des să comunice prin poştă, prin telefon 
sau prin intermediul altor mijloace de comunicare, cu familiile acestora, alte persoane — 
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reprezentanţi ai organizaţiilor din afară, precum şi vizitarea deţinuţilor de către persoanele 
indicate.

2. Comunicarea şi vizitarea pot fi  limitate sau puse sub control, dacă acest lucru este necesar 
pentru susţinerea anchetei penale, menţinerea ordinii şi securităţii, prevenirea infracţiunilor penale 
şi pentru protecţia victimelor infracţiunilor, însă astfel de restricţii, inclusiv restricţiile speciale, 
impuse de către organul judiciar, trebuie să permită un nivel minim admisibil de comunicare.

3. În legislaţia naţională trebuie să fi e indicate organele naţionale şi internaţionale şi 
demnitarii de stat, comunicarea deţinuţilor cu care, nu poate fi  supusă oricăror restricţii.

4. Vizitele trebuie să fi e organizate astfel, încât să le ofere deţinuţilor posibilitatea de a 
menţine şi consolida pe cât se poate relaţiile de familie.

5. Administraţia instituţiilor penitenciare trebuie să ajute deţinuţii să menţină contacte 
adecvate cu lumea din afară şi, în acest scop, le oferă ajutorul material corespunzător.

6. Orice informaţii despre moartea sau boala gravă a oricărei dintre rudele apropiate, se aduc 
imediat la cunoştinţa deţinutului.

7. Întotdeauna, când circumstanţele permit acest lucru, deţinutului trebuie să i se permită, de 
unul singur sau cu însoţire, să părăsească instituţia penitenciară pentru a vizita o rudă bolnavă, 
pentru a se prezenta la înmormântare sau din alte motive umanitare.

8. trebuie de permis deţinuţilor să înştiinţeze imediat familiile acestora despre detenţie sau 
despre transferul în altă instituţie penitenciară, precum şi despre orice boală gravă sau traumă.

9. La intrarea deţinutului în instituţia penitenciară, în caz de deces al acestuia sau în caz de 
boală gravă, în caz de traumă gravă sau în caz de transfer a deţinutului la spital, administraţia 
trebuie, cu excepţia cazului în care deţinutul cere să nu fi e făcut acest lucru, să informeze 
neîntârziat soţia (soţul) sau partenerul deţinutului, sau, dacă deţinutul este celibatar, ruda cea 
mai apropiată sau altă persoană indicată în prealabil de către deţinut.

10 Deţinuţii trebuie să aibă posibilitatea să primească regulat informaţii despre evenimentele 
din societate, primind în bază de abonament sau citind ziare, ediţii periodice şi alte publicaţii, 
precum şi prin intermediul radioului şi a televizorului, cu excepţia cazurilor, când organul 
judiciar, în cazuri aparte, impun o interdicţie concretă pentru o anumită perioadă.

11. Administraţia instituţiei penitenciare asigură participarea deţinuţilor în alegeri, 
referendumuri şi alte aspecte ale vieţii sociale, în măsura în care acest drept nu le este îngrădit 
prin legislaţia naţională.

12. Deţinuţii trebuie să aibă posibilitatea de comunicare cu mijloacele de informare în 
masă, cu excepţia cazurilor, când există motive întemeiate de a interzice acest lucru cu scopul 
asigurării securităţii, sau în scopuri publice, sau pentru protecţia victimelor, a altor deţinuţi sau 
a personalului.

Regimul intern

25. 1. Regimul de detenţie a tuturor deţinuţilor trebuie să prevadă un program balansat de 
activităţi.

2. Un astfel de regim trebuie să ofere tuturor deţinuţilor posibilitatea să petreacă pe zi 
atâta timp în afara celulelor acestora, cât este necesar pentru interacţiunea umană şi socială 
normală.

3. Un astfel de regim trebuie de asemenea să permită asigurarea necesităţilor materiale ale 
deţinuţilor.

4. Trebuie de acordat o atenţie deosebită necesităţilor deţinuţilor, deveniţi victime ale 
violenţei fi zice, psihologice sau sexuale.

Activitatea de muncă

26. 1. Munca în locurile de detenţie trebuie de considerat a fi  un element pozitiv al regimului 
intern şi nu trebuie niciodată să fi e utilizat în calitate de pedeapsă.
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2. Administraţia instituţiei penitenciare trebuie să tindă să ofere sufi cient lucru util.
3. Pe cât este posibil, caracterul lucrului oferit, trebuie să menţină sau să dezvolte capacităţi, 

care după eliberare, vor permite deţinutului să-şi câştige existenţa.
4. În conformitate cu Regula 13, în acordarea lucrului, nu trebuie să existe vreo discriminare 

pe criterii de sex.
5. Deţinuţilor, cărora acest lucru le poate fi  benefi c, în deosebi tinerilor condamnaţi, trebuie 

să li se ofere lucru, care să includă elemente de pregătire profesională.
6. Deţinuţii pot alege genul de activitate, în care aceştia ar dori să participe, în limitele 

posibilităţilor existente, ţinând cont de selecţia profesională corespunzătoare şi de cerinţele de 
ordine şi disciplină.

7. Organizarea muncii şi metodele de lucru în instituţiile de corecţie trebuie să se asemene 
cât de mult posibil organizării şi metodelor de lucru analogic în societate, pentru a pregăti 
deţinuţii de condiţiile vieţii profesionale normale.

8. Deşi benefi cierea de profi t fi nanciar din activitatea întreprinderilor, în instituţiile 
penitenciare poate fi  benefi c din punct de vedere al ridicării standardelor, precum şi al calităţii 
şi al pregătirii profesionale, totuşi interesele deţinuţilor nu trebuie să se supună acestui scop.

9. Administraţia oferă de lucru deţinuţilor, de sine stătător sau în parteneriat cu angajatori 
privaţi, atât pe teritoriul instituţie penitenciare, cât şi în afara acesteia.

10. În orice caz, deţinuţii trebuie să primească pentru munca sa o remunerare echitabilă.
11. Deţinuţii trebuie să aibă posibilitatea să cheltuiască cel puţin o parte din venitul său 

pentru procurarea de lucruri permise pentru utilizare personală şi să repartizeze o parte din venit 
familiilor acestora.

12. Trebuie de încurajat deţinuţii să economisească o parte din salariul său, care le va fi  
înmânat după eliberare sau să îl utilizeze în alte scopuri autorizate.

13. Măsurile de protecţie a sănătăţii deţinuţilor şi de securitate a muncii trebuie să fi e nu mai 
puţin stricte, decât măsurile întreprinse în privinţa angajaţilor la libertate.

14. Trebuie de prevăzut mijloace pentru plata în benefi ciul deţinuţilor a unei compensaţii în 
caz de suportare de către deţinuţi a unei traume de muncă, inclusiv boli profesionale, în baza 
unor condiţii nu mai puţin avantajoase, decât condiţiile, prevăzute de lege pentru angajaţii la 
libertate.

15. Durata maximă a zilei de muncă şi a săptămânii de muncă a deţinuţilor se stabileşte în 
conformitate cu normele şi obiceiurile locale, care determină condiţiile de muncă a angajaţilor 
liberi.

16. Deţinuţii trebuie să aibă cel puţin o zi de odihnă pe săptămână şi timp sufi cient pentru 
educaţie şi alte ocupaţii.

17. Pe cât acest lucru este posibil, deţinuţii angajaţi trebuie să fi e incluşi în sistemele 
naţionale de asigurare socială.

Exerciţiile fi zice şi odihna

27. 1. Fiecare deţinut trebuie să aibă zilnic posibilitatea, cel puţin o oră pe zi, să execute 
exerciţii fi zice la aer liber, dacă timpul permite acest lucru.

2. În caz de anotimp nefavorabil, este necesar de a lua în consideraţie alte posibilităţi pentru 
executarea exerciţiilor fi zice.

3. Activităţile privind menţinerea stării fi zice, organizate în modul cuvenit şi oferirea 
posibilităţilor de executare a exerciţiilor fi zice şi de odihnă, constituie o parte componentă a 
regimului intern.

4. Administraţia instituţiilor penitenciare promovează astfel de exerciţii, punând la dispoziţie 
aparate şi echipament corespunzător.

5. Administraţia instituţiilor penitenciare întreprinde măsuri pentru organizarea tipurilor 
speciale de exerciţii pentru deţinuţii care au nevoie de acestea.
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6. Sunt oferite posibilităţi pentru organizarea odihnei, inclusiv sport, jocuri, activităţi 
culturale, distracţii şi alte forme de petrecere a timpului liber iar deţinuţilor, pe cât e posibil, 
trebuie să li se permită să organizeze astfel de activităţi.

7. Deţinuţii trebuie să aibă posibilitatea să comunice între ei în timpul exerciţiilor şi să 
participe în activităţi ce ţin de odihnă.

Instruirea

28. 1. Fiecare instituţie penitenciară tinde să ofere tuturor deţinuţilor accesul la programe 
educaţionale, care trebuie să fi e exhaustive şi să corespundă necesităţilor individuale ale 
deţinuţilor, corespunzând, în acelaşi timp, aspiraţiilor acestora.

2. Atenţie primară trebuie să fi e acordată deţinuţilor care nu pot citi, scrie şi număra, precum 
şi deţinuţilor care nu posedă studii de bază sau pregătire profesională.

3. Atenţie deosebită trebuie să fi e acordată educaţiei deţinuţilor tineri, precum şi deţinuţilor 
cu necesităţi deosebite, 

4. În conformitate cu regimul intern, statutul studiilor nu trebuie să fi e inferior celui al 
muncii, iar deţinuţii nu trebuie să fi e afectaţi în plan fi nanciar sau în alt mod din cauza participării 
în programe educaţionale.

5. Fiecare instituţie trebuie să dispună de bibliotecă pentru deţinuţi, dotată în modul 
corespunzător cu materiale populare şi de instruire, cărţi şi alte mijloace de informare.

6. Pe cât e posibil, activitatea instituţiilor penitenciare trebuie să fi e organizată în colaborare 
cu serviciile bibliotecare locale. 

7. În măsura posibilităţilor reale, instruirea deţinuţilor trebuie:
a. să fi e integrată în sistemul naţional de învăţământ şi instruire profesională pentru ca, după 

eliberare, deţinuţii să-şi poată continua fără probleme studiile şi instruirea profesională; şi
b. să se desfăşoare sub patronajul instituţiilor de învăţământ din exterior.

Libertatea gândirii, conştiinţei şi religiei

29. 1. Este necesar de a respecta libertatea gândirii, conştiinţei şi religiei.
2. Regimul intern, pe cât e posibil, trebuie să fi e organizat astfel încât să le ofere deţinuţilor 

posibilitatea de a-şi profesa religia şi credinţa, de a participa la slujbe sau adunări organizate de 
către reprezentanţi ai acestor religii sau credinţe, care au obţinut permisiunea respectivă; aceşti 
reprezentanţi ai religiilor sau credinţelor trebuie să aibă posibilitatea să viziteze deţinuţii şi să 
comunice cu aceştia într-o atmosferă intimă; deţinuţilor trebuie să li se permită să aibă cărţi şi 
literatură, care se referă la religia şi credinţa acestora.

3. Deţinuţii nu pot fi  impuşi să profeseze o anumită religie sau credinţă, să asiste la slujbe 
şi adunări religioase, să participe la ritualuri religioase sau să accepte vizitarea de către 
reprezentanţii oricăror religii sau credinţe. 

Informarea

30. 1. La momentul intrării şi în continuare, atât de des pe cât va fi  posibil, toţi deţinuţii 
trebuie să fi e informaţi în scris, într-o limbă înţeleasă de ei, despre regulile ordinii interne şi 
despre drepturile şi obligaţiile lor în instituţia penitenciară.

2. Deţinuţilor li se permite să aibă cu sine textul informaţiei primite.
3. Deţinuţii sunt informaţi despre toate acţiunile procesuale, care se referă la ei şi, dacă sunt 

condamnaţi, despre termenul de pedeapsă şi posibilităţile de eliberare înainte de termen.

Bunurile deţinuţilor

31. 1. Toate bunurile deţinuţilor pe care, conform regulilor ordinii interne, deţinuţilor nu li se 
permite să le aibă cu sine la intrarea în instituţia penitenciară, sunt lăsate pentru păstrare responsabilă.
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2. Deţinutul, bunurile căruia sunt lăsate pentru păstrare responsabilă, semnează lista de 
bunuri.

3. Este necesar de a asigura păstrarea acestor bunuri într-o stare bună.
4. În caz de recunoaştere a necesităţii de distrugere a acestor bunuri, acest fapt se înregistrează, 

cu înştiinţarea deţinutului. 
5. Luând în consideraţie cerinţele de igienă, ordine şi securitate, deţinuţii au dreptul să 

cumpere sau să achiziţioneze în alt mod pentru uz personal mărfuri, inclusiv produse alimentare 
şi băuturi, la preţuri care nu depăşesc exagerat preţurile stabilite pentru aceleaşi produse la 
libertate.

6. Dacă deţinutul aduce cu sine medicamente, medicul ia decizia referitor la utilizarea 
ulterioară a acestora.

7. În cazurile în care deţinuţilor li se permite să-şi păstreze bunurile cu sine, administraţia 
trebuie să întreprindă măsuri privind acordarea asistenţei în asigurarea securităţii bunurilor 
respective.

Transportarea deţinuţilor

32. 1. La transportarea deţinuţilor în instituţii penitenciare, sau din acestea în alte locuri, 
cum ar fi  în instanţa de judecată sau la spital, deţinuţii trebuie să fi e cât mai puţin expuşi vederii, 
iar pentru asigurarea anonimităţii acestora, trebuie să fi e întreprinse măsuri corespunzătoare de 
precauţie.

2. Este interzisă transportarea deţinuţilor în mijloace de transport cu aerisire sau iluminare 
insufi cientă, sau în condiţii degradante sau care creează incomodităţi inutile pentru deţinuţi.

3. Transportarea deţinuţilor este efectuată din contul şi sub conducerea organelor puterii de stat.

Punerea în libertate a deţinuţilor

33. 1. Toţi deţinuţii sunt puşi în libertate imediat după expirarea termenului de detenţie sau 
în caz de emitere a unei decizii de eliberare de către instanţa de judecată sau de către un alt 
organ.

2. Data şi timpul eliberării sunt înregistrate.
3. Toţi deţinuţii trebuie să aibă posibilitatea de a profi ta de măsurile întreprinse pentru 

asistenţa acordată acestora la întoarcerea în societate, după punerea în libertate.
4. La momentul eliberării, deţinutului îi sunt restituite toate obiectele şi banii care-i 

aparţin şi care au fost predate pentru păstrare responsabilă, cu excepţia cazurilor, când a avut 
loc confi scarea sancţionată a banilor sau transmiterea sancţionată a astfel de bunuri în afara 
instituţiei penitenciare sau când, din considerente sanitare, s-a recunoscut necesitatea de a 
distruge anumite obiecte.

5. Deţinuţii semnează pentru primirea bunurilor restituite.
6. La pregătirea eliberării, în conformitate cu Regula 42, imediat înainte de eliberare, 

deţinutul este supus unei examinări medicale.
7. Trebuie să fi e întreprinse măsurile necesare pentru ca, la momentul eliberării, deţinuţii 

să primească documentele corespunzătoare şi documentele care certifi că identitatea acestora, 
precum şi să benefi cieze de asistenţă în căutarea unei locuinţe şi a unui loc de muncă.

8. Deţinuţii eliberaţi benefi ciază de o subvenţie bănească şi trebuie să fi e îmbrăcaţi conform climei 
şi anotimpului anului şi să dispună de mijloace sufi ciente pentru a ajunge la locul de destinaţie.

Femeile

34. 1. Cu excepţia cazurilor prevăzute în prezentele Reguli, ce se referă la femeile deţinute, 
în luarea oricăror decizii, care infl uenţează anumite aspecte ale detenţiei acestora, administraţia 
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trebuie să acorde atenţie deosebită necesităţilor femeilor, în special, necesităţilor fi zice, 
profesionale, sociale şi psihologice.

2. Eforturi deosebite trebuie să fi e întreprinse pentru asigurarea accesului la servicii specializate 
femeilor deţinute care s-au confruntat cu problemele menţionate în Regula 25.4

3. Deţinuţii trebuie să aibă posibilitatea să nască în afara instituţiei penitenciare, iar în caz 
de naştere a copiilor în instituţiile penitenciare, administraţia trebuie să acorde toată asistenţa 
necesară şi să creeze condiţii corespunzătoare.

Detenţia minorilor

35. 1. În cazuri excepţionale de detenţie a minorilor sub vârsta de 18 ani în instituţii 
penitenciare pentru adulţi, administraţia asigură ca, pe lângă posibilităţile acordate tuturor 
deţinuţilor, deţinuţii minori să dispună de acces la serviciile sociale, psihologice şi educaţionale, 
la susţinere religioasă, la programe de odihnă sau programe similare celor de care benefi ciază 
copiii afl aţi la libertate.

2. Fiecare deţinut minor de vârstă şcolară trebuie să benefi cieze de acces la învăţământ.
3. Minorilor eliberaţi din locurile de detenţie trebuie să le fi e acordată asistenţă 

suplimentară.
4. În cazurile când minorii sunt deţinuţi în instituţia penitenciară, aceştia sunt ţinuţi separat de 

adulţi, cu excepţia cazurilor când se va recunoaşte că acest lucru contravine intereselor minorilor.

Copiii de vârstă fragedă

36. 1. Copii de vârsta fragedă pot rămâne în locurile de privaţiune de libertate cu unul 
dintre părinţi, numai în cazul în care acest lucru corespunde maximal intereselor acestora. Ei nu 
trebuie să fi e trataţi ca deţinuţi.

2. În cazurile când copiilor mici li se permite să rămână în locurile de detenţie cu unul dintre 
părinţi, este necesar ca în instituţie să fi e prevăzută o cameră pentru copii, asigurată cu personal 
califi cat, unde sunt plasaţi copiii în timp ce părinţii sunt implicaţi în activităţi la care copiii nu 
pot asista. 

3. Pentru benefi ciul acestor copii este necesar să fi e prevăzută o încăpere separată.

Cetăţenii altor state

37. 1. Deţinuţii, care sunt cetăţeni ai altor state, sunt informaţi imediat despre dreptul lor 
de a solicita comunicare cu reprezentanţii diplomatici sau consulari ai ţării lor şi benefi ciază de 
posibilităţi raţionale de comunicare. 

2. Deţinuţii — cetăţeni ai altor state, care nu au reprezentanţi diplomatici sau consulari în ţară, 
precum şi refugiaţii sau apatrizii, benefi ciază de aceleaşi posibilităţi de comunicare cu reprezentaţii 
diplomatici ai ţării care le apără interesele, precum şi cu reprezentantul organului naţional sau 
internaţional, care acţionează în interesele acestor persoane.

3. În interesele cetăţenilor străini afl aţi în instituţii privative de libertate, care au necesităţi 
speciale, administraţia instituţiei penitenciare cooperează cu ofi cialii diplomatici sau consulari, 
care reprezintă interesele deţinuţilor.

4. Deţinuţilor — cetăţeni ai altor state, li se oferă informaţie concretă referitor la asistenţa 
juridică.

5. Deţinuţii — cetăţeni ai altor state, sunt înştiinţaţi despre posibilitatea de a înainta o 
solicitare de ispăşire a pedepsei în altă ţară.

Minorităţile naţionale sau lingvistice

38. 1.Este necesar de a întreprinde măsuri speciale pentru satisfacerea necesităţilor deţinuţilor 
- reprezentanţi ai minorităţilor naţionale sau lingvistice.
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2. Pe cât este posibil, diferite grupuri trebuie să aibă posibilitatea de a continua respectarea 
tradiţiilor culturale în locurile de detenţie.

3. Necesităţile lingvistice sunt satisfăcute prin oferirea serviciilor traducătorilor califi caţi şi 
oferirea materialelor tipărite în câteva limbi, utilizate în instituţia penitenciară respectivă.

PARTEA III

Protecţia sănătăţii

Asistenţa medicală

39. Administraţia instituţiilor penitenciare asigură protecţia sănătăţii tuturor deţinuţilor 
acestor instituţii. 

Organizarea asistenţei medicale în instituţiile penitenciare

40. 1. Serviciile medicale în instituţiile penitenciare sunt organizate în strânsă colaborare cu 
organele civile de protecţie a sănătăţii, comunitare sau de stat.

2. Politica instituţiilor penitenciare în domeniul ocrotirii sănătăţii este parte indispensabilă 
a politicii naţionale de ocrotire a sănătăţii şi se conformează acesteia.

3. Deţinuţii trebuie să aibă acces la serviciile medicale existente în ţară, fără discriminare în 
baza situaţiei lor de drept.

4. Serviciile medicale ale instituţiilor penitenciare depistează şi tratează boli sau defi cienţe 
fi zice şi psihice, de care pot suferi deţinuţii.

5. În acest scop, deţinutului îi sunt oferite toate serviciile medicale, chirurgicale şi psihiatrice 
necesare, inclusiv cele care există în instituţiile publice.

Personalul medical şi sanitar

41. 1. Fiecare instituţie penitenciară trebuie să dispună de cel puţin un medic califi cat în 
modul corespunzător pentru practică în medicina generală.

2. În cazuri de urgenţă, medicul cu califi carea corespunzătoare ia măsuri pentru a asigura 
acordarea neîntârziată a asistenţei medicale .

3. În cazurile în care instituţiile penitenciare nu dispun de un medic angajat permanent, 
aceste instituţii trebuie să fi e vizitate cu regularitate de către un medic angajat prin cumul. 

4. Fiecare instituţie penitenciară trebuie să dispună de personal cu pregătire medicală 
corespunzătoare.

5. Serviciile stomatologilor şi oculiştilor califi caţi trebuie să fi e accesibile fi ecărui deţinut.

Obligaţiile medicului

42. 1. Medicul sau asistenta medicală califi cată, subordonată acestui medic, va examina 
fi ecare deţinut îndată ce acest lucru va fi  posibil, cu excepţia cazurilor când nu va exista o astfel 
de necesitate evidentă.

2. Medicul sau asistenta medicală califi cată, subordonată acestui medic, la rugămintea 
acestuia, va examina deţinutul înainte de eliberarea lui şi va efectua examinarea medicală a 
deţinuţilor.

3. În timpul examinării deţinutului, medicul sau asistenta medicală subordonată acestuia 
acordă atenţie deosebită următoarelor:

a. respectării regulilor obişnuite de păstrare a tainei medicale.
b. diagnosticării bolilor fi zice sau psihice, fi ind întreprinse toate măsurile necesare pentru 

tratare şi pentru continuarea cursului de tratament;
c. înregistrării şi informării autorităţilor competente privind orice semne sau mărturii ale 

unei posibile violenţe faţă de deţinuţi; 
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d. tratării simptoamelor de abstinenţă în urma abuzului de droguri, de preparate medicale 
sau alcool;

e. depistării oricărui stres psihologic sau de altă natură, care a apărut în legătură cu 
privaţiunea de libertate;

f. izolării deţinuţilor care sunt suspectaţi a fi  bolnavi de maladii infecţioase sau contagioase, 
pentru perioada persistării infecţiei şi asigurării tratamentului corespunzător al acestora;

g. asigurării faptului că deţinuţii infectaţi cu HIV nu sunt izolaţi exclusiv din acest motiv;
h. înregistrării defi cienţelor fi zice sau psihice, care pot împiedica reintegrarea în societate 

după eliberare;
i. stabilirii aptitudinii de muncă sau de eforturi fi zice a fi ecărui deţinut; şi
j. acordurilor cu instituţiile publice referitor la continuarea oricărui tratament medical 

sau psihiatric necesar după eliberare, dacă deţinuţii îşi dau consimţământul pentru astfel de 
acorduri.

43. 1. Medicul are grijă de sănătatea fi zică şi psihică a deţinuţilor şi examinează, în condiţiile 
şi cu regularitatea care corespund standardelor de ocrotire a sănătăţii în societate, pe toţi deţinuţii 
bolnavi, pe toţi cei care s-au adresat cu indispoziţii sau traume, şi pe fi ecare deţinut care necesită 
atenţie deosebită.

2. Medicul sau asistenta medicală subordonată acestuia, acordă atenţie deosebită sănătăţii 
deţinuţilor, care sunt ţinuţi în condiţii de detenţie solitară, îi vizitează zilnic şi le acordă asistenţă 
medicală urgentă şi tratament la rugămintea acestor deţinuţi sau a colaboratorilor instituţiei 
penitenciare.

3. Medicul raportează directorului despre toate cazurile când se presupune că continuarea 
detenţiei sau orice condiţii de detenţie, inclusiv condiţiile de detenţie solitară, pun în pericol 
sănătatea fi zică sau psihică a deţinutului.

44. Medicul sau orice altă persoană, abilitată cu atribuţiile corespunzătoare, efectuează 
inspecţii sistematice, în caz de necesitate colectează informaţie prin alte metode şi oferă sfaturi 
directorului în următoarele probleme:

a. cantitatea, calitatea, pregătirea şi servirea hranei şi a apei;
b. starea sanitaro-igienică a instituţiei şi a deţinuţilor;
c. starea conductei de apă şi de canalizare, a încălzirii, iluminării şi ventilării în instituţie; 

şi
d. starea buna şi curăţenia hainelor şi lenjeriei de pat a deţinuţilor.
45. 1. Directorul examinează rapoartele şi concluziile, întocmite de către medic sau de o altă 

persoană abilitată cu atribuţiile corespunzătoare, în conformitate cu Regulile 43 şi 44, şi, în cazul 
acceptării recomandărilor propuse, întreprinde măsurile necesare pentru realizarea acestora.

2. Dacă recomandările medicului nu intră în sfera competenţei directorului, sau dacă 
directorul nu este de acord cu acesta, directorul trimite imediat concluzia medicului şi raportul 
său personal în organul ierarhic superior. 

Îngrijirea medicală

46. 1. Deţinuţii bolnavi, care au nevoie de tratament specializat, sunt transferaţi în instituţii 
specializate sau în spitale civile, dacă acest tratament nu este posibil în instituţia penitenciară.

2. Acolo unde serviciul instituţiei penitenciare dispune de spital propriu, acesta trebuie să fi e 
dotat în măsură sufi cientă cu personal şi echipament pentru îngrijirea şi tratarea corespunzătoare 
a deţinuţilor transferaţi în acest spital. 

Sănătatea psihică

47. 1.Supravegherea şi tratarea deţinuţilor, care suferă de defi cienţe psihice sau de anomalii, 
care nu cad în mod obligatoriu sub incidenţa prevederilor Regulii 12, trebuie să fi e efectuate în 
instituţii penitenciare specializate sau în secţii care se afl ă sub control medical.
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2. Serviciul medical al instituţiei penitenciare asigură tratamentul psihiatric al tuturor deţinuţilor 
care necesită astfel de tratament, şi acordă atenţie deosebită prevenirii actelor de sinucidere. 

Alte consideraţii

48. 1. Deţinuţii nu trebuie să fi e supuşi oricăror experimente, fără acordul din partea 
acestora.

2. Sunt interzise experimentele asupra deţinuţilor, care pot duce la traume fi zice, suferinţe 
psihice sau pot provoca alte vătămări sănătăţii.

PARTEA IV

Ordinea internă

Abordarea generală a organizării ordinii interne

49. În instituţiile penitenciare ordinea internă este organizată ţinând cont de cerinţele 
regimului, de securitate şi disciplină, deţinuţilor fi indu-le în acelaşi timp oferite condiţii de 
detenţie, care să asigure demnitatea umană şi realizarea deplină a programului de activităţi în 
conformitate cu Regula 25.

50. Luând în consideraţie necesitatea de asigurare a ordinii interne şi a securităţii şi regimului, 
deţinuţilor li se permite să discute probleme ce ţin de condiţiile generale de detenţie, aceştia fi ind, de 
asemenea, încurajaţi să aducă aceste probleme la cunoştinţa administraţiei instituţiei penitenciare. 

Securitate

51. 1. Măsurile de securitate adoptate în legătură cu anumiţi deţinuţi trebuie să fi e minim 
necesare pentru asigurarea securităţii detenţiei acestora.

2. Securitatea, asigurată prin bariere fi zice şi alte mijloace tehnice, este completată cu 
măsuri de securitate aplicate de personalul de supraveghere, care cunoaşte deţinuţii asupra 
cărora exercită controlul. 

3. De îndată ce este posibil după intrare, este necesar de a efectua evaluarea deţinuţilor în 
scopul determinării:

a. pericolului pe care l-ar reprezenta pentru societate în caz de evadare;
b. riscului de întreprindere a unor tentative de evadare, independent sau cu ajutor din 

exterior.
4. În consecinţă, fi ecare deţinut este ţinut în condiţii de regim care corespund acestor niveluri 

de risc.
5. Nivelul măsurilor de regim necesare sunt reexaminate periodic în decursul întregii 

perioade de detenţie a deţinuţilor.

Securitate

52. 1. De îndată ce este posibil după intrare, este necesar de a evalua deţinuţii pentru a 
determina dacă aceştia prezintă pericol pentru securitatea altor deţinuţi sau a persoanelor care 
activează în instituţii penitenciare sau care vizitează aceste instituţii, şi dacă există probabilitatea 
ca ei să-şi cauzeze vătămări. 

2. Trebuie elaborate proceduri, care să asigure securitatea deţinuţilor, personalului instituţiei 
penitenciare şi a tuturor vizitatorilor şi care să reducă la minimum riscurile de violenţă şi de alt 
gen de incidente, care pot pune în pericol securitatea.

3. Sunt depuse toate eforturile posibile pentru ca toţi deţinuţii să poată participa în siguranţă 
la toate activităţile, prevăzute în ordinea de zi.

4. Deţinuţii trebuie să aibă posibilitatea de contact cu angajaţii în orice moment, inclusiv şi 
noaptea.
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5. În instituţiile penitenciare trebuie să fi e respectate legile ţării, cu privire la ocrotirea 
sănătăţii şi securitate.

Măsuri speciale de securitate sau ale regimului riguros 

53. 1. Măsurile speciale de securitate sau ale regimului riguros sunt aplicate numai în 
circumstanţe excepţionale.

2. Trebuie să fi e stabilite proceduri clare, care trebuie respectate în cazul aplicării acestor 
măsuri faţă de orice deţinut.

3. Caracterul acestor măsuri, durata şi temeiurile aplicării acestora sunt stabilite de legislaţia 
naţională.

4. Aplicarea acestor măsuri în fi ecare caz trebuie să fi e aprobată de către organul competent 
pe un termen prestabilit.

5. Orice decizie privind prelungirea termenului aprobat este adoptată cu condiţia aprobării 
ulterioare a acesteia de către organul competent.

6. Aceste măsuri sunt aplicate faţă de anumite persoane, dar nu faţă de grupuri de deţinuţi.
7. Orice deţinut, faţă de care sunt aplicate astfel de măsuri, are dreptul să depună plângere, 

în conformitate cu condiţiile prevăzute în Regula 70. 

Percheziţia şi controlul

54. 1. Trebuie să fi e descrise în detalii procedurile pe care personalul trebuie să le respecte 
în cazul percheziţionării: 

a. oricăror locuri unde locuiesc, lucrează şi se adună deţinuţii;
b. deţinuţilor;
c. vizitatorilor şi obiectelor acestora; şi
d. personalului.
2. Situaţiile în care sunt necesare astfel de percheziţii şi caracterul acestora sunt stabilite de 

legislaţia naţională.
3. Personalul trebuie să treacă instruirea pentru efectuarea acestor percheziţii, astfel încât să 

fi e depistate şi preîntâmpinate orice tentative de evadare sau de ascundere a obiectelor interzise, 
cu respectarea demnităţii persoanelor percheziţionate şi a bunurilor personale ale acestora.

4. Persoanele percheziţionate nu trebuie să fi e supuse umilinţelor în timpul percheziţiei.
5. Persoanele trebuie să fi e percheziţionate numai de către persoane de acelaşi sex.
6. Personalul instituţiei penitenciare nu trebuie să efectueze percheziţionarea fi zică a 

cavităţilor interne ale deţinuţilor.
7. Examinarea intimă, în legătură cu percheziţionarea, poate fi  efectuată numai de către medic.
8. Deţinuţii pot asista la percheziţionarea bunurilor personale, în afara cazurilor când 

acest lucru este împiedicat de metodele de anchetă sau de un potenţial pericol la adresa 
personalului.

9. Necesitatea asigurării regimului şi securităţii nu trebuie să încalce interesele particulare 
ale vizitatorilor.

10. Procedurile de control al specialiştilor vizitatori, cum sunt reprezentaţii legali, asistenţii 
sociali şi medicii, trebuie să fi e elaborate de comun acord cu organizaţiile profesionale ale 
acestora, pentru menţinerea echilibrului între asigurarea regimului şi securităţii şi asigurarea 
dreptului la accesul confi denţial al specialiştilor vizitatori.

Acţiuni criminale

55. Acţiunea criminală presupusă, comisă în instituţia penitenciară este examinată în acelaşi mod 
ca şi în libertate şi în această privinţă sunt luate măsuri în conformitate cu legislaţia naţională.
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Disciplina şi pedepsele

56. 1. Procedurile disciplinare sunt considerate măsuri extreme.
2. Acolo unde este posibil, administraţia instituţiei penitenciare trebuie să utilizeze 

mecanisme justiţiare de reabilitare şi de mediere pentru soluţionarea confl ictelor cu deţinuţii 
sau între deţinuţi. 

57. 1. Încălcare disciplinară poate fi  considerată numai comportamentul care poate constitui 
o ameninţare a ordinii interne, a regimului sau a securităţii.

2. Legislaţia naţională stabileşte:
a. acţiunile sau inacţiunile deţinuţilor, care reprezintă încălcări disciplinare;
b. procedurile care urmează să fi e respectate în cadrul audierilor pe cauze disciplinare;
c. tipurile şi durata pedepsei aplicate;
d. organul abilitat să aplice pedeapsa respectivă; şi
e. accesul la procesul de contestare şi la organul competent respectiv.
58. Orice posibilă încălcare a regulilor disciplinare de către deţinut este raportată imediat 

organului competent, care efectuează investigaţia fără întârziere.
59. Deţinuţii care sunt acuzaţi de încălcări disciplinare:
a. sunt informaţi imediat şi în detalii, în limba pe care o cunosc, despre caracterul acuzaţiilor 

ce li se aduc;
b. trebuie să dispună de timp şi condiţii sufi ciente pentru pregătirea apărării;
c. trebuie să aibă posibilitatea de a se apăra personal sau benefi ciind de asistenţă juridică, 

dacă se cere acest lucru în interesele justiţiei;
d. trebuie să aibă posibilitatea de a solicita prezenţa martorilor şi audierea acestora sau 

audierea acestora din numele lor; şi
e. trebuie să benefi cieze de asistenţa gratuită a traducătorului, dacă nu înţeleg limba în care 

se desfăşoară audierea, sau nu o pot vorbi.
60. 1. Orice pedeapsă aplicată în rezultatul condamnării pentru încălcări disciplinare trebuie 

să fi e în conformitate cu legea. 
2. Asprimea oricărei pedepse trebuie să fi e proporţională cu încălcarea.
3. Pedeapsa colectivă şi corporală, pedeapsa prin plasarea în carceră fără ferestre şi toate 

celelalte tipuri de pedepse inumane sau degradante sunt interzise.
4. Pedeapsa nu trebuie să prevadă interzicerea deplină a contactelor cu familia.
5. Detenţia izolată trebuie să fi e folosită în calitate de pedeapsă numai în cazuri excepţionale 

şi pe un termen concret stabilit, care trebuie să fi e cât mai scurt.
6. Mijloacele de limitare a libertăţii de mişcare, niciodată nu trebuie să fi e utilizate în calitate 

dte pedeapsă. 
61. Deţinutul recunoscut vinovat de comiterea unei încălcări disciplinare trebuie să aibă 

posibilitatea contestării într-un organ superior competent şi independent.
62. Nici unul dintre deţinuţii instituţiei penitenciare nu trebuie să fi e angajat sau investit cu 

anumite împuterniciri ce ţin de asigurarea regimului disciplinar.
Atragerea repetată la răspundere pentru aceeaşi faptă

63. Deţinutul nu trebuie să fi e pedepsit de două ori pentru comiterea aceluiaşi act sau a 
aceleiaşi fapte.

Aplicarea forţei

64. 1. Personalul instituţiei penitenciare nu trebuie să aplice forţa împotriva deţinuţilor, cu 
excepţia cazurilor de auto-apărare sau de tentativă de evadare, sau a cazurilor de rezistenţă activă 
sau pasivă opusă faţă de regimul stabilit prin lege, ceea ce trebuie să constituie întotdeauna o 
măsură extremă. 

2. Măsura în care se aplică forţa trebuie să fi e minim necesară iar perioada de aplicare a 
acesteia trebuie să fi e minimă.
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65. Trebuie să fi e elaborată ordinea amănunţită de aplicare a forţei, inclusiv prevederile ce 
ţin de: 

a. diferite tipuri de acţiuni de forţă, ce pot fi  aplicate;
b. condiţiile în care pot fi  aplicate orice tip de acţiuni de forţă;
c. membrii personalului, care au dreptul de a aplica diferite tipuri de acţiuni de forţă;
d. nivelul administraţiei care autorizează orice aplicare a forţei; şi
e. rapoartele, care trebuie să fi e întocmite după aplicarea forţei.
66. Personalul care lucrează direct cu deţinuţii, trebuie să fi e instruit referitor la metodele ce 

permit stăpânirea deţinuţilor agresivi cu aplicarea minimă a forţei.
67. 1. Colaboratorii altor instituţii de drept pot lucra direct cu deţinuţii în limitele instituţiilor 

penitenciare, numai în circumstanţe excepţionale.
2. Dacă relaţiile cu alte instituţii de drept nu sunt reglementate de legislaţia naţională, 

atunci trebuie să fi e încheiat un acord ofi cial între administraţia instituţiei penitenciare şi aceste 
instituţii.

3. Într-un astfel de acord se stipulează:
a. condiţiile în care colaboratorii altor instituţii de drept pot intra în instituţiile penitenciare 

pentru a lua măsuri de soluţionare a oricărui confl ict;
b. volumul competenţelor, de care vor dispune astfel de instituţii de drept în timpul afl ării 

acestora în instituţia penitenciară şi relaţia lor cu directorul instituţiei penitenciare;
c. diferite tipuri de acţiuni de forţă, pe care le pot aplica colaboratorii acestor instituţii de drept;
d. circumstanţele în care pot fi  aplicate orice tip de acţiuni de forţă;
e. nivelul administraţiei, care autorizează orice aplicare a forţei; şi
f. rapoartele, care trebuie să fi e întocmite după aplicarea forţei.

Mijloace de stăpânire

68. 1. Este interzisă utilizarea lanţurilor şi a cătuşelor;
2. Cătuşele, cămăşile de forţă şi alte mijloace de limitare a mişcării nu sunt aplicate cu 

excepţia cazurilor următoare:
a. dacă acest lucru este necesar ca măsură de prevenire a evadării în timpul transportării, 

cu condiţia că acestea vor fi  scoase atunci când deţinutul se este prezentat în faţa autorităţilor 
judiciare sau administrative, dacă administraţia nu va decide altfel; sau

b. la indicaţia directorului, dacă alte metode nu dau rezultate, pentru a preveni traumarea 
de către deţinut pe sine însuşi, a altor persoane sau pentru prevenirea prejudicierii proprietăţii, 
cu condiţia ca, în astfel de cazuri, directorul va informa imediat medicul şi va raporta instanţei 
superioare instituţiei penitenciare.

3. Mijloacele de stăpânire nu trebuie să fi e aplicate într-o măsură mai mare decât cea 
necesară.

4. Caracterul aplicării mijloacelor de stăpânire este stabilit concret de legislaţia naţională.

Arme

69. 1. Cu excepţia perioadelor de circumstanţe operative excepţionale, personalul instituţiilor 
penitenciare nu trebuie să poarte arme de foc pe teritoriul instituţiei penitenciare.

2. Purtarea altor arme în mod deschis, inclusiv a bastoanelor, de către personalul care lucrează 
în contact nemijlocit cu deţinuţii, în limitele teritoriului instituţiei penitenciare este interzisă, cu 
excepţia cazurilor când acestea sunt necesare pentru asigurarea regimului şi securităţii în timpul 
unui anumit incident.

3. Armele nu trebuie să fi e oferite colaboratorilor care nu au trecut instruirea pentru utilizarea 
acestora.
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Solicitări şi plângeri

70. 1. Deţinuţii, individual sau în grup, trebuie să dispună de posibilităţi largi pentru 
exprimarea solicitărilor şi plângerilor directorului instituţiei penitenciare sau altei instanţe 
competente.

2. Dacă medierea este oportună, ea trebuie să fi e utilizată în primul rând.
3. Dacă se refuză în satisfacerea solicitării sau plângerea a fost respinsă, motivele trebuie 

să fi e aduse la cunoştinţa deţinutului, iar deţinutul are dreptul să conteste această decizie într-o 
instanţă independentă.

4. Deţinuţii nu trebuie să fi e pedepsiţi pentru exprimarea unei solicitări sau plângeri.
5. O instanţă competentă trebuie să examineze toate plângerile, depuse în scris de către 

rudele deţinutului, dacă acestea au motive să creadă că drepturile deţinutului au fost încălcate.
6. Nici o plângere a reprezentantului legal sau a organizaţiei care se ocupă de problemele 

tratamentului corect al deţinuţilor, nu poate fi  depusă din numele deţinutului, dacă deţinutul 
respectiv nu şi-a dat acordul.

7. Deţinuţii au dreptul să benefi cieze de consultaţii juridice referitor la ordinea depunerii 
plângerilor şi contestărilor, precum şi de asistenţi juridică, atunci când aceasta o cer interesele 
justiţiei.

PARTEA V

Administraţia şi personalul

Lucrul în instituţia penitenciară ca serviciu de stat

71. Pentru instituţiile penitenciare trebuie să răspundă organe ale puterii de stat, care nu se 
supun organelor militare, poliţiei sau organului de urmărire penală.

72. 1. Conducerea instituţiei penitenciare trebuie să fi e efectuată în context etic, în limitele 
căruia se recunoaşte că atitudinea faţă de deţinuţi trebuie să fi e umană şi cu respectarea demnităţii 
omului.

2. Personalul trebuie să dea dovadă de conştientizare clară a scopului sistemului penitenciar. 
Administraţia trebuie să arate un exemplu de realizare a acestui scop. 

3. Obligaţiile personalului nu includ doar obligaţiile unor simpli gardieni şi trebuie să ia în 
consideraţie şi necesitatea de a contribui la întoarcerea deţinuţilor în societate după ispăşirea 
pedepsei, în baza programului de motivare pozitivă şi de asistenţă.

4. În activitatea sa, personalul trebuie să respecte norme înalte de comportament profesional 
şi personal.

73. Administraţia instituţiei trebuie să acorde atenţie prioritară respectării regulilor pentru 
personal.

74. Atenţie deosebită trebuie să fi e acordată organizării legăturilor între personalul instituţiei 
penitenciare, care lucrează în contact nemijlocit cu deţinuţii, şi deţinuţii cu care lucrează 
aceştia.

75. Personalul trebuie întotdeauna să ofere un exemplu bun şi să se bucure de respect din 
partea deţinuţilor prin comportamentul său şi prin îndeplinirea obligaţiilor sale.

Selectarea personalului instituţiei penitenciare

76. Personalul trebuie să fi e selectat în baza unor criterii exigente, să posede instruirea 
corespunzătoare, care trebuie să fi e efectuată atât la început cât şi continuu, să fi e remunerat la 
nivel de specialişti şi să aibă un statut care să fi e respectat în societatea civilă.
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77. La selectarea personalului nou, administraţia instituţiei penitenciare trebuie să acorde 
atenţie sporită necesităţii de asigurare a onestităţii, omeniei, abilităţilor profesionale şi 
corespunderii personale pentru activitatea difi cilă ce urmează a fi  desfăşurată.

78. Personalul specializat al instituţiei penitenciare, de obicei este desemnat pentru serviciu 
permanent şi are statut de funcţionar de stat, căruia i se asigură serviciu garantat cu condiţia 
respectării disciplinii de muncă, efi cienţei, unei stări bune de sănătate fi zică şi psihologică şi 
nivelului adecvat de studii.

79. 1. Remunerarea trebuie să fi e sufi cientă pentru a atrage şi menţine personalul necesar.
2. Salarizarea şi condiţiile de muncă trebuie să refl ecte caracterul responsabil al lucrului în 

cadrul organelor de drept. 
80. În caz de necesitate de angajare a personalului temporar, în măsura posibilităţilor, trebuie 

să fi e respectate aceleaşi cerinţe.

Pregătirea personalului instituţiei penitenciare

81. 1. Înainte de a ocupa funcţia, personalul trebuie să treacă un curs de pregătire pentru 
îndeplinirea obligaţiilor sale generale şi concrete şi este obligat să treacă un examen teoretic şi 
unul practic.

2. Administraţia asigură ca, pe parcursul întregii perioade de lucru, toţi colaboratorii să-şi 
menţină şi să-şi ridice nivelul de cunoştinţe şi abilităţi frecventând cursuri de pregătire şi de 
perfecţionare a califi cării, fără abateri de la lucru.

3. Personalul care lucrează cu grupuri deosebite de deţinuţi, de exemplu, cu cetăţeni străini, 
femei, minori sau deţinuţi bolnavi mintal, trebuie să treacă o pregătire specializată care să 
corespundă caracterului deosebit al lucrului.

4. Cursul de pregătire a tuturor colaboratorilor trebuie să implice studierea tuturor 
documentelor internaţionale şi regionale şi a normelor în domeniul drepturilor omului, în special, 
a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi Convenţiei Europene pentru prevenirea torturii 
şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, precum şi examinarea problemelor 
ce ţin de aplicarea regulilor penitenciare europene.

Conducerea instituţiei penitenciare

82. Personalul este selectat şi desemnat pe baza de egalitate, fără discriminare de orice 
fel, fi e că e vorba de sex, rasă, culoare a pieii, limbă, religie, opinii politice sau de altă natură, 
origine naţională sau socială, apartenenţă la minorităţi naţionale, relaţii de proprietate, statut la 
naştere sau alt statut.

83. Administraţia instituţiei penitenciare stabileşte sisteme de organizare şi conducere 
care:

a. garantează că lucrul cu deţinuţii este efectuat în permanenţă la nivel înalt, care corespunde 
documentelor internaţionale şi regionale în domeniul drepturilor omului; şi

b. asigură legătura de încredere între instituţiile penitenciare şi între diversele categorii 
de personal în diferite instituţii penitenciare, precum şi coordonarea necesară a tuturor sub-
diviziunilor atât în instituţia peniteciară respectivă cât şi în afara acesteia, care îi deservesc pe 
deţinuţi, în special, în domeniul asigurării vieţii şi reabilitării lor sociale.

84. 1. Fiecare instituţie penitenciară trebuie să dispună de un director, care trebuie să posede 
califi care sufi cientă pentru suplinirea acestui post în ceea ce ţine de calităţile sale personale, 
abilităţile administrative, pregătirea şi experienţa profesională corespunzătoare.

2. Directorii sunt desemnaţi cu program de lucru deplin şi trebuie să-şi îndeplinească 
atribuţiile ofi ciale pe toată durata zilei de lucru. 

3. Organele de conducere a instituţiilor penitenciare trebuie să asigure ca fi ecare instituţie 
penitenciară să fi e întotdeauna sub controlul deplin al directorului, adjunctului directorului sau 
a altei persoane împuternicite.
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4. Dacă directorul etste responsabil de mai multe instituţii penitenciare atunci în toate 
cazurile trebuie să fi e desemnat un colaborator suplimentar care să fi e responsabili de fi ecare 
dintre acestea.

85. Bărbaţii şi femeile trebuie să fi e reprezentate în mod egal în statele de personal ale 
instituţiei penitenciare.

86. Trebuie să fi e prevăzute consultările administraţiei cu asociaţia de personal, cu privire la 
problemele generale şi, în special, privind problemele ce ţin de condiţiile de angajare.

87. 1. Trebuie să fi e prevăzute mecanisme de interacţiune maximă între administraţie, 
colaboratori, organele externe şi deţinuţi.

2. Directorul, administraţia şi majoritatea celorlalţi colaboratori ai instituţiei penitenciare 
trebuie să posede limba în care vorbeşte majoritatea deţinuţilor sau limba înţeleasă de majoritatea 
deţinuţilor.

88. Acolo unde există instituţii penitenciare private, trebuie să fi e aplicate Regulile 
Penitenciare Europene. 

Specialişti

89. 1. În măsura posibilităţilor, în componenţa personalului trebuie să fi e incluşi un număr 
sufi cient de specialişti, de exemplu, psihiatri, psihologi, asistenţi sociali, învăţători şi profesori 
de instruire profesională, de cultură fi zică şi sport.

2. În măsura posibilităţilor, trebuie să fi e încurajată participarea personalului care nu este 
angajat cu normă întreagă şi a voluntarilor, în lucrul cu deţinuţii.

Informarea opiniei publice

90. 1. Organele de conducere a instituţiilor penitenciare trebuie să informeze în permanenţă 
opinia publică despre scopurile sistemului penitenciar şi despre lucrul efectuat de către 
personalul instituţiilor penitenciare, pentru o înţelegere mai bună de către societate a rolului 
instituţiilor penitenciare în societate.

2. Organele de conducere a instituţiilor penitenciare trebuie să încurajeze cetăţenii să lucreze 
voluntar în instituţii penitenciare, dacă aceasta este posibil.

Cercetare şi evaluare

91. Organele de conducere a instituţiilor penitenciare trebuie să ofere susţinere programului 
de cercetări şi evaluare a scopului sistemului penitenciar, a rolului acestuia în societatea 
democrată şi a măsurii în care acesta îşi îndeplineşte scopul. 

PARTEA VI

Inspecţie şi supraveghere

Inspecţia de stat

92. Instituţiile penitenciare sunt inspectate în mod regulat de un organ de stat, în scopul 
evaluării faptului dacă este conducerea acestora este realizată în conformitate cu cerinţele 
legislaţiei naţionale şi dreptului internaţional, precum şi a prevederilor acestor Reguli.

Supravegherea independentă

93. 1. Un organ sau mai multe organe independente efectuează supravegherea condiţiilor 
de detenţie a deţinuţilor şi a tratamentului de care benefi ciază aceştia, rezultatele fi ind aduse la 
cunoştinţa publicului.
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2. Este încurajată colaborarea unui astfel de organ (sau organe) independent de supraveghere 
cu agenţiile internaţionale abilitate prin lege să viziteze instituţiile penitenciare.

PARTEA VII

Deţinuţii, a căror cazuri încă nu au fost examinate în instanţa de judecată

Statutul deţinuţilor, a căror cazuri încă nu au fost examinate în instanţa de judecată

94. 1. În scopurile acestor Reguli, deţinuţii a căror cazuri încă nu au fost examinate în 
instanţa de judecată, sunt deţinuţi care sunt ţinuţi sub strajă de către organul judiciar până la 
judecată, condamnare sau emiterea sentinţei.

2. Statul îi poate considera pe deţinuţii care au fost judecaţi şi condamnaţi, drept deţinuţi 
cazurile cărora încă nu au fost examinate în instanţa de judecată, dacă încă nu a fost terminată 
examinarea apelurilor depuse de către aceştia.

Regimul pentru deţinuţii a căror cazuri încă nu au fost examinate în instanţa de judecată

95. 1. Regimul pentru deţinuţii, cazurile cărora încă nu au fost examinate în instanţa de 
judecată, nu trebuie să fi e stabilit din perspectiva că aceştia ar putea fi  condamnaţi pentru 
comiterea unei infracţiuni penale.

2. Regulile prezentei Părţi, prevăd garanţii suplimentare pentru deţinuţii cazurile cărora încă 
nu au fost examinate în instanţa de judecată.

3. Stabilind regimul pentru deţinuţii, cazurile cărora încă nu au fost examinate în instanţa 
de judecată, organele penitenciare trebuie să respecte Regulile care se aplică tuturor deţinuţilor 
şi care prevăd participarea deţinuţilor a căror cazuri încă nu au fost examinate în instanţa de 
judecată, în diferite activităţi prevăzute de Reguli.

Cazarea

96. În măsura posibilităţilor, deţinuţilor, cazurile cărora încă nu au fost examinate în instanţa 
de judecată, trebuie să li se ofere posibilitatea de cazare în celule solitare, cu excepţia cazurilor 
când aceştia preferă cazarea cu alţi deţinuţi ale căror cazuri încă nu au fost examinate în instanţa 
de judecată, sau dacă instanţa încă nu a emis o decizie specială referitor la caracterul cazării 
unui anumit deţinut, a cărui caz încă nu a fost examinat în instanţa de judecată.

Hainele 

97. 1. Deţinuţilor, cazurile cărora încă nu au fost examinate în instanţa de judecată, li se 
permite să-şi poarte hainele proprii dacă acestea sunt potrivite pentru a fi  purtate în instituţia 
penitenciară.

2. Deţinuţii, cazurile cărora încă nu au fost examinate în instanţa de judecată, şi care nu 
dispun de haine personale potrivite, trebuie să primească haine care se deosebesc de cele ale 
deţinuţilor condamnaţi. 

Asistenţă juridică

98. 1. Deţinuţii, cazurile cărora încă nu au fost examinate în instanţa de judecată, trebuie să 
fi e informaţi direct despre dreptul lor la asistenţă juridică.

2. Trebuie să fi e oferite toate condiţiile necesare pentru asistenţa deţinuţilor, cazurile cărora 
încă nu au fost examinate în instanţa de judecată, în pregătirea pentru apărare şi pentru întâlnirea 
cu reprezentaţii legali ai acestora.
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Contacte cu lumea exterioară

99. În lipsa unei interdicţii speciale, stabilite de instanţa de judecată, referitor la un anumit 
caz, pe un termen stabilit din timp, deţinuţii, cazurile cărora încă nu au fost examinate în instanţa 
de judecată:

a. au dreptul la vizite şi li se permite comunicarea cu familia şi cu alte persoane în aceeaşi 
ordine ca şi deţinuţii condamnaţi;

b. au dreptul la vizite suplimentare şi la acces suplimentar la alte tipuri de comunicare; şi
c. au dreptul să primească cărţi, ziare şi alte mijloace de informare.

Lucrul

100. 1. Deţinuţilor, cazurile cărora încă nu au fost examinate în instanţa de judecată, trebuie 
să li se ofere posibilitatea de a lucra, dar ei nu sunt obligaţi să lucreze.

2. Dacă deţinuţii, cazurile cărora încă nu au fost examinate în instanţa de judecată, îşi 
exprimă dorinţa de a lucra, atunci lor trebuie să li se aplice toate prevederile Regulii 26, inclusiv 
în ceea ce priveşte remunerarea.

Accesul la regimul pentru deţinuţii condamnaţi
101. Dacă deţinutul, cazul căruia încă nu a fost examinat în instanţa de judecată, îşi exprimă 

dorinţa de a se conforma regimului pentru deţinuţii condamnaţi, atunci organele penitenciare 
trebuie să îndeplinească, în limitele posibile, această dorinţă.

PARTEA VIII

Scopul regimului pentru deţinuţii condamnaţi

102. 1. În afară de regulile aplicate tuturor deţinuţilor, regimul pentru deţinuţii condamnaţi 
trebuie să fi e orientat înspre un mod de viaţă responsabil, fără comiterea de infracţiuni.

2. Detenţia cu privaţiune de libertate este o pedeapsă în sine, de aceea, regimul pentru 
deţinuţii condamnaţi nu trebuie să intensifi ce suferinţele provocate de detenţie.

Aplicarea regimului pentru deţinuţii condamnaţi

103. 1. Regimul pentru deţinuţii condamnaţi începe să fi e aplicat în momentul intrării în 
instituţia penitenciară în calitate de deţinut condamnat, dacă nu a început să fi e aplicat până la 
acel moment. 

2. După plasarea în instituţie, de îndată ce acest lucru devine posibil, deţinuţilor condamnaţi 
li se întocmesc procese verbale, pentru fi ecare dintre ei este alcătuit proiectul planului de ispăşire 
a pedepsei şi strategia de pregătire pentru eliberare.

3. Trebuie să fi e încurajată participarea deţinuţilor condamnaţi la întocmirea planurilor lor 
individuale de ispăşire a pedepsei.

4. Pe cât e posibil, aceste planuri trebuie să includă:
a. muncă;
b. studii;
c. alte tipuri de activitate; şi
d. pregătirea pentru eliberare.
5. Regimul pentru deţinuţii condamnaţi mai prevede şi asistenţă socială, medicală şi 

psihologică.
6. În calitate de element indispensabil al regimului general pentru deţinuţii condamnaţi, 

trebuie să fi e prevăzut un sistem de permise de ieşire din instituţia penitenciară.
7. Deţinuţii care sunt de acord cu acest sistem, pot fi  implicaţi în programul de restabilire a 

dreptăţii şi de atenuare a vinei pentru infracţiunile comise.
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8. Atenţie deosebită trebuie să fi e acordată întocmirii planurilor corespunzătoare de ispăşire 
a pedepsei şi a regimurilor pentru condamnaţii pe viaţă şi la termene lungi de detenţie.

Aspecte de organizare a detenţiei deţinuţilor condamnaţi

104. 1. Pe cât e posibil şi cu respectarea cerinţelor Regulii 17, pentru o gestionare mai 
bună a diferitor regimuri pentru categorii concrete de deţinuţi, trebuie să fi e utilizate instituţii 
penitenciare separate sau secţii separate ale instituţiilor penitenciare.

2. Trebuie să fi e elaborate proceduri de întocmire şi revizuire periodică a planurilor individuale 
de ispăşire a pedepsei de către deţinuţi, în urma examinării rapoartelor corespunzătoare, 
consultaţiilor multilaterale între personalul şi deţinuţii respectivi, care trebuie să fi e implicaţi în 
acest proces, pe cât e posibil. 

3. În aceste rapoarte întotdeauna trebuie să fi e incluse rapoartele personalului care este 
responsabil direct de deţinutul respectiv.

Lucrul deţinuţilor condamnaţi

105. 1. Programul sistematic de lucru trebuie să fi e orientat înspre promovarea realizării 
scopului regimului pentru deţinuţii condamnaţi.

2. Deţinuţii condamnaţi care nu au atins vârsta obişnuită de pensionare, pot fi  antrenaţi 
în lucru, cu condiţia existenţei unei constatări medicale cu privire la condiţia fi zică şi psihică 
potrivită a acestora.

3. Dacă deţinuţii condamnaţi sunt implicaţi în lucru, atunci condiţiile acestui lucru trebuie 
să corespundă normelor şi controlului, aplicate la libertate.

4. Dacă regimul planifi cat pentru deţinuţii condamnaţi prevede participarea acestora în 
programe educaţionale sau de alt tip în timpul de lucru, aceştia trebuie să primească recompensă 
bănească la fel ca şi pentru lucru.

5. Referitor la deţinuţii condamnaţi, o parte din recompensa bănească a acestora sau din 
economiile din contul acestor mijloace poate fi  utilizată în scopuri de compensare a daunei, 
dacă instanţa a dispus astfel, sau dacă există acordul deţinutului respectiv.

Educaţia deţinuţilor condamnaţi

106. 1. Unul dintre elementele cheie ale regimului pentru deţinuţii condamnaţi trebuie să fi e 
programul sistematic de studii, inclusiv învăţământul profesional orientat asupra perfecţionării 
nivelului general de studii al deţinuţilor, precum şi asupra perfecţionării perspectivelor de a 
duce un mod de viaţă responsabil fără a comite infracţiuni.

2. Toţi deţinuţii condamnaţi trebuie să fi e încurajaţi la participarea în programe generale de 
studii şi programe de instruire profesională.

3. Programele de studii pentru deţinuţii condamnaţi trebuie să fi e adaptate la termenul 
presupus de detenţie în instituţia penitenciară respectivă.

Punerea în libertate a deţinuţilor condamnaţi

107. 1. Înainte de punerea în libertate a deţinuţilor condamnaţi, aceştia trebuie să fi e ajutaţi 
sub formă de proceduri şi programe speciale, care asigură trecerea de la viaţa în instituţia 
penitenciară la viaţa în societate cu respectarea legii.

2. Pentru deţinuţii condamnaţi la termene îndelungate de detenţie, este necesar de a 
întreprinde măsuri pentru întoarcerea treptată la viaţa din libertate.

3. Acest scop poate fi  atins printr-un program de activităţi care să preceadă eliberarea sau 
prin eliberare parţială sau condiţionată sub supraveghere, în combinaţie cu asistenţa socială 
efectivă.
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4. Organele penitenciare trebuie să lucreze în strânsă cooperare cu serviciile şi instituţiile 
care efectuează supravegherea deţinuţilor eliberaţi şi susţinerea acestora pentru a permite 
tuturor deţinuţilor să revină la viaţa în societate, în special, în ceea ce priveşte viaţa de familie 
şi serviciul. 

5. Reprezentanţilor acestor servicii şi instituţii sociale trebuie să li se ofere orice acces 
necesar la instituţia penitenciară şi la deţinuţi, pentru a-i putea susţine pe deţinuţi în pregătirea 
pentru eliberare şi a planifi ca programe de lucru cu deţinuţii.

PARTEA IX

Actualizarea Regulilor

108. Regulile Penitenciare Europene sunt actualizate în permanenţă.
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COMITETUL EUROPEAN PENTRU PROBLEME PENALE
(CDPC)

GRUPUL DE SPECIALIŞTI PENTRU ASISTENŢĂ VICTIMELOR ŞI PREVENIREA 
VICTIMIZĂRII

(PC-S-AV)

Proiect preliminar al
UNEI NOI RECOMANDĂRI (ACTUALIZÂND REC (87) 21) PRIVIND ASISTENŢA 

ACORDATĂ VICTIMELOR INFRACŢIUNILOR PENALE ŞI PREVENIREA 
VICTIMIZĂRII REPETATE

Pentru dezbatere în cadrul Comitetului
la cea de-a patra adunare a acestuia

(18-20 ianuarie 2006)

Memorandum elaborat de Direcţia Generală Afaceri Juridice

PREAMBUL

Comitetul de Miniştri, conform prevederilor Articolului 15.b al Statului Consiliului 
Europei,

(i) În legătură cu Recomandarea R (87)21 privind asistenţa acordată victimelor şi 
prevenirea victimizării, elaborată pentru a completa Convenţia europeană din 1983 cu privire 
la despăgubirea victimelor infracţiunilor violente (ETS nr. 116) şi Recomandarea R (85) 11 
privind poziţia victimei în cadrul dreptului penal şi al procedurii penale; 

(ii) Luând în consideraţie faptul, că în multe cazuri doar intervenţia sistemului de justiţie 
penală nu este considerată sufi cientă pentru a elimina consecinţele victimizării, scopul 
Recomandării R (87) 21 a fost de a promova alte forme de asistenţă a victimelor infracţiunilor 
penale pentru a le satisface necesităţile în cel mai potrivit mod, şi de a coordona eforturile 
întreprinse de serviciile publice şi private în acest domeniu; 

(iii) Ţinând cont de faptul că de la adoptarea Recomandării R (87) 21, s-au înregistrat 
evoluţii semnifi cative în acest domeniu, susţinând tendinţa de actualizare a Recomandării, 
inclusiv elaborări în legislaţia şi practica naţională, extinderea responsabilităţilor pentru 
instituţiile de justiţie penală, elaborările în sfera reglementării drepturilor, schimbările în 
înţelegerea necesităţilor victimelor, noi cercetări şi constatări ale victimologilor, precum şi 
câteva Recomandări adoptate de Comitetul de Miniştri1; 

(iv) Ţinând cont de rezoluţiile Conferinţelor Miniştrilor de Justiţie Europeni din 2003 şi 2005, 
invitând Comitetul de Miniştri să adopte reguli noi cu privire la susţinerea victimelor actelor 
teroriste şi a familiilor acestora - problemă urmărită de Comitetul de experţi pe problematica 
terorismului (CODEXTER) - şi răspunzând necesităţilor grupurilor de victime vulnerabile;

(v) Examinând Ghidul privind drepturile omului şi lupta împotriva terorismului şi, în 
special, Ghidul privind protecţia victimelor actelor teroriste, adoptate de către Comitetul de 
Miniştri la 2 martie 2005;

1 În special: Recomandările nr. R(85)4 cu privire la violenţa în familie, R (91)11 privind exploatarea sexuală, 
pornografi a şi prostituţia, precum şi trafi cul de copii şi de tineri adulţi, R(97)13 privind intimidarea martorilor şi 
drepturile la apărare, R(99)19 privind medierea în cauzele penale şi R (2000)11 privind lupta împotriva trafi cului de 
fi inţe umane în scopul exploatării sexuale.
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(vi) Luând în consideraţie normele cu privire la victime, elaborate de Uniunea Europeană1 
şi Organizaţia Naţiunilor Unite2; 

(vii) Apreciind lucrul organizaţiilor non-guvernamentale în asistenţa victimelor, precum şi 
lucrul şi experienţa acumulată de asociaţii precum „Forumul european pentru servicii destinate 
victimelor”. 

(viii) Conştientizând faptul, că în Europa victimizarea este un fenomen cotidian şi că 
ameninţările de terorism, precum şi de acte teroriste şi alte forme de victimizare transfrontalieră, 
necesită forme adecvate şi coordonate de asistenţă victimelor; 

(ix) Conştientizând necesitatea de a promova prevenirea victimizării repetate, în special 
pentru victimele ce fac parte din grupurile vulnerabile;

(x) Ţinând cont de Convenţia Europeană privind Protecţia Drepturilor şi a Libertăţilor 
Fundamentale ale Omului (1950), Convenţia europeană privind despăgubirea victimelor 
infracţiunilor violente (1983), Convenţia Consiliului Europei cu privire la prevenirea 
terorismului (2005) şi Convenţia Consiliului Europei cu privire la lupta împotriva trafi cului de 
fi inţe umane (2005);

(xi) Având convingerea, că ţine de responsabilitatea statului să asigure asistenţă victimelor şi 
că acest lucru este la fel de important ca şi responsabilitatea statului pentru prevenirea crimelor 
şi pedepsirea infractorilor.

Recomandă ca guvernele statelor membre să întreprindă următoarele măsuri de asistenţă 
victimelor infracţiunilor, inclusiv victimelor actelor teroriste:

1. DEFINIŢIE

1.1 “Victimă”: persoană fi zică care a suferit daune, inclusiv vătămări fi zice sau mintale, 
suferinţe emoţionale sau pierderi economice, cauzate de acţiuni sau omisiuni care contravin 
dreptului penal al statului membru. Statele urmează să asigure ca măsurile propuse în cadrul 
acestei Recomandări, să fi e de asemenea oferite familiei şi persoanelor afl ate la întreţinerea 
victimelor, acol- unde este cazul. 

1.2 “Victimizarea secundară”: reprezintă victimizarea care are loc nu ca un rezultat direct al 
infracţiunii, ci în urma reacţiei instituţiilor şi persoanelor faţă de victimă.

1.3 “Victimizare repetată”: are loc atunci când aceeaşi persoană sau loc se confruntă cu mai 
mult de un incident criminal într-- anumită perioadă de timp.

2. PRINCIPII

2.1 Statele urmează să asigure recunoaşterea efectivă şi respectarea drepturilor victimelor 
în baza drepturilor omului de care acestea se bucură; în special, statele vor respecta securitatea, 
demnitatea, viaţa privată şi de familie a victimelor în tratamentul acestora şi vor recunoaşte 
efectele negative ale infracţiunilor asupra victimelor,

2.2 Statele urmează să asigure ca măsurile stabilite în această Recomandare.
2.2.1 să fi e puse la dispoziţia victimelor oricăror infracţiuni, în modul prevăzut de dreptul 

penal al statului în care acestea au loc.
1 În special, Decizia-Cadru a Consiliului Uniunii Europene din 15 martie 2001 privind statutul victimelor în procesele 
penale, precum şi Directiva Consiliului Uniunii Europene 2004/80/EC din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea 
victimelor infracţiunilor.
2  Declaraţia principiilor de bază privind justiţia în cazurile victimelor infracţiunilor şi abuzului de putere (rezoluţia 
Asambleei Generale 40/34 din 29 noiembrie 1985), Implementarea Declaraţiei principiilor de bază privind justiţia 
în cazurile victimelor infracţiunilor şi abuzului de putere (Rezoluţia Consiliului Economic şi Social 1989/57), Planul 
de acţiuni pentru Implementare Declaraţiei principiilor de bază privind justiţia în cazul victimelor infracţiunilor şi 
abuzului de putere (Rezoluţia Consiliului Economic şi Social 1998/21), Declaraţia de la Viena privind criminalitatea 
şi justiţia: răspunzând provocărilor secolului douăzeci şi unu (Rezoluţia Asambleei Generale 55/59 – 2000), Ghidul 
privind cazurile de justiţie cuprinzând victime copii şi martori ai crimelor (adoptat prin rezoluţia Consiliului 
Economic şi Social 2005/20 din 22 iulie 2005)
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2.2.2 să fi e puse la dispoziţia tuturor categoriilor de victime, fără distincţie de orice tip, 
precum rasă, culoare, sex, vârstă, limbă, religie, naţionalitate, opinii politice sau de alt gen, 
convingeri sau practici culturale, proprietate, statutul la naştere sau situaţia familială, origine 
etnică sau socială şi disabilitate.

2.3 Serviciile propuse victimelor trebuie să fi e bazate pe principiul solidarităţii sociale şi 
trebuie să evite victimizarea secundară ce poate fi  prevenită.

2.4 Oferirea acestor servicii şi măsuri nu trebuie să depindă de identifi carea, arestul, 
urmărirea sau condamnarea autorului infracţiunii. 

3. ASISTENŢĂ

Tipuri de asistenţă

3.1  Statele trebuie să susţină organizarea şi acordarea următoarelor tipuri de asistenţă a 
victimelor: 

- Asistenţă imediată, gratuită, constând în primul rând din asistenţă primară de urgenţă, 
precum şi susţinere materială, socială şi emoţională şi informaţie generală,

- Asistenţă pe termen mediu care trebuie să includă: 
 disponibilitatea unei persoane de contact care - poate asista pe victimă cu serviciile 

oferite în comunitate şi cu diversele aspecte de procedură judiciară şi de despăgubire,
 referirea victimei la serviciile specializate,
 acordarea de asistenţă medicală, susţinere materială, tratamentului sănătăţii psihice, 

precum şi de asistenţă şi consiliere socială,
 protecţia securităţii victimei şi a vieţii private a acesteia 

- asistenţă pe termen lung, într-un mod care asigură faptul că
 asistenţa oferită pe termen scurt şi mediu rămâne a fi  disponibilă, în special, în timpul 

fazei judiciare şi că
 victima este susţinută în toate aspectele de reabilitare, în comunitate, la domiciliu şi 

la locul de muncă.

Asistenţă categoriilor de victime deosebit de vulnerabile 

3.2 Fiecare stat membru trebuie să asigure ca victimele deosebit de vulnerabile să poată 
benefi cia de măsuri speciale care se potrivesc cel mai bine situaţiei acestora. 

3.3 Acol- unde este posibil, asistenţa trebuie să fi e acordată într-- limbă înţeleasă de către victimă.

Îndreptări

3.4 Fiecare stat membru urmează să faciliteze referirea victimelor de către poliţie la servicii 
de asistenţă şi, de asemenea, să ghideze abordarea adoptată de aceste servicii faţă de victimă, 
astfel încât serviciile respective să poată fi  oferite victimelor într-un mod potrivit.

Linii fi erbinţi naţionale

3.5 Statele membre sunt încurajate să creeze sau să susţină linii fi erbinţi naţionale pentru 
victime.

4. INFORMAŢIE

Principii

4.1 Fiecare stat urmează să asigure accesul victimelor la informaţie relevantă pentru cazul 
lor şi necesară pentru protecţia intereselor acestora.
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4.2 Informaţia trebuie să fi e oferită îndată ce victima intră în contact cu organele de drept sau 
cu serviciile de asistenţă socială sau medicală. Informaţia trebuie să fi e comunicată verbal precum 
şi în scris şi, atât cât este posibil, în limba victimei sau în limbi cunoscute de către aceasta.

4.3 Această informaţie trebuie să fi e clară şi uşor accesibilă victimelor, potrivită fi ecărei 
victime la diferite etape ale procedurii de justiţie penală.

4.4 Ambasadele şi consulatele trebuie şi acestea să ofere cetăţenilor lor informaţia relevantă 
privind asistenţa acordată victimelor.

Conţinutul informaţiei

4.5 Toate victimele trebuie să fi e informate despre serviciile disponibile pentru a le oferi 
asistenţă şi susţinere şi despre calea de acces la aceste servicii.

4.6 În cazurile în care - infracţiune nesesizată ajunge în atenţia unei alte instituţii, victimele 
trebuie să fi e informate despre modul şi locul unde trebuie să raporteze infracţiunea, dacă vor să 
facă asta, şi despre procedura care va urma după această sesizare.

4.7 Atunci când organele de drept au fost sesizate cu privire la - infracţiune, informaţia 
oferită victimei trebuie să includă cel puţin:

- procedurile care vor urma şi rolul victimelor în cadrul acestor proceduri;
- cum şi în ce circumstanţe acestea pot obţine protecţie;
- disponibilitatea şi, acol- unde e cazul, costul:

(i) consilierii juridice, sau
(ii) asistenţei juridice, sau 
(iii) altor tipuri de consiliere,

- cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească pentru a avea dreptul la despăgubire;
- detalii despre serviciile sau organizaţiile la care se pot adresa pentru susţinere, inclusiv 

tipul şi, acol- unde este cazul, costurile pentru susţinerea de care pot benefi cia;
- dacă sunt rezidenţi într-un alt stat, orice aranjamente speciale disponibile pentru protecţia 

intereselor lor.
Informaţie despre procedura judiciară

4.8 Fiecare stat trebuie să asigure că victimele sunt pe deplin conştiente şi înţeleg deciziile 
luate în cadrul procesului penal.

4.9 Cu excepţia cazurilor când victima nu doreşte să primească informaţie, Statele trebuie 
să asigure ca victimele să fi e informate despre:

- rezultatul reclamaţiei;
- etapele relevante în desfăşurarea procesului penal, inclusiv orice decizie ce urmează a 

fi  luată, datele când vor avea loc şedinţele instanţei de judecată şi deciziile ce ţin de eliberarea 
infractorului pe cauţiune; 

- verdictul instanţei şi, unde e cazul, sentinţa.

5. DREPTUL DE ACCES EFECTIV LA REMEDII CIVILE

5.1 Victimele pot căuta remedii civile pentru a-şi proteja drepturile, ca urmare a unei crime. 
De aceea, statele trebuie să întreprindă măsuri pentru a promova accesul efectiv pentru victime 
la orice remedii civile disponibile, prin intermediul: 

- dreptului de acces în instanţele competente; şi
- asistenţei juridice, în anumite cazuri.

6. DESPĂGUBIREA DE STAT

Benefi ciari

6.1 Despăgubirea trebuie să fi e oferită de către stat pentru:
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- persoanele care au suferit vătămări corporale grave sau afecţiuni de sănătate ca rezultat 
direct al infracţiunilor violente comise cu intenţie; 

- familia şi persoanele afl ate la întreţinerea persoanelor decedate în rezultatul unor astfel de 
infracţiuni.

6.2 În scopul acestei recomandări, violul, după cum este defi nit de statele în care a fost comisă 
infracţiunea, trebuie să fi e considerat infracţiune violentă comisă cu intenţie. 

Drepturile victimelor

6.3 Statele trebuie să recunoască dreptul victimelor la despăgubire echitabilă, corespunzătoare 
şi în timp util.

Schema de despăgubire
6.4 Statele trebuie să adopte - schemă de despăgubire pentru victimele crimelor comise pe 

teritoriul acestora, indiferent de naţionalitatea victimei.
6.5 Despăgubirea trebuie să fi e uşor accesibilă. În cazul cetăţenilor altor ţări, statul pe 

teritoriul căruia a fost comisă crima trebuie să stabilească un mecanism de despăgubire, pentru 
a permite victimelor care nu mai sunt prezente să înainteze reclamaţii în absenţa acestora.

Caracterul complementar al despăgubirii

6.6 Despăgubirea din partea statului trebuie să fi e oferită în măsura în care daunele nu sunt 
acoperite de alte surse, cum ar fi  infractorul, asigurare sau altele.

Domeniul de aplicare

6.7 Statele trebuie să garanteze că atât vătămările fi zice cât şi cele psihologice ale persoanei 
vor fi  despăgubite;

6.8 Statele pot, de asemenea, compensa pierderile de venit, cheltuielile pentru servicii 
funerare şi pierderea îngrijitorului pentru persoanele afl ate la întreţinere. 

Tipuri de despăgubiri

6.9 Statele pot oferi despăgubiri în bani sau în natură, inclusiv servicii medicale, cazare etc.
6.10 În cazuri de acte teroriste sau de infracţiuni care implică victimizare multiplă, statele 

trebuie, de asemenea, să ia în consideraţie posibilitatea despăgubirii comunităţii pentru 
vătămarea emoţională suferită.

Dezicerea de cerinţele procesuale - victime ale terorismului 

6.11 În cazul actelor teroriste, victimele nu vor fi  obligate să prezinte probe cu privire la 
caracterul intenţionat al actului terorist, pentru a obţine despăgubirea. 

7. PROTECŢIE

Principiu

7.1 Statele trebuie să asigure protecţia securităţii victimei, precum şi a vieţii private a 
acesteia, pe parcursul tuturor etapelor procesului. Protecţie specială poate fi  necesară pentru 
victimele care devin martori.

Măsuri speciale de protecţie

7.2 Măsuri specifi ce de protecţie trebuie să fi e întreprinse pentru victimele deosebit de 
vulnerabile, precum şi pentru victimele terorismului şi crimei organizate, inclusiv ale trafi cului 
de fi inţe umane.
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7.3 Statele trebuie să asigure măsurile necesare pentru a garanta că cel puţin în cazul 
infracţiunilor împotriva persoanei sau a infracţiunilor de hărţuire, victima este informată atunci 
când făptaşul este pus în libertate.

7.4 Protecţia trebuie să fi e asigurată pentru comunităţile minoritare care, în virtutea rasei 
sau religiei, pot fi  percepute ca fi ind asociate cu grupuri teroriste, astfel riscând represiuni după 
un atac terorist.

8. PREVENIREA VICTIMIZĂRII REPETATE

Principii

8.1 În strânsă colaborare cu organizaţiile non-guvernamentale, statele trebuie să elaboreze 
politici pentru a identifi ca şi combate victimizarea repetată. Victimizarea repetată trebuie să 
fi e luată în consideraţie de state în modul corespunzător la elaborarea măsurilor de prevenire a 
crimei şi de susţinere a victimelor.

8.2 Toate serviciile în contact cu victimele trebuie să benefi cieze de instruire adecvată cu 
privire la riscurile de victimizare repetată şi căile de reducere a acestor riscuri. 

Măsuri de prevenire

8.3 Serviciile pentru victime trebuie să atenţioneze victimele referitor la riscul victimizării 
repetate şi să sugereze măsuri concrete pentru a le ajuta să-şi limiteze expunerea la acest risc. Trebuie 
să fi e depuse eforturi pentru a acorda asistenţă victimelor în implementarea măsurilor propuse.

9. PROTECŢIA VIEŢII PRIVATE - MASS MEDIA

9.1 Statele trebuie să întreprindă paşii necesari pentru a evita pe cât posibil atentarea la viaţa 
privată şi de familie a victimelor, în special, în timpul anchetei şi urmării penale sau în timpul 
benefi cierii de asistenţă.

9.2 Statele trebuie să încurajeze mijloacele de informare în masă să adopte şi să respecte 
măsuri de auto-reglementare, pentru a proteja viaţa privată a victimelor.

10. CONFIDENŢIALITATE

Standarde de practică

10.1 Toate instituţiile, atât statutare cât şi non-guvernamentale, afl ate în contact cu victimele, trebuie 
să adopte standarde clare prin care să nu divulge unei părţi terţe informaţia primită de la victimă sau 
care ţine de victimă, cu excepţia cazurilor când victima şi-a dat consimţământul pentru divulgare, sau 
dacă există - prevedere legală pentru a proceda astfel, sau există consideraţie morală dominantă. 

Reguli de divulgare

10.2 În aceste trei cazuri de excepţie, trebuie să existe reguli clare care să reglementeze 
procedura de divulgare. Procedura de depunere a reclamaţiilor trebuie să fi e făcută publică, 
pentru a preveni încălcările dubioase ale regulilor adoptate.

11. DREPTURI SOCIALE

11.1 Pentru a atenua efectele negative şi susţine reabilitarea victimei în comunitate, la 
domiciliu sau la locul de muncă, statele trebuie să întreprindă măsuri active pentru a încuraja 
recunoaşterea şi înţelegerea efectelor infracţiunii în rândul angajaţilor şi organizaţiilor care 
intră în contact cu victimele. 
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11.2 Trebuie să fi e încurajată luarea unor măsuri speciale pentru oferirea asistenţei sau 
protecţiei de către organizaţiile care furnizează servicii de asistenţă medicală, protecţie socială, 
cazare, educaţie şi angajare în câmpul muncii.

12. SERVICII PENTRU SUSŢINEREA VICTIMELOR
ŞI ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ DE DESERVIRE A VICTIMELOR

Servicii de susţinere a victimelor

12.1 Statele trebuie să susţină şi să promoveze serviciile de susţinere a victimelor.
12.2 Aceste servicii trebuie:
- să fi e uşor accesibile
- să fi e total competente pentru a rezolva problemele obişnuite şi specifi ce cu care se 

confruntă victimele
- să ofere victimelor informaţie despre drepturile acestora, serviciile disponibile şi susţinere 

în accesarea serviciilor respective,
- să ofere victimelor susţinere emoţională, socială şi materială gratuită înainte, pe parcursul 

şi după terminarea anchetei şi a procedurii judiciare,
- să recomande victimelor servicii specializate, atunci când este necesar,
- să respecte confi denţialitatea în timpul furnizării serviciilor.

Organizaţia naţională de deservire a victimelor

12.3 Statele membre trebuie să promoveze constituirea unei organizaţii naţionale 
comprehensive de deservire a victimelor, acol- unde astfel de organizaţii nu există la moment, 
sau să susţină sau să promoveze dezvoltarea unei organizaţii potrivite care a fost deja creată.

12.4 - astfel de organizaţie de deservire a victimelor poate fi  de natură publică sau non-
guvernamentală.

12.5 Aceasta trebuie să promoveze interesele tuturor categoriilor de victime şi să colaboreze 
strâns cu serviciile pentru victime, locale, regionale şi specializate. Oferind şi coordonând 
servicii aceasta va oferi victimelor acces îmbunătăţit la toată gama de servicii disponibile. De 
asemenea, va susţine şi contribui la pregătirea şi menţinerea standardelor de practici bune pentru 
serviciile acordate victimelor, precum şi va oferi şi coordona instruirea adecvată. 

Centre specializate

12.6 Statele sunt încurajate să susţină constituirea sau menţinerea centrelor specializate 
pentru victimele infracţiunilor cum sunt agresiunea sexuală şi violenţa în familie şi pentru a 
facilita accesul la aceste centre prin promovare şi prin alte mijloace.

13. SELECTAREA ŞI INSTRUIREA  ANGAJAŢILOR PLĂTIŢI ŞI VOLUNTARI

13.1 Statele trebuie să asiste şi să susţină serviciile acordate victimelor, pentru:
- a elabora reguli clare pentru selectarea angajaţilor care vor oferi asistenţă directă 

victimelor;
- a organiza instruire şi susţinere pentru toţi angajaţii plătiţi şi voluntari, pentru a se asigura 

de faptul că această asistenţă este furnizată în conformitate cu standardele profesionale.

Instruire

13.2 Instruirea trebuie să conţină cel puţin:
- Conştientizarea efectelor negative ale infracţiunii asupra victimelor;
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- Abilităţi şi cunoştinţe necesare pentru a acorda asistenţă victimelor
- Conştientizarea riscului de cauzare a victimizării secundare şi abilităţile pentru prevenirea 

acesteia.
Instruire specializată

13.3 Instruire specializată trebuie să fi e oferită tuturor angajaţilor care lucrează cu victimele 
ce fac parte din categorii speciale de victime ale crimelor, în special, ale violenţei în familie, 
agresiunii sexuale, crimelor din ură şi familiilor victimelor de omucidere.

Instruirea angajaţilor în alte servicii

13.4 Multe instituţii şi specialişti intră în contact cu victimele infracţiunilor în activitatea 
cotidiană pe care - desfăşoară. Atitudinile şi reacţiile lor pot avea un impact direct asupra 
reabilitării victimei. Statele membre trebuie să asigure ca instruirea potrivită să fi e oferită 
pentru:
 Poliţie şi toţi angajaţii implicaţi în administrarea justiţiei;
 Serviciile de urgenţă şi altele care ajung la locul unui incident major;
 Angajaţii din serviciile de asistenţă medicală, cazare, securitate socială, educaţie şi de 

angajare în câmpul muncii.
13.1 Instruirea trebuie să includă cel puţin:
 Conştientizarea generală a efectelor infracţiunii asupra atitudinilor şi comportamentului 

victimei, inclusiv asupra comportamentului verbal; 
 Riscul de cauzare a victimizării secundare şi abilităţile necesare pentru a minimaliza acest 

risc;
 Disponibilitatea serviciilor care oferă informaţie şi susţinere specifi ce necesităţilor 

victimelor şi a mijloacelor de accesare a acestor servicii.

14. MEDIERE

Instrucţiuni

14.1 În contactul cu victimele, instituţiile statutare trebuie să ia în consideraţie posibilităţile 
oferite pentru mediere între victimă şi infractor.

14.2 Interesele victimelor trebuie să fi e preocuparea principală la iniţierea sau în timpul 
procesului de mediere. Potenţialele benefi cii şi riscuri pentru victimă trebuie să fi e examinate 
cu atenţie, în special, în cazuri de victimizare repetată. 

14.3 În acest sens, statele trebuie să susţină adoptarea unor principii călăuzitoare cu 
privire la abilitatea părţilor de a da consimţământ liber, regulile de confi denţialitate, instruirea 
mediatorilor, calitatea informaţiei oferite părţilor, accesul la consiliere juridică şi posibilitatea 
de a se retrage din proces în orice moment.

Referinţe

14.4 În elaborarea legislaţiei şi practicii naţionale în medierea victimă-infractor, statele 
membre trebuie să ia în consideraţie normele şi practicile internaţionale şi naţionale relevante, 
în special, Recomandarea Rec(99)19 privind medierea în cauze penale.

15. ASIGURĂRI

Evaluare 

15.1 Statele trebuie să evalueze gradul de asigurare disponibil conform schemelor de 
asigurare publice sau private referitor la categoriile relevante de victimizare penală. 
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Sfera de aplicare – grupuri deosebit de vulnerabile 

15.2 Statele sunt încurajate să găsească căi pentru a asigura disponibilitatea politicilor de 
asigurare pentru cât mai multe persoane posibil. Asigurarea trebuie să fi e disponibilă pentru a 
acoperi averea persoanei, precum şi integritatea sa fi zică. În special, statele trebuie să încurajeze 
acordurile între posesorii de proprietăţi publice şi companiile de asigurări pentru a garanta 
despăgubirea adecvată pentru persoanele care ocupă proprietate publică.

15.3 Legislaţia trebuie să stipuleze că politicile de asigurări pentru despăgubiri în urma 
infracţiunilor să nu excludă terorismul.

Acces egal

15.4 Legislaţia statelor trebuie să garanteze, pe cât este posibil, acces egal la asigurare.

16. COORDONARE ŞI COOPERARE

16.1 Fiecare stat trebuie să elaboreze şi să menţină strategii coordonate pentru a promova 
drepturile şi interesele victimelor.

16.2 În acest sens, fi ecare stat trebuie să asigure, atât la nivel naţional cât şi local faptul că:
- toate instituţiile implicate în asistenţa socială, medicală şi în justiţia penală, sectoare 

statutare, private şi voluntare conlucrează pentru a asigura disponibilitatea şi acordarea unui şir 
coordonat şi complet de servicii pentru victime

- proceduri suplimentare sunt elaborate pentru a face faţă urgenţelor şi dezastrelor, împreună 
cu planuri comprehensive de implementare, inclusiv identifi carea instituţiilor principale.

17. COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

Pregătirea reacţiilor statelor

17.1 Statele trebuie să coopereze pentru a pregăti - abordare efi cientă şi coordonată a 
cazurilor cu caracter transfrontalier sau transnaţional. Acestea trebuie să asigure că un spectru 
comprehensiv de servicii este disponibil victimelor şi că aceste servicii cooperează în acordarea 
de asistenţă victimelor şi rudelor acestora.

Cooperarea cu statul de reşedinţă

17.2 În cazuri când victima nu are reşedinţa în statul în care a avut loc infracţiunea, statul 
respectiv şi statul de reşedinţă trebuie să coopereze pentru a oferi victimei protecţie şi asistenţă 
în declararea infracţiunii, precum şi pe parcursul procesului judiciar, inclusiv în legătură cu 
examinarea cererilor de despăgubire acol- unde este cazul.

18. SENSIBILIZAREA OPINIEI PUBLICE CU PRIVIRE LA EFECTELE CRIMEI

18.1 Statele trebuie să contribuie la ridicarea nivelului de conştientizare publică a necesităţilor 
victimelor în general şi să încurajeze înţelegerea şi recunoaşterea efectelor infracţiunii pentru a 
preveni victimizarea secundară.

18.2 Acest obiectiv trebuie să fi e realizat prin stabilirea la nivel de prioritate de stat, prin 
intermediul unor campanii publicitare şi de fi nanţare, inclusiv prin utilizarea mijloacelor de 
informare în masă disponibile, inclusiv Internet.

18.3 Rolul sectorului non-guvernamental în concentrarea atenţiei publice asupra situaţiei 
victimelor, trebuie să fi e recunoscut, promovat şi susţinut.
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19. STUDII ŞI CERCETARE

Principiu

19.1 Statele membre sunt încurajate să evalueze, prin intermediul studiilor victimizării 
şi alte tipuri de cercetare, ratele generale de victimizare, factorii care afectează expunerea la 
riscuri specifi ce de victimizare, precum şi necesităţile diferitor tipuri de victime şi modul optim 
de satisfacere a acestor necesităţi.

Cercetare calitativă şi comparativă

19.2 Statele trebuie să promoveze şi să elaboreze cercetări comparative şi de evaluare, în 
special în ceea ce priveşte impactul infracţiunii asupra victimelor, sursele de fi nanţare pentru 
schemele de despăgubire a victimelor, efi cacitatea legislaţiei şi efi cienţa măsurilor de protecţie 
şi a serviciilor pentru victime.

Identifi carea şi evaluarea serviciilor de susţinere

19.3 Acestea trebuie să identifi ce toate serviciile pentru victime existente, publice sau 
private, pentru a determina măsura în care sunt satisfăcute necesităţile esenţiale ale victimelor. 

19.4 Datele colectate trebuie să fi e utilizate în elaborarea programelor şi structurilor de 
asistenţă acordată victimelor.
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RAPORTUL 
COMITETULUI EUROPEAN PENTRU PREVENIREA TORTURII ŞI 

PEDEPSELOR SAU TRATAMENTELOR INUMANE SAU DEGRADANTE (CPT) 
ADRESAT GUVERNULUI R. MOLDOVA ÎN URMA VIZITEI EFECTUATA ÎN 

MOLDOVA*

Explicaţii asupra CPT

Respectarea integrităţii fi zice şi mintale reprezintă unul dintre aspectele fundamentale 
ale protecţiei drepturilor omului. Tratamentul pe care un stat îl aplică persoanelor private de 
libertate prezintă în mod evident importanţa pe care acesta o conferă demnităţii umane, faţă 
de importanţa acordată consideraţiilor practice cum ar fi  necesitatea asigurării securităţii şi 
ordinii în instituţii. În sensul ameliorării dispozitivelor naţionale, statele au încheiat tratate 
internaţionale pentru consolidarea protecţiei persoanelor private de libertate.

În ultimii ani, eforturile Consiliului Europei privind garantarea drepturilor omului au pus accentul 
din ce în ce mai mult pe prevenirea încălcării acestora. Art. 3 al Convenţiei europene a drepturilor 
omului prevede ca “Nimeni nu poate fi  supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane 
sau degradante”. Acest articol a inspirat în 1987 proiectul Convenţiei europene pentru prevenirea 
torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante1. Deschisă semnării în anul 
1987, această Convenţie prompt ratifi cată de statele membre a intrat în vigoare în 1989. 

În toate statele membre ale Consiliului Europei, Convenţia europeană pentru prevenirea 
torturii şi a pedepselor şi tratamentelor inumane sau degradante a devenit o garanţie importantă 
pentru deţinuţi şi o sursă de referinţă pentru normele minimale. Interesul şi particularitatea 
acestei Convenţii constau în faptul că aceasta instituie un sistem de control pe teren şi încurajează 
dialogul între reprezentanţii statului şi un comitet internaţional multidisciplinar. 

Convenţia prevede un mecanism non-judiciar preventiv care să protejeze deţinuţii. El se 
bazează pe un sistem de vizite ale Comitetului european pentru prevenirea torturii şi a pedepselor 
sau tratamentelor inumane sau degradante numit uzual “Comitetul pentru prevenirea torturii” 
sau “CPT”, instituit prin art. 1 al Convenţiei. 

Cine sunt membrii CPT-ului?
Convenţia prevede că acest Comitet se compune din persoane “de înaltă moralitate, 

cunoscute pentru competenţa în materia drepturilor omului sau care au experienţă profesională” 
în domeniile pe care Convenţia le tratează. Ei sunt, spre exemplu, avocaţi, medici şi specialişti 
în închisori sau probleme ale poliţiei. 

Comitetul Miniştrilor, organul decizional al Consiliului Europei, alege un membru din 
fi ecare stat care a ratifi cat tratatul; membrii activează individual şi nu în calitate de reprezentanţi 
ai statului. Pentru consolidarea imparţialităţii lor, membrii “naţionali” nu participă la vizitele 
efectuate în ţările lor. O dată aleşi, membrii activează într-un prim mandat de patru ani; ei pot 
fi  aleşi pentru încă două mandate2.

Vizitele CPT-ului

CPT-ul este abilitat să viziteze, în statele părţi la Convenţie, toate locurile în care persoanele 
sunt, sau pot fi  private de liberate de către o autoritate publică (de exemplu: închisori, centre de 
detenţie pentru tineri, circumscripţii de poliţie, centre pentru imigranţi şi spitale de psihiatrie). 
Mandatul CPT-ului vizează prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau 
degradante şi nu condamnarea formală a unui tratament la care a fost supus un deţinut. În timpul 
* Traducere: magistru în drept Alexandru Cocîrţă şi Rodica Filip, studentă anul V, Facultatea de Drept USM.
1 Republica Moldova a semnat această Convenţie la 2 mai 1996, a ratifi cat-o la 2 octombrie 1997, intrând în vigoare 
pentru statul nostru de la 1 februarie 1998.
2 Reprezentantul Republicii Moldova în cadrul CPT-ului este doamna Tatiana Răducanu, judecător, Curtea Supremă 
de Justiţie (mandatul expiră pe data de 19 decembrie 2009).
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vizitării locurilor de detenţie, CTP-ul evaluează condiţiile de detenţie şi obţine informaţii asupra 
procedurilor şi practicilor în vigoare.

Vizitele sunt efectuate de delegaţii, formate de obicei din doi sau mai mulţi membrii CPT, 
însoţiţi de membrii ai Secretariatului Comitetului şi, dacă este cazul, de experţi şi traducători. 
Membrul ales în numele ţării care este vizitată nu face parte din delegaţie.

Vizitele CPT-ului sunt fi e periodice, fi e ad hoc.
Vizitele periodice permit Comitetului să viziteze statele în mod regulat după un program 

stabilit în fi ecare an. La origine, majoritatea vizitelor CPT-ului erau periodice. Noile state părţi 
la Convenţie se pot aştepta la o vizită a CPT-ului la puţină vreme după ratifi carea tratatului.

Vizitele ad hoc pot avea loc în cazul în care “circumstanţele o cer”. Acestea permit CPT-ului 
să reacţioneze repede la primirea informaţiilor ce sugerează necesitatea examinării de urgenţă a 
unei probleme sau a unui loc de detenţie în particular. Aceste vizite ad hoc permit Comitetului 
să examineze în ce măsură recomandările lui precedente au fost urmate de rezultate. De câţiva 
ani, CPT-ul a sporit frecvenţa vizitelor ad hoc scurte şi cu scop precis. Uneori vizitele ad hoc 
sunt efectuate la solicitarea statului însuşi. 

Din anul 1990 CPT-ul a efectuat 212 vizite, dintre care 132 de vizite periodice şi 80 de 
vizite ad-hoc1. În R. Moldova CPT-ul a efectuat vizite începând cu anul 1998 iar până în prezent 
totalitatea lor o constituie 9 vizite.

Acces nelimitat

Convenţia obligă statele să autorizeze delegaţiile CPT-ului să intre şi să se deplaseze fără 
restricţie în “orice loc din jurisdicţia sa în care persoanele sunt private de libertate de către o 
autoritate publică“. Ei intervievează fără martori într-o manieră privată persoanele private de 
libertate şi comunică liber cu oricine poate oferi informaţii.

Dreptul de acces la informaţie al CPT-ului este subordonat obligaţiei de a ţine cont “de regulile 
de drept şi de deontologia aplicabilă la nivel naţional”. Cu toate acestea, obligaţia respectivă trebuie 
interpretată într-o manieră comparabilă cu obiectivul mandatului CPT-ului, şi anume — prevenirea 
relelor tratamente. Autorităţile naţionale pot însoţi comunicarea informaţiilor căutate, de anumite 
condiţii. Ele însă nu pot refuza accesul la aceste informaţii şi nici să le autorizeze în condiţii care ar 
echivala cu un refuz.

După fi ecare vizită, CPT-ul elaborează un raport2 în care îşi expune constatările şi 
recomandările pe care le consideră necesare ameliorării situaţiei persoanelor private de libertate. 
Acest raport confi denţial este adresat statului în cauză şi reprezintă punctul de plecare pentru un 
dialog continuu cu statul respectiv. Raportul prevede solicitarea unui răspuns în scris din partea 
statului în care acesta va indica măsurile luate pentru punerea în aplicare a recomandărilor 
făcute, va reacţiona la comentariile formulate şi va oferi informaţiile solicitate.

Cooperare şi confi denţialitate

CPT-ul are două principii călăuzitoare — cooperarea şi confi denţialitatea. Cooperarea cu 
autoritatea naţională reprezintă esenţa Convenţiei, întrucât scopul ei este acela de a proteja 
persoanele private de liberate şi nu de a condamna statele pentru abuzuri. De aceea, Comitetul 
se întâlneşte cu uşile închise, iar rapoartele sale sunt strict confi denţiale. 

Cu toate acestea, de la regula dată există două excepţii: prima — dacă un stat solicită el 
însuşi publicarea raportului şi a comentariilor sale de răspuns, a doua — dacă un stat refuză să 
coopereze sau să amelioreze situaţia persoanelor private de libertate în lumina recomandărilor 
CPT-ului. În acest al doilea caz, Comitetul poate decide (cu majoritatea a două treimi şi după ce a 
dat statului posibilitatea să dea explicaţii) elaborarea unei declaraţii publice asupra chestiunii.

1 Conform datelor publicate la data de 20 aprilie 2006 pe pagina web a CPT-ului http://www.cpt.coe.int/en/about.htm.
2 Până în momentul de faţă au fost publicate 156 de rapoarte. A se vedea http://www.cpt.coe.int/en/database.htm
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În perioada 20-30 septembrie 2004, CPT-ul a efectuat a treia vizită periodică1 în Republica 
Moldova, în cadrul căreia au fost vizitate:

• comisariatele de poliţie din sectoarele Centru, Buiucani, Rîşcani şi Ciocana ale mun. 
Chişinău;

• Izolatorul de detenţie provizorie a Inspectoratului de poliţie din Chişinău;
• Izolatorul de detenţie provizorie a Centrului de combatere a crimelor economice şi a 

corupţiei;
• Izolatoarele de detenţie provizorie ale comisariatelor de poliţie din raioanele Briceni, 

Bălţi, Sîngerei, Soroca, Teleneşti;
• Instituţia penitenciară nr. 13 din Chişinău;
• Instituţia penitenciară nr. 4 şi 15 din Cricova;
• Instituţia penitenciară nr. 2 din Lipcani;
• sectorul pentru condamnaţii pe viaţă şi spitalul pentru deţinuţii bolnavi de tuberculoză din 

cadrul Instituţiei penitenciare nr. 17 din Rezina;
• Spitalul penitenciar din Pruncul.
Raportul întocmit în urma vizitei împreună cu răspunsul Guvernului Republicii Moldova a 

fost publicat pe data de 16 februarie 2006 pe pagina web a CPT-ului2.

(extras)
RAPORTUL 

COMITETUL EUROPEAN PENTRU PREVENIREA TORTURII SI PEDEPSELOR 
SAU TRATAMENTELOR INUMANE SAU DEGRADANTE (CPT) ADRESAT 

GUVERNULUI R. MOLDOVA ÎN URMA VIZITEI EFECTUATA ÎN MOLDOVA 
ÎNTRE 20-30 SEPTEMBRIE 2004 

1. Conform informaţiei obţinute, se pare că persoanele deţinute preventiv nu sunt prezente 
în faţa judecătorului de instrucţie decât cu ocazia plasării primare în detenţie preventivă fără 
a prezente la prelungirea judiciară a arestului preventiv. CPT-ul este de părerea că oricare 
prelungire a plasării unei persoane în detenţie preventivă trebuie să fi e subordonată prezentării 
obligatorii a acesteia în faţa unui judecător competent. Aceasta este şi mai important având în 
vedere faptul că în Moldova preveniţii rămân a fi  deţinuţi în cadrul comisariatelor de poliţie. 

• Se recomandă autorităţilor moldoveneşti de a lua măsurile necesare pentru ca orice 
prelungire a plasării în detenţie preventivă a unei persoane să fi e subordonată prezentării 
sale judecătorului competent (paragraful 9).

2. În raportul său din 2001, CPT-ul a recomandat să fi e întreprinse toate măsurile necesare 
pentru ca reţinerea şi arestul administrativ să nu mai fi e exploatate de către serviciul operativ 
al poliţiei în scopul de a deţine şi a interoga persoanele bănuite de comiterea unei infracţiuni 
prevăzute de Codul penal fără ca acestea să benefi cieze de garanţiile inerente procedurii 
penale. Se constată că în anul 2004 această practică continuă: multe dintre persoanele vizitate 
în comisariatele aveau statutul lor convertit din „administrativ” „în penal” pentru suspiciuni 
privind o infracţiune total diferită de cea pentru care a fost reţinut de către poliţie. Este important 
ca în prezent să fi e pus capăt defi nitiv unei astfel de practici. 

• CPT-ul recomandă autorităţilor moldoveneşti a reaminti prin instrucţiuni ferme 
serviciilor de poliţie că detenţia şi interogările persoanelor bănuite de o infracţiune penală 
trebuie să fi e efectuate cu stricta respectare a dispoziţiilor Codului de procedură penală şi  
a asigura un control strict de realizare a acestor exigenţe (paragraful 13).

1 Celelalte vizite periodice ale CPT-ului în Republica Moldova au avut loc în octombrie 1998 şi iunie 2001.
2 Pentru textul integral al raportului şi al răspunsului Guvernului a se vedea http://www.cpt.coe.int/en/states/mda.htm 
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3. Autorităţile moldoveneşti trebuie să acorde prioritate eradicării tratamentelor crude fi zice. 
Adoptarea în 2003 a Codului de etică al poliţiei constituie o măsură semnifi cativă. Este important 
ca principiile care se conţin în acest Cod să aibă aplicare practică cotidiană. În acest sens, CPT-
ul consideră că principiul 34 din Cod, potrivit căruia „poliţia nu aplică, nu încurajează şi nu 
tolerează în nici un caz actele de tortură, tratamentele sau pedepsele inumane sau degradante”, 
trebuie să fi e însoţit de o procedură clară de semnalare a unor astfel de acte din cadrul poliţiei şi 
măsuri de protecţie a celor care au dat alarma (paragraful 17).

4. CPT-ul menţionează încă o dată că unul dintre mijloacele cele mai efi ciente de prevenire 
a tratamentelor crude constă în examinarea cu diligenţă de către toate autorităţile competente 
a tuturor informaţiilor pertinente aduse la cunoştinţă, sub forma unei plângeri formale sau 
neformale, privind aplicarea tratamentelor crude. 

• CPT-ul recomandă ca de fi ecare data când persoanele private de libertate, prezentate 
procurorului sau judecătorului, invoca faptul ca au fost maltratate, acesta trebuie să 
consemneze în scris invocările, să ordone imediat un examen medico-legal şi să ia măsurile 
necesare pentru ca plângerile să facă obiectul unei anchete după toate formele legale. Această 
abordare trebuie să fi e urmată indiferent dacă persoana în cauză are sau nu răni externe 
vizibile. În afara de aceasta, chiar şi în cazul când nu sunt invocate expres asemenea tratamente, 
un examen medico-legal trebuie să fi e efectuat din moment ce există alte motive pentru a crede 
că o persoană privată de libertate a putut fi  victima tratamentelor crude (paragraful 21).

5. CPT-ul salută elaborarea şi recomandă a acorda o prioritate deosebită proiectului 
de lege care să asigure persoanelor suspecte sau acuzate, precum şi avocatului lor, dreptul 
de a avea acces la un expert medico-legal în vederea unui examen; dispoziţiile acestui 
proiect trebuie să vizeze orice persoană privată de libertate de către poliţie, indiferent de 
motivul juridic (paragraful 21).

6. Informaţiile obţinute de la Departamentul Securităţii Interioare a Ministerului Afacerilor 
Interne şi de la Procuratura mun. Chişinău pun semne de întrebare referitoare la maniera în care 
procurorii tind să conducă anchetele în cazurile de tratamente crude. Asemenea anchete, pentru 
a fi  efective, trebuie să fi e conduse într-o manieră aprofundată, adică să permită de a determina 
dacă recurgerea la forţă sau la alte metode utilizate era justifi cată sau nu în circumstanţele date şi 
de a identifi ca şi, dacă este necesar, de a sancţiona personale vizate; ele impun să fi e luate toate 
măsurile rezonabile pentru a reuni dovezile referitoare la faptele în chestiune, pentru a identifi ca 
şi interoga victimele prezumate, suspecţii şi martorii oculari (de exemplu, poliţiştii în serviciu 
sau alţi deţinuţi), de a ridica instrumentele care ar fi  putut fi  utilizate pentru a aplica tratamente 
crude şi pentru a colecta probe medico-legale. De asemenea, anchetele trebuie să fi e conduse 
într-o formă completă, cu celeritate şi o diligenţă rezonabilă. 

• CPT-ul recomandă ca aceste principii de bază să fi e reamintite procurorilor într-o 
formă corespunzătoare (paragraful 22).

7. În pofi da recomandările repetate ale Comitetului, a asigurărilor date de autorităţile 
moldoveneşti, practica prezintă frecvente transferuri ale deţinuţilor din instituţiile Ministerului 
Justiţiei în localurile poliţiei, pentru perioade îndelungate. 

• CPT-ul apelează la autorităţile moldoveneşti pentru ca transferul deţinuţilor în 
localurile poliţiei să nu fi e efectuat decât atunci când aceasta este absolut inevitabil şi că un 
asemenea transfer să fi e subordonat autorizării exprese a procurorului sau a judecătorului 
competent (paragraful 23).

8. CPT-ul recomandă din nou amendarea Codului de procedură penală pentru a 
reduce mai mult perioada de timp pentru care se poate întârzia informarea unei persoane 
apropiate despre reţinerea persoanei şi de a defi ni în mod clar noţiune de „circumstanţe 
excepţionale” (paragraful 26).
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9. CPT-ul recomandă autorităţilor moldoveneşti de a asigura o strictă aplicare a dispoziţiilor 
art. 64 şi 66 a Codului de procedură penală în ceea ce priveşte momentul accesului la avocat. 
În plus, caracterul confi denţial al întrevederilor între un suspect sau o persoană acuzată cu un 
avocat trebuie să fi e de asemenea garantat. 

• CPT-ul recomandă în egală măsură de a reexamina dispoziţiile pertinente ale 
Codului de procedură penală pentru a stipula clar că persoanele interpelate în raport 
cu o infracţiune penală să dispună de dreptul de acces la un avocat din momentul în care 
ele sunt private de libertatea de a se deplasa de către politie (şi nu doar înaintea începerii 
primei audieri contradictorii în calitate de suspect) (paragraful 30).

10. CPT-ul recomandă insistent să fi e luate masuri necesare pentru ca dreptul la 
asistenţa unui medic (la alegerea lor) a persoanelor deţinute de către serviciile poliţiei, chiar 
de la momentul iniţial al privării lor de libertate, să fi e expres încorporate în legislaţia sau 
în reglementările naţionale. Se recomandă de a preciza mai clar în acest context că toate 
examenele medicale ale persoanelor private de libertate să fi e efectuate în afară ascultării lor 
şi, cu excepţia cererii contrare a medicului într-un caz particular, fără ca serviciile poliţiei 
să vadă aceasta (paragraful 32).

11. CPT-ul reaminteşte că nici o garanţie contra tratamentelor crude nu este mai fundamentală 
decât exigenţa obligaţiei de a consemna fără întârziere faptul că o persoană a fost interpelată/
plasată în detenţie. În acelaşi timp, ar fi  de dorit ca toate aspectele ce ţin de detenţie (momentul si 
motivul interpelarii/arestării ; momentul sosirii în localurile poliţiei; perioadele de interogatoriu, 
momentul informării persoanei despre drepturile sale etc.) sa fi e minuţios consemnate. 

• CPT-ul recomandă a difuza fără întârziere serviciilor de poliţie instrucţiuni ferme 
pentru ca acestea să se conformeze la exigenţele menţionate, în caz contrar lor aplicându-
se sancţiuni (paragraful 38).

12. CPT-ul recomandă ca să fi e aplicate mijloacele necesare pentru ca intensifi carea 
controlului din partea procurorilor să se materializeze cît mai rapid posibil. Acest control 
ar trebui să includă toate aspectele legate de tratamentele persoanelor private de libertate 
(înregistrarea detenţiei, informaţiile date persoanelor deţinute despre drepturile lor şi 
exercitarea efectivă a acestor drepturi, respectarea regulilor desfăşurării unui interogatoriu, 
la fel şi condiţiile materiale de detenţie, etc.) şi să includă întrevederi fără martori cu aceste 
persoane (paragraful 39).

13. Se recomandă de a lua măsurile necesare pentru ca persoanele deţinute în cadrul 
comisariatelor de poliţie, indiferent de temeiul detenţiei, să aibă acces confi denţial la 
autorităţile naţionale sau internaţionale abilitate de a primi plângeri (paragraful 40).

14. CPT-ul recomandă din nou autorităţilor moldoveneşti ca toate persoanele deţinute 
în instituţiile de detenţie provizorie să fi e supuse unui examen medical complet în momentul 
plasării lor în aceste instituţii şi să fi e asigurată prezenţa regulată a unui asistent medical 
în toate I.D.P. din ţară (paragraful 51).

15. CPT-ul nu poate decât să repete cu insistenţă apelul sau vizând acţionarea în domeniul 
reducerii suprapopulării penitenciarelor, la care trebuie să fi e obligatoriu asociate serviciile 
care au ca sarcină aplicarea legilor şi autorităţile de urmărire penală şi de judecare. În 
acelaşi timp, se sugerează, de a realiza efectiv prin toate mijloacele corespunzătoare 
dispoziţiile pertinente ale noii legislaţii penale, intrate în vigoare în 2003, care se referă la 
faptul de a contribui la reducerea populaţiei carcerale, recurgând la aplicarea măsurilor 
alternative la detenţia provizorie şi la închisoare (paragraful 56).



320

ACTE JURIDICE EUROPENE

R
e

vi
st

a
 d

e
 ð

ti
in

þe
 p

e
n

a
le

  
  

 A
N

U
L

 I
I 

 2
0

0
6

16. Invocarea tratamentelor crude în anumite instituţii penitenciare vizitate, subliniază 
necesitatea de a reaminti într-o manieră ferma supraveghetorilor din penitenciare că tratamentele 
crude a deţinuţilor nu sunt acceptabile şi vor fi  sever sancţionate. 

• CPT-ul recomandă autorităţilor moldoveneşti de a lua măsuri efi ciente pentru a se 
asigura că acest mesaj este înţeles şi asimilat în practica cotidiană de către supraveghetorii 
penitenciari în întreaga ţară (paragraful 62).

17. CPT-ul rămâne serios preocupat de cultura carcerală, generatoare de violenţă între 
deţinuţi care persistă. În diferite instituţii vizitate, perspectiva de a deveni victimă a violenţei 
era o realitate cotidiană a mulţi deţinuţi vulnerabili, sub forma agresiunilor fi zice (în esenţă 
bătăi) şi a intimidărilor (paragraful 65).

18. CPT-ul ţine să sublinieze că este inadmisibil ca personalul penitenciar să utilizeze un sistem 
de ierarhie sau violenţa între deţinuţi pentru a asigura ordinea şi controlul in cadrul instituţiei, 
funcţie care ţine în exclusivitate de mandatul său. Un asemenea abandon al responsabilităţilor sale 
de către personal nu poate decât să conducă la exploatarea deţinuţilor cei mai slabi şi la creşterea 
riscurilor de violenţă între deţinuţi. 

• CPT-ul îndeamnă autorităţile moldoveneşti de a lua masuri pentru ca personalul 
penitenciar din toate instituţiile penitenciare din ţară, confruntate cu un asemenea fenomen, 
să înţeleagă clar că nu se va mai tolera utilizarea prin diferite modalităţi un sistem paralel 
sau ocult de ierarhie sau de violenţă între deţinuţi pentru a păstra ordinea şi controlul în 
aceste instituţii penitenciare (paragraful 66).

19. În esenţă, situaţia deţinuţilor condamnaţi pe viaţă lasă de dorit atât la nivelul programelor 
de activitate, cît şi la posibilităţile de contacte umane. Şase ani după primele recomandări ale 
CPT-ului în acest domeniu, inacţiunea autorităţilor moldoveneşti nu mai este acceptabilă. 

• CPT-ul recomandă a organiza imediat activităţi motivante (lucru, educaţie, sport) 
pentru aceşti condamnaţi şi de a veghea ca ei să benefi cieze efectiv de 3 ore de vizită per 
trimestru la care au dreptul (paragraful 74).

20. CPT-ul ţine să precizeze că practica de a-i încătuşa pe condamnaţii pe viaţă atunci când 
sunt în afara celulei este contestabilă pentru că aceasta se face într-un mediu deja securizat. O 
asemenea măsură nu poate fi  privită decât disproporţională şi punitivă. În fi nal, a primi o vizită 
şi a fi  încătuşat poate fi  resimţit ca degradant atât pentru deţinut cît şi pentru vizitator. 

• CPT-ul recomandă autorităţilor moldoveneşti de a pune capăt imediat acestor practici 
mai sus descrise (paragraful 75).

21. Autorităţile moldoveneşti întotdeauna evidenţiază difi cultăţile fi nanciare în ceea ce 
priveşte asigurarea alimentară adecvată a deţinuţilor. Totuşi, Comitetul insistă asupra faptului că 
aceasta este o exigenţă fundamentală a vieţii care trebuie să fi e asigurată de către stat persoanelor 
afl ate la întreţinerea sa şi că nimic nu-l poate exonera de această obligaţie (paragraful 83).

22. În ceea ce priveşte programele educative, CPT-ul recomandă a acorda prioritate 
instituţiei penitenciare pentru minori la dezvoltarea învăţământului şi formării 
profesionale, cu punerea la dispoziţie a mijloacelor materiale, pedagogice şi umane 
necesare; a întreprinde, de asemenea, acţiuni prioritare pentru ca în instituţia penitenciară 
nr. 13 minorii să benefi cieze de un program de activităţi, pe fundalul a ceea ce s-a realizat 
deja la Lipcani (paragraful 88).

23. În ceea ce priveşte aprovizionarea cu tratamente medicamentoase, altele decât cele împotriva 
tuberculozei, situaţia rămâne problematică nu doar în instituţiile vizitate, dar şi în tot sistemul 
penitenciar. Pentru soluţionarea acestei lipse cronice, se recomandă deţinuţilor sau familiilor 
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acestora să furnizeze ei înşişi medicamentele. O asemenea situaţie nu este acceptabilă. Chiar şi in 
situaţia unei conjuncturi economice grave, există exigenţe fundamentale ale vieţii care trebuie, în 
toate circumstanţele, să fi e asigurate de către stat persoanelor care sunt la întreţinerea sa. Aceasta 
include şi un tratament corespunzător. 

• CPT-ul recomandă din nou autorităţilor moldoveneşti de a lua toate măsurile necesare 
pentru a asigura o aprovizionare sufi cientă a medicamentelor necesare în instituţiile 
penitenciare (paragraful 94).

24. Totodată, delegaţia a constatat că numeroşi deţinuţi, in particular minori, nu sunt 
informaţi despre mijloacele pe care le au la dispoziţie pentru a contesta sancţiunea plasării in 
celula disciplinară. 

• Se recomanda de a remedia acest lucru (paragraful 109).

25. Condiţiile materiale din celulele disciplinare erau în toate instituţiile vizitate inacceptabile: 
fără lumina naturală, uneori chiar fără aerisire artifi cială, celule semidistruse, umede şi reci, 
ocazional fără încălzire, fără noduri sanitare.

• CPT-ul recomandă ca celulele disciplinare din instituţiile penitenciare vizitate să 
nu mai fi e utilizate în starea lor actuală. Oricare deţinut supus sancţiunii de a fi  pus în 
celula disciplinară trebuie să fi e plasat într-o celulă luminată adecvat, aerisită si echipată 
corespunzător — conţinând o masa şi un scaun fi xate stabil - şi atunci când este necesar să 
fi e încălzită (paragraful 110).

26. Constatările făcute de delegaţie evidenţiază lacunele garanţiilor procedurale acordate la 
aplicarea măsurii de declarare a deţinutului drept violator fraudulos al regimului. Mulţi deţinuţi 
nu au fost prezenţi în faţa comisiei penitenciare competente de a da aviz pentru aplicarea 
măsurii date şi nu au fost informaţi despre motivele aplicări măsurii şi nici despre mijloacele 
de contestare. 

• CPT-ul recomanda a garanta expres că orice deţinut recunoscut ca violator fraudulos 
al regimului şi/sau cu privire la care este luată sau reînnoită o decizie de plasare în regim 
de tip celular:

• să fi e informat în scris despre motivele aplicării măsurii sau despre prelungirea 
acesteia

• să aibă dreptul de a apela la o autoritate externă instituţiei penitenciare vizate. Având 
în vedere consecinţele pe care le poate atrage clasifi carea drept “violator fraudulos”, ar fi  
preferabil ca această autoritate externă să fi e un judecător (paragraful 112). 

27.De la prima vizită a CPT-ului în Republica Moldova, condiţiile de detenţie în instituţiile 
Ministerului Afacerilor Interne au fost sursa activelor preocupări ale Comitetului. Vizita din 
2004 nu a permis de a le înlătura. În consecinţă, fi e că este vorba despre comisariatele de poliţie 
sau de izolatoarele de detenţie provizorie vizitate, condiţiile materiale sunt invariabil criticate 
ca şi în trecut. În izolatoarele de detenţie provizorii, în particular, ele rămân dezastruoase, 
continuând sub numeroase aspecte a se asemăna, pentru persoanele deţinute, cu un tratament 
inuman şi degradant (paragraful 129).

Rubrică îngrijită de magistru în drept Alexandu Cocîrţă
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CURTEA EUROPEANĂ PENTRU DREPTURILE OMULUI

SECŢIUNEA A PATRA

CAUZA CORSACOV v. MOLDOVA

(Cererea nr. 18944/02)
Hotărîre1

Strasbourg, 4 aprilie 2006

Această hotărâre va deveni defi nitivă în condiţiile prevăzute de art. 44 § 2 al 
Convenţiei. Ea poate fi  supusă unei revizuiri editoriale.

În cauza Corsacov v. Moldova, 
1. Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţiunea a Patra), în şedinţa Camerei 

compusă din:
Sir Nicolas BRATZA, Preşedinte,
Dl. G. BONELLO,
Dl. K. TRAJA,
Dl. S. PAVLOVSCHI,
Dl. L. GARLICKI,
Dra L. MIJOVIĆ,
Dl. J. ŠIKUTA, judges,
şi Dl. M. O’BOYLE, Grefi erul Secţiunii,
După ce a deliberat în secret la 14 martie 2006, 
Pronunţă următoarea hotărâre, care a fost adoptată la aceeaşi dată:

PROCEDURA

2. Cazul a rezultat dintr-o cerere (nr. 18944/02) împotriva Republicii Moldova, 
depusă la Curte în conformitate cu prevederile art. 34 al Convenţiei Europene pentru 
Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”) de către 
Mihai Corsacov („reclamant”) la 6 august 2001. 

3. Reclamantul a fost reprezentat de către dra Doina Străisteanu, care a acţionat 
iniţial în numele „Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica 
Moldova”, o organizaţie non-guvernamentală cu sediul la Chişinău, iar ulterior de 
sine stătător. Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de către 
Agentul său, dl Vitalie Pârlog.

4. Reclamantul a pretins că a fost supus unei brutalităţi grave din partea poliţiei şi că 
autorităţile au omis să desfăşoare o investigaţie adecvată a incidentului, ceea ce constituie 
o încălcare a art. 3. El de asemenea se plânge de încălcarea art. 13 al Convenţiei. 

5. Cererea a fost repartizată celei de a Patra Secţiuni. La 22 iunie 2004 o Cameră 
din cadrul acestei Secţiuni a decis să comunice cererea Guvernului. 

6. La 1 noiembrie 2004, Curtea a schimbat componenţa Secţiunilor sale (art. 25 § 
1 al Regulamentului). Această cauză a fost repartizată celei de-a Patra Secţiuni nou 
înfi inţate (art. 25 § 1 al Regulamentului). 
1 Traducere neofi cială.
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7. Printr-o decizie care datează din 13 septembrie 2005, Curtea a declarat cererea 
ca fi ind admisibilă. 

8. Reclamantul şi Guvernul au prezentat fi ecare observaţiile lor cu privire la fondul 
cauzei (art. 59 § 1 al Regulamentului).

ÎN FAPT

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI

9. Reclamantul s-a născut în 1981 şi locuieşte în Cărpineni, Moldova. 
10. La 9 iulie 1998 reclamantul, care pe atunci avea vârsta de şaptesprezece ani, a 

fost arestat fi ind acuzat de furt. În timp ce era condus spre maşina de poliţie el a încercat 
să arunce un cuţit din buzunar. Atenţionaţi de un trecător, ofi ţerii de poliţie A. Tulbu 
şi V. Dubceac l-au aruncat pe reclamant la pământ. Conform spuselor reclamantului, 
ei l-au lovit în faţă şi i-au pus cătuşele. De asemenea, reclamantul pretinde că ei l-au 
agresat pe parcursul drumului spre secţia de poliţie. 

11. La secţia de poliţie, după spusele reclamantului, ofi ţerii au continuat să-l bată 
pe durata audierii. Ei l-au lovit cu picioarele, i-au aplicat lovituri cu pumnii şi l-au 
bătut cu bastoane pe toată suprafaţa corpului şi pe tălpile picioarelor pentru a obţine o 
recunoaştere a vinovăţiei. Pe parcursul bătăilor el a fost încătuşat. El a fost de asemenea 
suspendat de o bară de metal o perioadă îndelungată de timp. Guvernul neagă aceste 
alegaţii. 

12. La 10 iulie 1998 reclamantul pretinde că a fost dus de către poliţiştii care l-au 
arestat în pădure pentru reconstituirea faptelor. El pretinde că a fost bătut pe parcursul 
drumului spre pădure. În pădure, unul din ofi ţerii de poliţie i-a pus pistolul la tâmplă 
şi l-a ameninţat că-l împuşcă dacă nu-şi recunoaşte vina. El a fost eliberat din detenţie 
în seara acelei zile. Din documentele prezentate de către părţi reiese că reclamantul 
a recunoscut că a comis furtul. Totuşi, ulterior urmărirea penală împotriva sa a fost 
încetată din motivul lipsei „elementelor constitutive” ale infracţiunii. 

13. Potrivit Guvernului, reclamantul nu a fost ameninţat cu arma de către ofi ţerii 
de poliţie, deoarece aceştia nu l-au însoţit în pădure. El a fost luat în pădure în scopul 
efectuării investigaţiilor, dar nu în vederea reconstituirii faptelor. 

14. La 11 iulie 1998, starea sănătăţii reclamantului s-a înrăutăţit şi mama sa l-a dus la 
un medic, care a stabilit că el a suferit o traumă cranio-cerebrală şi are sindromul cerebral 
post-contuzie. 

15. La 13 iulie 1998 un medic legist a examinat reclamantul şi a stabilit prezenţa 
unor vânătăi surii-gălbui de 3 x 2 cm şi de 6 x 5 cm în jurul ochiului drept, urechii 
drepte, buzelor şi pe talpa piciorului stâng. Ţesutul moale de pe cap, precum şi dinţii 
săi din partea dreaptă provocau durere la atingere. Medicul a conchis că leziunile 
corporale puteau fi  provocate de lovituri cu un obiect contodent, posibil în condiţiile 
descrise de către reclamant şi corespund categoriei de leziuni corporale uşoare. 

16. La 13 iulie 1998 mama reclamantului a depus o plângere penală la procuratura 
raionului Hînceşti, solicitând instituirea urmăririi penale împotriva ofi ţerilor de poliţie 
care i-au aplicat un tratament rău fi ului său şi l-au ameninţat cu moartea. 
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17. La 14 iulie 1998, un ORL-list a examinat reclamantul şi a conchis că el suferea 
de hyperaemie şi că a suferit o perforare centrală a membranei timpanului drept. 

18. La 28 iulie 1998 un alt specialist a ajuns la concluzia că reclamantul suferea de 
otită acută post traumatică în partea dreaptă şi de otită agnogenică în partea stângă cu 
surditate de percepţie.

19. Între 14 şi 25 iulie, 30 iulie şi 22 august, 2 şi 17 septembrie şi 14 octombrie şi 
3 noiembrie 1998 reclamantul a fost spitalizat cu diagnosticul de traumă cerebrală şi 
surditate de percepţie brusc instalată. 

20. La 3 august 1998 mama reclamantului a fost informată de către procuratura 
Hînceşti că plângerea sa a fost respinsă din motivul lipsei „elementelor constitutive” 
ale infracţiunii. Ea a depus plângere împotriva acestei decizii la procurorul ierarhic 
superior.

21. La 21 august 1998 mama reclamantului a primit o scrisoare de la un procuror 
ierarhic superior din procuratura Hînceşti, prin care era informată că plângerea sa a 
fost respinsă. Ea a atacat această decizie la Judecătoria Hînceşti.

22. La 16 noiembrie 1998 Judecătoria Hînceşti a anulat decizia procurorului de 
respingere a plângerii reclamantului cu privire la tratamentul rău aplicat şi a ordonat 
desfăşurarea unei anchete suplimentare. Ancheta a constat printre altele că nu era disputat 
faptul că reclamantul a suferit leziunile sale corporale pe data de 9 iulie 1998, fi e la secţia 
de poliţie sau în drum spre aceasta; totuşi circumstanţele nu erau clare. Judecătoria de 
asemenea a constatat că procuratura Hînceşti nu a acordat sufi cientă atenţie faptului că 
începând din 9 iulie 1998 reclamantul permanent era supus tratamentului medical în 
spital şi astfel a fost lipsit de posibilitatea de a frecventa şcoala. 

23. La 15 ianuarie 1999 procuratura Hînceşti a adoptat o nouă decizie prin care 
din nou a refuzat să instituie urmărirea penală împotriva ofi ţerilor de poliţie care se 
pretinde că au aplicat un tratament rău inculpatului. În decizie se menţiona printre altele 
că leziunile suferite de reclamant au fost cauzate de căderea sa din 9 iulie 1998, atunci 
când ofi ţerii de poliţie au trebuit să-l arunce la pământ pentru a contracara atacatul 
său cu un cuţit asupra unuia din ei. Decizia se baza pe o expertiză medicală din data 
de 14 ianuarie 1999 care menţiona că leziunile ar fi  putut fi  cauzate fi e de un obiect 
contodent, fi e de o cădere. Mama reclamantului s-a adresat Procuraturii Generale.

24. La 25 februarie 1999 Procuratura Generală a clasat decizia din 15 ianuarie 1999 
ca fi ind „prematură” şi dosarul a fost retrimis procuraturii din raionul Hînceşti pentru 
revizuire. Procuratura a constatat printre altele că investigaţia a omis să elucideze 
circumstanţele pretinsului atac cu cuţitul comis de către reclamant asupra unuia dintre 
ofi ţerii de poliţie. 

25. La 15 martie 1999 Procuratura raionului Hînceşti a emis o nouă decizie prin 
care a refuzat instituirea urmăririi penale împotriva ofi ţerilor de poliţie pe temeiul că 
acţiunile lor nu au întrunit nici un element al infracţiunii. 

26. La 25 martie 1999 procurorul ierarhic superior a clasat decizia din 15 martie 
1999 din motivul că pretinsul atac cu cuţitul al reclamantului împotriva unui ofi ţer de 
poliţie nu a fost investigat corespunzător. 

27. La 9 aprilie 1999 Procuratura raionului Hînceşti a adoptat o nouă decizie 
prin care din nou a refuzat instituirea urmăririi penale împotriva ofi ţerilor de poliţie, 
deoarece acţiunile lor au fost justifi cate. În acelaşi timp, procuratura a constatat că 
reclamantul nu a atacat vreun ofi ţer de poliţie cu cuţitul, dar mai degrabă ofi ţerul de 
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poliţie a crezut că exista un risc ca el să fi e atacat. Mama reclamantului a adresat o 
plângere împotriva acestei decizii procurorului ierarhic superior. 

28. La 1 mai 1999 procurorul ierarhic superior a clasat decizia din 9 aprilie 1999 şi 
a ordonat instituirea urmăririi penale împotriva celor doi ofi ţeri de poliţie. 

29. La o dată nespecifi cată, reclamantul a depus o plângere la Ministerul Afacerilor 
Interne. 

30. La 14 iunie 1999 Ministerul Afacerilor Interne a informat reclamantul că vor 
fi  aplicate sancţiuni disciplinare împotriva ofi ţerilor de poliţie A. Tulbu şi V. Dubceac 
numai dacă va fi  constatată vinovăţia lor. 

31. La 20 septembrie 1999 procuratura Hînceşti a adoptat decizia de refuz de 
instituire a urmăririi penale. Decizia a constatat printre altele că reclamantul a avut în 
cuţit în mână, dar că el nu a încercat să atace vreun ofi ţer de poliţie. Mama reclamantului 
a depus o plângere împotriva acestei decizii. 

32. La 18 noiembrie 1999 procurorul ierarhic superior din cadrul procuraturii 
Lăpuşna a respins această plângere. În decizie se prevedea, printre altele că leziunile 
corporale ale reclamantului au fost cauzate în urma căderii sale din 9 iulie 1998 când 
reclamantul a încercat să arunce cuţitul său, dar ofi ţerii de poliţie au crezut că el va 
folosi cuţitul împotriva lor şi l-au aruncat la pământ. Starea sănătăţii reclamantului 
era „normală” şi nici un martor nu a văzut că ofi ţerii de poliţie l-au bătut. Mama 
reclamantului a depus o plângere împotriva acestei decizii. 

33. La 10 februarie 2000 Procuratura Generală a admis plângerea reclamantului şi a 
ordonat redeschiderea urmăririi penale. Ea a statuat, printre altele, că investigaţia a fost 
desfăşurată „de o manieră extrem de superfi cială”. Ea a ordonat anchetatorilor, printre 
altele, să audieze martorii şi părţile cauzei şi să investigheze dacă ofi ţerii de poliţie A. 
Tulbu şi V. Dubceac au tras focuri de armă în pădure. De asemenea, a fost ordonată 
o examinare medicală a reclamantului şi a notat câteva declaraţii contradictorii ale 
martorilor şi încălcări procedurale. 

34. La 28 februarie 2000, la cererea anchetatorului V.B. din procuratura Hînceşti a fost 
instituită o comisie medicală independentă compusă din 4 medici legişti cu experienţă 
care au efectuat o examinare medicală detaliată a reclamantului. În baza unor certifi cate 
medicale anterioare şi a propriei examinări comisia a întocmit o expertiză medicală care, 
printre altele, menţiona că:

“Pe parcursul examinării medicale s-a constatat că reclamantul avea vânătăi în 
jurul ochiului drept, a urechii drepte, pe buze şi pe talpa piciorului stâng. 

Din fi şa medicală a reclamantului reiese că la vârsta de 8 luni... el a suferit o otită 
purulentă la urechea stângă.

La 11 iulie 1998, un medic neurolog a constat că reclamantul a suferit o traumă 
acută la cap cu sindrom cerebrostenic.

La 14 iulie 1998, un ORL-ist a constatat că reclamantul a suferit o hyperaemie 
timpanică şi a avut o perforare centrală a membranei timpanului drept ca rezultat 
al unei barotraume [o leziune cauzată de schimbările rapide şi bruşte ale presiunii ] 
suferite la 9 iulie 1998.

La 14 iulie 1998, reclamantul nu avea vreo leziune la dinţi.
La 28 iulie 1998, un ORL-ist a constatat că reclamantul a suferit o otită acută 

media post-traumatică la urechea dreaptă şi o otită agnogenică la urechea stângă. El 
a suferit de surditate de percepţie brusc instalată.
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La 9 octombrie 1998, un medic neurolog a constatat că în rezultatul traumei suferite 
la cap reclamantul a suferit o hipertensiune intercraniană cu semne de epilepsie.

La 20 aprilie 2000, reclamantul a fost examinat de un otolaringologist care a 
constatat că el a suferit o hipoacuzie bilaterală post-traumatică [o pierdere uşoară a 
capacităţii de auz]. A fost recomandată spitalizarea sa.

[...[
1. În baza celor menţionate, comisia a ajuns la concluzia că domnul Corsacov a 

suferit leziuni corporale sub formă de vânătăi pe faţă (ochiul drept, urechea dreaptă 
şi buze) şi pe talpa piciorului; o traumă la cap şi contuzie; otită media acută post-
traumatică la urechea dreaptă şi otită agnogenică la urechea stângă cu hipoacuzie 
bilaterală.

... Leziunile corporale ale reclamantului au necesitat tratament medical de lungă 
durată şi pot fi  califi cate ca mai puţin grave.

[…]
3. Comisia nu are nici un temei obiectiv să creadă că leziunile corporale ar fi  putut 

fi  suferite de reclamant înainte de 9 iulie 1998.
4. Aceste leziuni au fost cauzate prin lovirea cu corpuri contondente, posibil în 

circumstanţele descrise de reclamant şi ele nu au putut fi  produse prin cădere.
5. ... Actualmente starea sănătăţii domnului Corsacov este relativ satisfăcătoare, el 

suferind de hipoacuzie bilaterală post-traumatică...”
35. La 10 iunie 2000, procuratura Lăpuşna a adoptat o decizie de refuz a urmăririi 

penale. Decizia prevedea, printre altele, că reclamantul a avut un cuţit în mâna sa, 
dar că nu a încercat să atace ofi ţerii de poliţie. Mama reclamantului a depus plângere 
împotriva acestei decizii.

36. La 12 iulie 2000, Procuratura Generală a anulat decizia din 10 iunie 2000, ordonând 
desfăşurarea unei investigaţii suplimentare. Ea a constatat, printre altele, că anularea 
deciziei a fost ilegală şi a avut un caracter tendenţios. Ea conţinea, printre altele:

“Contrar concluziei comisiei medicale care a constatat în mod clar că leziunile 
corporale ale domnului Corsacov au fost cauzate prin lovituri cu un obiect contodent, 
posibil în circumstanţele descrise de reclamant şi că ele n-au putut fi  produse prin 
cădere anchetatorul V.B. a indicat în decizia sa că leziunile corporale au fost cauzate 
prin căderea reclamantului...”

37. La 3 august 2000, procuratura Lăpuşna a adoptat o decizie prin care a refuzat 
instituirea urmăririi penale împotriva reclamantului pentru pretinsul atac cu cuţitul asupra 
ofi ţerilor de poliţie din 9 iulie 1998. Ea a constatat că nu exista nici un temei să se creadă 
faptul că reclamantul a intenţionat să folosească cuţitul împotriva ofi ţerilor de poliţie.

38. La 31 august 2000, procuratura Lăpuşna a adoptat o decizie prin care instituirea 
urmăririi penale împotriva ofi ţerilor de poliţie a fost, de asemenea, respinsă. Ea a 
declarat, printre altele, că reclamantul avea un cuţit în mână şi că ofi ţerii de poliţie 
au crezut că a existat o ameninţare la adresa lor şi l-au aruncat la pământ. În rezultat, 
reclamantul a suferit leziunile sale corporale prin căderea la pământ, lovindu-se cu 
capul, în timp ce ofi ţerii de poliţie au acţionat în legitimă apărare. Reclamantul a depus 
o plângere împotriva acestei decizii.

39. La 21 ianuarie 2001 decizia din 26 august 2000 a fost anulată de către Procuratura 
Generală, urmărirea penală fi ind redeschisă.
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40. La 28 februarie 2001 procuratura Lăpuşna a refuzat din nou instituirea urmăririi 
penale împotriva ofi ţerilor de poliţie. Reclamantul a depus o plângere împotriva acestei 
decizii.

41. La 20 martie 2001, procurorul ierarhic superior din procuratura Lăpuşna a 
anulat decizia din 28 februarie 2001 şi a ordonat redeschiderea urmăririi penale.

42. La 20 iunie 2001 procuratura Lăpuşna a adoptat o decizie prin care a refuzat 
plângerea reclamantului. Această decizie prevedea, printre altele, că:

“... În conformitate cu certifi catul medical din 15 ianuarie 1998, Corsacov avea 
vânătăi în jurul ochiului drept, a urechii drepte şi consecinţe ale unei barotraume, o 
traumă la cap, care ar fi  putut fi  cauzate prin cădere şi care puteau fi  califi cate drept 
leziuni corporale uşoare.

Conform concluziei comisiei [expertiza medicală din 28 februarie 2000], dinţii 
domnului Corsacov nu au suferit careva leziuni şi s-a constatat că el suferea de otită 
media acută post-traumatică la urechea dreaptă şi otită agnogenică la urechea stângă 
cu hipoacuzie bilaterală, care ar fi  putut fi  cauzate prin lovituri.

Nu se dispută faptul că reclamantul avea leziuni corporale; totuşi, leziunile 
corporale au fost cauzate în limitele legii. Referitor la otita agnogenică la urechea 
stângă, se presupune că reclamantul suferea de această afecţiune încă din copilărie... 
În conformitate cu opinia medicului A.M., otita agnogenică la urechea stângă nu are 
nici o legătură cu otita de la urechea dreaptă şi ar fi  putut fi  cauzată de o răceală sau 
infecţie, dar nu de lovituri. Surzenia poate avea mai multe cauze şi pentru a cunoaşte 
originile sale este important de a determina momentul apariţiei. În acest caz este 
imposibil de stabilit momentul exact la care reclamantul a început să surzească; mai 
mult, deoarece în prima sa declaraţie, Corsacov a declarat că numai după primirea 
loviturilor el a început să audă sunete în urechea sa dreaptă, dar că el nu a spus nimic 
despre durerea şi surzenia la urechea sa stângă.

Ofi ţerii de poliţie [A. Tulbu şi V. Dubceac] şi martorul C. au declarat că la 9 iulie 
1998 în drum spre secţia de poliţie, nu a fost folosită forţa fi zică împotriva reclamantului, 
cu excepţia cazului când el a fost deposedat de cuţit. Atunci, prin modalităţi tehnice 
speciale, reclamantul a fost aruncat la pământ, lovindu-se cu capul... 

Corsacov a admis faptul că a avut un cuţit şi a explicat că el a încercat să-l arunce 
pentru a evita orice confl ict la secţia de poliţie. 

Ofi ţerii de poliţie M.I şi D.I., care erau prezenţi în secţia de poliţie la 9 iulie 1998 
au declarat că nimeni nu a folosit forţa fi zică împotriva reclamantului în prezenţa lor, 
el nu a fost încătuşat şi bătut cu bastonul....

Mama reclamantului a declarat că în seara de 9 iulie 1998 ea şi-a vizitat fi ul la secţia 
de poliţie şi acesta nu avea nici o leziune... Unchiul reclamantului B.V., de asemenea, a 
declarat că el a vizitat reclamantul la secţia de poliţie la 10 iulie 1998, între orele 1:00 
şi 2:00 noaptea, şi că el nu avea nici un semn de leziuni..., iar reclamantul nu s-a plâns 
de faptul că ar fi  fost bătut.

[...]
Leziunile corporale care Corsacov susţine că i-au fost provocate au fost cauzate 

prin căderea la pământ, lovindu-se la cap în momentul în care ofi ţerii de poliţie A. 
Tulbu şi V. Dubceac s-au afl at într-un pericol real de a fi  răniţi. Ofi ţerii de poliţie au 
acţionat în limitele articolelor 14 şi 15 ale Legii cu privire la poliţie, atunci când l-au 
deposedat de cuţitul său.”
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43. Decizia nu conţinea nici o referire la alegaţiile reclamantului potrivit cărora la 
10 iulie 1998 el a fost dus în pădure şi ameninţat cu moartea. Reclamantul a depus o 
plângere împotriva acestei decizii.

44. După 20 iunie 2001, urmărirea penală a fost redeschisă şi încetată de mai multe 
ori. Decizia defi nitivă de încetare a investigaţiei a fost adoptată la 10 ianuarie 2002 de 
către procuratura Lăpuşna.

45. După ce această cauză a fost declarată admisibilă de către Curte la 7 noiembrie 
2005, Procuratura Generală a ordonat redeschiderea urmăririi penale. Această urmărire 
continuă să se desfăşoare. În conformitate cu declaraţiile Guvernului, redeschiderea 
urmăririi penale a fost ordonată de către Procurorul General şi a avut drept bază faptul că 
reclamantul a susţinut că i-au fost provocate leziuni corporale în luna iulie 1998, starea 
sănătăţii sale deteriorându-se până la invaliditate de gradul II, care în conformitate cu 
legislaţia Republicii Moldova este echivalentă cu pierderea capacităţii de muncă în 
proporţie de 50-75% şi că reclamantul a necesitat îngrijire medicală permanentă.

DREPT INTERN PERTINENT

46. Codul de Procedură Penală în vigoare între 24 martie 1961 şi 12 iunie 2003 
prevede următoarele:

Art. 193. Procedura plângerilor
Plângerile în scris împotriva actelor organului de cercetare penală sau ale 

anchetatorului penal se adresează procurorului. Plângerile verbale sînt consemnate de 
către procuror, anchetatorul penal sau persoana care efectuează cercetarea penală, într-
un proces-verbal, semnat de cel ce face plângerea şi de persoana care o primeşte.

Persoana care efectuează cercetarea penală şi anchetatorul penal sînt obligaţi ca în 
termen de douăzeci şi patru de ore să înainteze plângerea împreună cu explicaţiile lor 
procurorului.

Plângerea depusă până la rezolvarea ei nu suspendă executarea actului  atacat, dacă 
persoana care efectuează cercetarea penală, anchetatorul penal sau procurorul nu consideră 
necesar aceasta.

Art. 194. Examinarea plângerii de către procuror
În termen de trei zile de la primirea plângerii, procurorul este obligat s-o examineze 

şi să comunice celui care a întocmit-o hotărârea sa. În caz de respingere a plângerii 
procurorul este obligat să arate motivele pentru care o consideră neântemiată.

Art. 195/1. Contestarea în instanţa de judecată a hotărârilor şi acţiunilor 
organelor de urmărire penală şi ale procurorului

Plângerea împotriva hotărârilor şi acţiunilor organului de urmărire penală şi ale 
procurorului poate fi  înaintată în instanţa de judecată de către bănuit, învinuit, apărător, 
partea vătămată, partea civilă, partea civilmente responsabilă, precum şi de către alte 
persoane ale căror drepturi şi interese legitime au fost încălcate prin hotărârile şi 
acţiunile contestate, dacă asemenea plângere nu a fost satisfăcută de către procuror.

Persoanele specifi cate la alin.1 din prezentul articol au dreptul să atace în instanţa 
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de judecată refuzul organului de urmărire penală şi al procurorului de primire a cererii 
privind comiterea infracţiunii, de satisfacere a recuzărilor şi a demersurilor de intentare 
a dosarului penal, precum şi hotărârile privind suspendarea sau clasarea dosarului 
penal şi alte acţiuni şi hotărâri în cazurile prevăzute de prezentul Cod.

Plângerea poate fi  înaintată judecătorului judecătoriei din raza de activitate a 
procuraturii în termen de 10 zile de la data primirii înştiinţării  referitor la respingerea 
plângerii sau la expirarea termenului de 10 zile de la data depunerii plângerii pe adresa 
procurorului, dacă acesta nu a dat răspuns.

Art. 195/1. Contestarea în instanţa de judecată a hotărârilor şi acţiunilor 
organelor de urmărire penală şi ale procurorului

Plângerea împotriva hotărârilor şi acţiunilor organului de urmărire penală şi ale 
procurorului poate fi  înaintată în instanţa de judecată de către bănuit, învinuit, apărător, 
partea vătămată, partea civilă, partea civilmente responsabilă, precum şi de către alte 
persoane ale căror drepturi şi interese legitime au fost încălcate prin hotărârile şi 
acţiunile contestate, dacă asemenea plângere nu a fost satisfăcută de către procuror.

Persoanele specifi cate la alin.1 din prezentul articol au dreptul să atace în instanţa 
de judecată refuzul organului de urmărire penală şi al procurorului de primire a cererii 
privind comiterea infracţiunii, de satisfacere a recuzărilor şi a demersurilor de intentare 
a dosarului penal, precum şi hotărârile privind suspendarea sau clasarea dosarului 
penal şi alte acţiuni şi hotărâri în cazurile prevăzute de prezentul Cod.

Plângerea poate fi  înaintată judecătorului judecătoriei din raza de activitate a 
procuraturii în termen de 10 zile de la data primirii înştiinţării  referitor la respingerea 
plângerii sau la expirarea termenului de 10 zile de la data depunerii plângerii pe adresa 
procurorului, dacă acesta nu a dat răspuns.

Art. 195/4. Controlul judiciar al legalităţii refuzului de a porni procesul penal
Controlul judiciar al legalităţii refuzului de a porni procesul penal se exercită de 

către instanţa de judecată de la locul emiterii ordonanţei  în  şedinţă  deschisă, cu  
participarea  procurorului, petiţionarului, avocatului acestuia sau reprezentantului lui 
legitim.

Absenţa fără motive întemeiate a părţilor, înştiinţate la timp despre data examinării 
plângerii, nu constituie un obstacol pentru exercitarea controlului judiciar.

La începutul şedinţei, judecătorul anunţă care plângere urmează a fi  examinată, se 
recomandă persoanelor prezente la şedinţă, le explică drepturile  şi obligaţiile. Reclamantul, 
dacă acesta participă la examinare, argumentează plângerea, apoi sînt audiate şi celelalte 
persoane prezente la şedinţă.

Instanţa de judecată cercetează concluziile despre lipsa motivelor şi temeiurilor 
legitime pentru pornirea procesului penal, cauzele pentru care s-a emis o astfel de 
ordonanţă, precum şi corespunderea cu normele dreptului procesual a temeiurilor 
referitoare la refuzul de a porni procesul penal.

În urma controlului judiciar, instanţa de judecată pronunţă una din următoarele 
încheieri:

1) privind anularea ordonanţei despre refuzul de a porni procesul penal;
2) privind modifi carea temeiurilor refuzului, considerându-l legal în esenţă;
3) privind respingerea plângerii.
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Încheierea instanţei în privinţa controlului legalităţii refuzului de a porni procesul 
penal este defi nitivă şi executorie la expirarea termenului de atac, iar dacă a fost atacată 
- după examinarea cauzei în instanţa de judecată ierarhic superioară.

47. Vechiul Cod Penal în vigoare între 24 martie 1961 şi 12 iunie 2003:
Art. 185. Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu
Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, adică săvârşirea de către 

o persoană cu funcţie de răspundere a unor acte, care depăşesc în mod vădit limitele 
drepturilor şi atribuţiilor acordate de lege, dacă aceasta a cauzat daune considerabile 
intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fi zice 
şi juridice, — se pedepseşte fi e cu privaţiune de libertate până la trei ani, fi e cu amendă 
în mărime de la treizeci la o sută de salarii minime, fi e cu destituire din funcţie, cu 
privarea, în toate cazurile, de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a practica 
anumite activităţi pe un termen de până la cinci ani.

48. Legea cu privire la poliţie din 18 decembrie 1990 prevede:

Art. 14. Condiţiile şi limitele aplicării forţei, mijloacelor speciale şi a armei de foc
Poliţia are dreptul să aplice forţa fi zică, mijloacele speciale şi arma de foc în cazurile 

şi în modul prevăzute de prezenta lege.
Aplicarea forţei, mijloacelor speciale sau a armei de foc trebuie să fi e precedată de 

un avertisment privind intenţia recurgerii la ele cu acordarea unui timp sufi cient pentru 
reacţia de răspuns, cu excepţia cazurilor în care tergiversarea aplicării forţei fi zice, a 
mijloacelor speciale şi a armei generează un pericol direct pentru viaţa şi sănătatea 
cetăţenilor şi a colaboratorilor poliţiei, poate conduce la alte urmări grave.

Arma de foc nu se aplică contra femeilor şi minorilor, persoanelor de vârstă înaintată, 
precum şi contra oamenilor cu evidente defi cienţe fi zice, cu excepţia cazurilor în care 
ei au săvârşit un atac armat, opun rezistenţă folosind arme sau au săvârşit un atac în 
grup, ce ameninţă viaţa şi sănătatea oamenilor, dacă acţiunile de acest fel nu pot fi  
respinse pe alte căi şi cu alte mijloace.

În toate cazurile  când aplicarea forţei nu poate fi   evitată, colaboratorii poliţiei sînt 
datori să se străduiască să aducă o daună cît mai mică sănătăţii, onoarei, demnităţii 
şi bunurilor cetăţenilor, de asemenea să asigure acordarea asistenţei medicale 
victimelor.

În cazul rănirii sau decedării cetăţenilor ca urmare a aplicării forţei fi zice, a 
mijloacelor speciale sau a armei de foc colaboratorul poliţiei este dator să comunice 
despre aceasta şefului său direct, pentru ca acesta să-l înştiinţeze pe procuror.

Depăşirea de către colaboratorii poliţiei a atribuţiilor lor în ceea ce priveşte aplicarea 
forţei, a mijloacelor speciale şi a armei de foc atrage după sine răspunderea prevăzută 
de lege.

Art. 15. Aplicarea forţei fi zice
Colaboratorii poliţiei aplică forţa fi zică, inclusiv  procedee speciale de luptă, pentru 

curmarea infracţiunilor, pentru înfrângerea rezistenţei opuse cerinţelor legale, dacă 
metodele nonviolente nu asigură îndeplinirea obligaţiilor ce le revin”.
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ÎN DREPT

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 3 AL CONVENŢIEI

49. Reclamantul s-a plâns de încălcarea art. 3 al Convenţiei, care reglementează 
următoarele:

“Nimeni nu poate fi  supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori 
degradante.”

50. Curtea notează faptul că plângerea se referă atât la tratamentul rău aplicat 
reclamantului, cît şi la activităţile de investigaţie întreprinse de către autorităţi cu 
privire la aplicarea unui tratament rău faţă de el.

A. Observaţiile prezentate de către părţi
51. În conformitate cu declaraţiile reclamantului, salariile şi perspectivele 

profesionale ale ofi ţerilor de poliţie din Republica Moldova depinde de numărul 
infracţiunilor descoperite. Acest lucru favorizează practicarea unor tratamente rele faţă 
de persoanele bănuite în scopul de a obţine mărturiile acestora.

52. El a declarat faptul că a fost ameninţat cu moartea şi bătut grav de către ofi ţerii 
de poliţie A. Tulbu şi V. Dubceac. Reclamantul s-a referit, în special la expertiza 
medicală din 28 februarie 2000, întocmită de către o comisie independentă de medici 
legişti numită de către procuratură (vezi paragraful 33 de mai sus), care în opinia 
reclamantului a confi rmat gravitatea leziunilor corporale cauzate lui. Ca rezultat al 
bătăilor care i-au fost aplicate el a devenit surd şi incapabil de a munci, fi ind încă 
minor. Conform reclamantului, tratamentul aplicat lui constituie tortură. 

53. În observaţiile sale cu privire la admisibilitatea şi fondul cauzei prezentate 
în septembrie 2004, Guvernul a reiterat argumentele din decizia procuraturii din 
Lăpuşna, adoptată la 20 iunie 2001 (vezi paragraful 41 de mai jos). În observaţiile 
sale suplimentare cu privire la fondul cauzei prezentate în noiembrie 2005 Guvernul a 
notat faptul că declaraţiile reclamantului sunt nefondate şi că în orice caz tratamentul 
aplicat faţă de el nu a depăşit limitele impuse de art. 3 al Convenţiei. El s-a referit la 
constatările procuraturii din Lăpuşna conţinute în decizia sa din 20 iunie 2001 şi a notat 
faptul că toate leziunile care reclamantul susţine că i-au fost aplicate au fost cauzate 
din vina reclamantului. Conform opiniei Guvernului, ofi ţerii de poliţie s-au conformat 
tuturor prevederilor legii. Guvernul a mai notat faptul că reclamantul nu a putut dovedi 
existenţa unei legături cauzale dintre acţiunile ofi ţerilor de poliţie şi invaliditatea sa. În 
opinia Guvernului, deteriorarea sănătăţii reclamantului ar fi  putut fi  rezultatul faptului 
că sănătatea sa era deosebit de vulnerabilă sau din cauza unui tratament medical 
inadecvat, precum ar fi  medicamentele inadecvate. Aruncarea reclamantului la pământ 
i-a cauzat acestuia leziuni corporale uşoare, dar nu invaliditate de gradul II.

B. Evaluarea Curţii

1. Cu privire la pretinsa aplicare a unui tratament rău
54. După cum Curtea a constatat în numeroase cazuri, art. 3 cuprinde una din cele 

mai fundamentale valori ale unei societăţi democratice. Chiar şi în cele mai difi cile 
circumstanţe, cum ar fi  lupta împotriva terorismului şi a crimei organizate, Convenţia 
interzice în termeni absoluţi tortura şi tratamentul inuman şi degradant sau pedeapsa 
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inumană şi degradantă. Spre deosebire de cele mai esenţiale clauze ale Convenţiei şi ale 
Protocoalelor sale nr.1 şi 4, art. 3 nu conţine nici o prevedere care să permită excepţii 
sau derogări, chiar şi în stare de urgenţă publică care ar ameninţa viaţa populaţiei 
(vezi Selmouni v. Franţa [GC], nr. 25803/94, § 95, CEDO 1999-V, şi Assenov şi alţii 
v. Bulgaria hotărâre din 28 octombrie 1998, Rapoartele hotărârilor şi deciziilor 1998-
VIII, p. 3288, § 93).

55. Curtea reaminteşte faptul că dacă unei persoane i se aplică leziuni corporale 
în perioada afl ării acesteia în detenţie sau în controlul poliţiei, orice astfel de leziune 
ar da o prezumţie puternică că acea persoană a fost supusă unui tratament rău (vezi 
Bursuc v. România, nr. 42066/98, § 80, 12 octombrie 2004). Ţine de datoria statului să 
prezinte o explicaţie plauzibilă despre cum leziunile corporale au fost cauzate, în cazul 
în care statul omite să facă acest lucru poate exista o situaţie care să cadă sub incidenţa 
art. 3 al Convenţiei (vezi Selmouni v. Franţa, § 87). Nu este sufi cient ca statul să 
se refere numai la achitarea ofi ţerilor de poliţie învinuiţi pe parcursul perioadei de 
urmărire penală. În consecinţă, achitarea ofi ţerilor de poliţie acuzaţi de cauzarea unor 
leziuni corporale unei persoane nu va exclude sarcina probaţiei care aparţine statului, 
în conformitate cu articolul 3 al Convenţiei; statul trebuie să dovedească că leziunile 
corporale suferite de către acea persoană pe parcursul afl ării acesteia sub controlul 
poliţiei, nu au fost cauzate de către ofi ţerii de poliţie (Ribitsch v. Austria, hotărâre din 
4 decembrie 1995, Seria A nr. 336, §§ 34, 38).

(a) Constatările Curţii cu privire la faptele cauzei
56. Nu poate fi  disputat faptul că în perioada între arestul său la 9 iulie 1998 şi seara 

de 10 iulie 1998 reclamantul s-a afl at sub controlul poliţiei. De asemenea, nu poate fi  
disputat şi faptul că reclamantul a susţinut că pe parcursul acelei perioade lui i-au fost 
cauzate leziuni corporale.

57. Esenţa declaraţiilor Guvernului este că leziunile corporale au fost cauzate 
reclamantului când el a fost aruncat la pământ la 9 iulie 1998 în drum spre secţia de 
poliţie (vezi paragraful 53 de mai sus).

58. Curtea nu este convinsă de argumentele prezentate de către Guvern şi consideră 
că acesta a omis să prezinte o explicaţie plauzibilă despre modul cum reclamantului 
i-au fost cauzate leziuni corporale. Ea notează că expertiza medicală din 28 februarie 
2000, întocmită de către o comisie independentă constituită din 4 medici legişti 
cu experienţă, numită de către procuratură, în mod clar precede faptul că leziunile 
corporale ale reclamantului nu puteau fi  cauzate printr-o cădere a acestuia, dar prin 
lovituri cu un obiect contodent (vezi paragraful 33 de mai sus). Ea mai notează de 
asemenea că, constatările comisiei medicale nu au fost puse la îndoială în procedura 
naţională şi că Guvernul nu a prezentat nici o probă Curţii, care să pună la îndoială 
concluziile clare ale comisiei medicale. Prin urmare, Curtea consideră că acest raport 
are o valoare probatore puternică în ceea ce priveşte modul în care reclamantului i-au 
fost cauzate leziunile corporale.

59. Suplimentar constatărilor că leziunile la cap reclamantului au fost cauzate prin 
lovituri cu obiecte contodente şi că nu ar fi  putut fi  cauzate ca urmare a unei căderi, 
trebuie de asemenea notat faptul că în expertiza comisiei medicale din 28 februarie 
2000 este o constatare clară a faptului că reclamantul avea răni la talpa piciorului 
stâng care, de asemenea, puteau fi  cauzate numai prin lovituri cu un obiect contodent. 
Această constatare este conformă plângerii reclamantului că el a fost bătut cu un baston 
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la tălpi pentru a fi  forţat să-şi recunoască vina. Totuşi, autorităţile naţionale nu au luat 
în consideraţie constatările comisiei medicale şi au ajuns la concluzia că toate leziunile 
corporale ale reclamantului au fost rezultatul lovirii acestuia de pământ cu capul, o 
concluzie pe care Curtea nu o consideră credibilă. 

60. În baza tuturor materialelor prezentate, Curtea conchide că Guvernul nu a reuşit 
să prezinte probe care să dovedească faptul că leziunile corporale au fost cauzate 
reclamantului într-un alt mod decât aplicarea unui tratament rău pe parcursul afl ării 
sale în arest.

61. Expertiza medicală arată că reclamantul a fost bătut cu obiecte contodente în 
cap şi la talpa piciorului său stâng. Se pare că în rezultatul acestor bătăi reclamantul 
a suferit o traumă acută la cap şi o contuzie; el avea numeroase vânătăi pe faţă, în 
jurul urechii drepte şi pe talpa piciorului său stâng; el a avut o perforare a membranei 
timpanului ca rezultat al leziunilor corporale aplicate (vezi paragraful 33) care i-au 
cauzat surzenie brusc instalată şi care a avut drept rezultat scăderea capacităţii de auz 
(ibidem). Se pare că, leziunile cauzate reclamantului au deteriorat până la invaliditate 
de gradul II, care în conformitate cu legislaţia R. Moldova corespunde pierderii 
capacităţii de muncă în volum de 50-75%.

62. Cu referire la faptul că plângerea reclamantului potrivit căreia el a fost ameninţat cu 
arma este disputată de către părţi şi că nu a fost prezentată nici o probă în acest sens de către 
reclamant, Curtea consideră că este incapabilă de a formula o concluzie în acest sens. 

(b) Caracterizarea tratamentului în conformitate cu articolul 3 al Convenţiei
63. Curtea în continuare va determina forma tratamentului rău aplicat reclamantului. 

La determinarea faptului dacă o anumită formă de tratament rău ar trebui califi cată 
drept tortură, trebuie să fi e luată în consideraţie distincţia existentă în art. 3 între 
această noţiune şi cea a tratamentului inuman sau degradant. Aşa precum a fost notat 
în alte cauze, se pare că a existat intenţia ca prevederile Convenţiei, prin această 
distincţie, să atribuie un stigmat special tratamentului inuman intenţionat care ar cauza 
suferinţă foarte serioasă şi crudă (vezi Irlanda v. Anglia, hotărâre din 18 ianuarie 1978, 
Seria A nr. 25, pag. 66-67, § 167). Faptul că durerea sau suferinţa au fost cauzate 
intenţionat pentru a obţine o recunoaştere a vinovăţiei este un factor care trebuie luat 
în consideraţie atunci când se decide dacă tratamentul rău aplicat constituie tortură 
(Aksoy v. Turcia, hotărâre din 18 decembrie 1996, Rapoarte 1996-VI, § 64; Salman v. 
Turcia, [GC], no. 21986/93, § 114, CEDO 2000-VII).

64. În prezenta cauză Curtea notează, în special, intensitatea loviturilor aplicate 
reclamantului, în rezultatul cărora el a suferit leziuni corporale foarte grave (vezi 
paragraful 61 de mai sus). În rezultatul acestor leziuni, reclamantul s-a afl at aproximativ 
70 de zile în spital în diferite perioade între luna iulie şi noiembrie 1998 (vezi paragraful 
18 de mai sus). Un element important care trebuie luat în consideraţie este consecinţele 
pe care tratamentul rău le-a avut asupra sănătăţii reclamantului (vezi paragraful 61 de 
mai sus). Curtea de asemenea acordă o mare importanţă vârstei fragede a reclamantului 
(17 ani la momentul desfăşurării acestor evenimente) fapt care l-a făcut deosebit de 
vulnerabil în faţa agresorilor săi.

65. Totuşi, elementul decisiv pentru determinarea formei tratamentului rău este 
practicarea aşa zisei falaka (lovirea tălpilor) la care a fost supus reclamantul. Aceasta 
este o formă de tratament rău deosebit de gravă care presupune intenţia de a obţine 
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informaţii, intimida sau aplica o pedeapsă. Curtea reaminteşte faptul că în cauza Salman 
v. Turcia, citată sus, § 115) ea a constatat faptul că folosirea practicii falaka, însoţită de 
lovituri în zona pieptului a constituit tortură.

66. În astfel de circumstanţe, Curtea consideră că violenţa aplicată faţă de reclamant 
este de natură deosebit de gravă, capabilă să provoace dureri severe şi suferinţe crude, 
care pot fi  considerate ca acte de tortură în sensul articolului 3 al Convenţiei.

67. În lumina celor expuse Curtea constată o încălcare a art. 3 al Convenţiei.

2. Cu privire la pretinsa lipsă a unei investigaţii adecvate
68. Curtea notează faptul că atunci când o persoană face o afi rmaţie credibilă că el 

a suferit un tratament care ar constitui o încălcare a prevederilor art. 3, afl ându-se sub 
controlul poliţiei sau al altor funcţionari similari ai statului, acea prevedere, analizată 
împreună cu obligaţia generală a statului, în conformitate cu art. 1 al Convenţiei “de 
a garanta tuturor persoanelor afl ate sub jurisdicţia sa drepturile şi obligaţiile defi nite 
de Convenţie”, implică în sine desfăşurarea unei investigaţii ofi ciale efective. Ca şi 
o investigaţie în conformitate cu art. 2 al Convenţiei, o astfel de investigaţie trebuie 
să permită identifi carea şi pedepsirea persoanelor responsabile. Altfel, interzicerea 
legală generală a torturii şi tratamentului şi pedepsei inumane şi degradante contrar 
importanţei sale fundamentale ar fi  inefectivă în practică şi ar crea posibilitatea în unele 
cazuri pentru funcţionarii statului să abuzeze de drepturile celor afl aţi sub controlul 
lor fără ca ei să fi e eventual pedepsiţi (vezi, printre altele, Labita v. Italia [GC], no. 
26772/95, § 131, CEDO 2000-IV).

69. Investigaţia trebuie, de asemenea, să fi e efectivă astfel încât să existe 
posibilitatea de a determina dacă forţa folosită de poliţie a fost sau nu justifi cată în 
circumstanţele date (vezi Kaya v. Turcia hotărârea din 19 februarie 1998, Rapoarte 
1998-I, § 87). Investigaţia unor alegaţii grave de aplicare a tratamentului rău trebuie 
să fi e completă. Acest lucru înseamnă că autorităţile trebuie întotdeauna să depună 
eforturi considerabile pentru a afl a ce s-a întâmplat şi nu trebuie să se bazeze pe anumite 
concluzii nefondate sau pripite pentru a înceta investigaţia sau a adopta decizii (vezi 
Assenov şi alţii v. Bulgaria, hotărârea citată mai sus, § 103). Autorităţile trebuie să 
întreprindă toate acţiunile rezonabile afl ate la dispoziţia lor pentru a asigura probe 
cu privire la incident, care să includă, printre altele, depoziţii ale martorilor oculari 
şi expertize, (vezi Tanrıkulu v. Turcia [GC], nr. 23763/94, CEDO 1999-IV, § 104 şi 
Gül v. Turcia, nr. 22676/93, § 89, 14 decembrie 2000). Orice omisiune pe parcursul 
desfăşurării investigaţiei care ar putea submina capacitatea sa de a stabili cauza 
leziunilor corporale sau identitatea persoanelor responsabile riscă să nu corespundă 
unor astfel de standarde.

70. În fi ne, investigaţia trebuie să fi e rapidă. În cauze ce cad sub incidenţa art. 2 
şi 3 ale Convenţiei, când se analiza efi cienţa investigaţiei ofi ciale, Curtea deseori a 
evaluat dacă autorităţile au reacţionat prompt la plângerile adresate de către persoane 
în perioada respectivă (vezi Labita v. Italia, citată mai sus, § 133). 

71. Curtea notează că investigaţia a durat mai mult de trei ani, perioadă în care 
ea a fost încetată şi re-deschisă de cel puţin douăsprezece ori. Toate deciziile care 
au respins plângerile au avut aceeaşi concluzie: singura cauză a leziunilor corporale 
ale reclamantului a fost lovirea sa de pământ cu capul, atunci când a fost aruncat de 
către ofi ţerii de poliţie pentru a-l deposeda de cuţit. De asemenea, aceste decizii au 
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indicat că ofi ţerii de poliţie au fost în drept să utilizeze forţa, deoarece cuţitul pe care 
reclamantul îl avea asupra sa a prezentat o ameninţare pentru viaţa şi sănătatea lor şi 
că ei au acţionat în limitele legii. 

72. În continuare, Curtea notează faptul că autorităţile naţionale nu au oferit nici 
o explicaţie cu privire la discrepanţa dintre concluziile expertizei comisiei medicale 
din 28 februarie 2000, care în mod clar au indicat că leziunile corporale au putut fi  
cauzate doar ca rezultat al bătăilor şi versiunea circumstanţelor faptei prezentată de 
către ofi ţerii de poliţie A. Tulbu şi V. Dubceac.

73. Trebuie de asemenea notat că investigaţia nu a încercat să ofere o explicaţie 
logică a cauzei vânătăilor de pe tălpile reclamantului, ignorându-le. 

74. Curtea mai notează că autorităţile naţionale nu au reacţionat în nici un fel la 
plângerea reclamantului cu privire la ameninţarea de a fi  împuşcat în cap, de la data de 
10 iulie 1998, deşi reclamantul a înaintat alegaţii foarte clare în această privinţă. 

75. În lumina celor de mai sus, Curtea consideră că investigaţia a fost caracterizată 
printr-un număr de omisiuni grave şi inexplicabile. Ea s-a încheiat cu adoptarea unor 
decizii care conţineau contradicţii şi concluzii nefondate pe o analiză detaliată a 
circumstanţelor faptei. Autorităţile au ignorat anumite fapte şi au omis să facă referire 
în deciziile lor la fapte îngrijorătoare. 

76. În aceste circumstanţe Curtea constată o încălcare a art. 3 al Convenţie şi în 
această privinţă. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ART. 13 AL CONVENŢIEI

77. Reclamantul se plânge de faptul că nu a avut un remediu efectiv în faţa 
autorităţilor naţionale pentru a invoca încălcarea art. 3 al Convenţiei şi pretinde 
încălcarea art. 13 care prevede: 

„ Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta convenţie au 
fost încălcate, are dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci 
când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor 
lor ofi ciale ».

A. Declaraţiile părţilor 

78. Reclamantul a declarat, printre altele, că datorită rezultatului urmăririi penale 
cu privire la tratamentul rău aplicat în privinţa sa, el nu a putut să înainteze o acţiune 
civilă de încasare a prejudiciului cauzat împotriva ofi ţerilor de poliţie. 

79. În opinia Guvernului, pentru a-i oferi reclamantului un remediu efectiv, la 7 
noiembrie 2005 Procuratura Generală a dispus redeschiderea urmăririi penale cu privire 
la pretinsul tratament rău aplicat de către ofi ţerii de poliţie A. Tulbu şi V. Dubceac. El 
consideră că nu a existat o încălcare a articolului 13 al Convenţiei. 

B. Evaluarea Curţii

80. După cum s-a constatat mai sus, dreptul reclamantului de a nu fi  supus torturii şi 
de a benefi cia de o investigaţie efectivă a plângerilor sale cu privire la aplicarea torturii 
a fost încălcat de către stat. Plângerile reclamantului în această privinţă au fost, prin 
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urmare, relevante în scopul art. 13 (vezi Boule şi Rice v. Marea Britanie, hotărârea din 
27 aprilie 1988, Seria A nr. 131, p. 23, § 52).

81. În conformitate cu Codul Civil al Republicii Moldova, în vigoare la momentul în 
care au avut loc evenimentele în cauză (vezi paragraful 47 de mai sus), reclamantul ar fi  
putut pretinde compensaţii pentru cauzarea prejudiciului material şi moral, numai dacă 
prejudiciul ar fi  fost cauzat prin acţiuni ilegale, deoarece urmărirea penală, desfăşurată 
de autorităţile naţionale a conchis că acţiunile ofi ţerilor de poliţie A. Tulbu şi V. Dubceac 
au fost legale, orice acţiune civilă înaintată împotriva lor ar fi  fost inefectivă. 

82. În aceste circumstanţe, Curtea conchide că reclamantul nu a avut un remediu 
efectiv în conformitate cu dreptul naţional de a pretinde compensaţie ca urmare a 
aplicării în privinţa sa a unui tratament rău, şi prin urmare constată o încălcare a art. 
13 al Convenţiei în ceea ce priveşte plângerea înaintată de reclamant în conformitate 
cu art. 3 al Convenţiei.

III. APLICAREA ART. 41 AL CONVENŢIEI

83. Art. 41 al Convenţiei prevede:
„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a Protocoalelor 

sale şi dacă dreptul intern al înaltei părţi contractante nu permite decât o înlăturare 
incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este 
cazul, o reparaţie echitabilă ». 

A. Prejudiciul moral

84. Reclamantul a pretins 20 000 Euro în calitate de prejudiciu moral suferit ca rezultat 
al aplicării torturii şi al omisiunii autorităţilor naţionale de a investiga în mod corespunzător 
cazul său. El a declarat că a suferit durere, angoasă, stres şi frică pentru viaţa sa. El a 
devenit invalid după ce a fost supus torturii şi a pierdut din capacitatea de a lucra. El a 
primit tratament medical pe parcursul unei perioade mai mari de un an de zile în spitale şi 
continuă să fi e dependent de medicamente. 

85. Guvernul a declarat, printre altele, că luând în consideraţie faptul că reclamantul 
nu a fost supus vreunei forme de tratament care să fi e contrară prevederilor art. 3 al 
Convenţiei, el nu este în drept să primească vreo compensaţie. Leziunile corporale ale 
reclamantului, care au fost iniţial caracterizate drept uşoare, au evoluat în invaliditate 
de gradul II, iar starea sănătăţii reclamantului s-a deteriorat. Acest lucru a fost în atenţia 
Procuraturii Generale, care a redeschis investigaţia. Totuşi, redeschiderea investigaţiei 
nu a însemnat faptul că ofi ţerii de poliţie au fost vinovaţi. Acest lucru ar fi  contribuit 
numai la determinarea corectă a modului în care leziunile corporale au fost cauzate, 
precum şi pentru a determina dacă tratamentul medical permanent necesar domnului 
Corsacov a fost rezultatul bătăilor ofi ţerilor de poliţie sau altor circumstanţe. Guvernul 
a ajuns la concluzia că reclamantul nu a reuşit să demonstreze existenţa unei legături 
cauzale între prejudiciul invocat de către el şi pretinsa încălcare a Convenţiei. În 
orice caz, în eventualitatea în care Curtea ar constata o încălcare, o atare constatare ar 
reprezenta în sine o satisfacţie echitabilă sufi cientă. 

86. Curtea notează gravitatea deosebită a încălcărilor suferite de către reclamant. De 
asemenea, ea notează că înainte de a fi  agresat de către poliţie, reclamantul era minor şi 
nu avea careva probleme de sănătate. După ce a fost agresat el s-a afl at o perioadă lungă 
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de timp în spital, primind tratament medical şi şi-a pierdut parţial auzul. Mai târziu, 
starea sănătăţii sale se pare că s-a deteriorat considerabil. O importanţă deosebită trebuie 
acordată modului în care autorităţile naţionale au desfăşurat investigaţia alegaţiilor 
reclamantului de tortură şi faptului că în rezultatul acestei investigaţii, reclamantul nu 
a avut posibilitatea de a solicita o compensaţie în faţa instanţelor judecătoreşti. 

87. În aceste circumstanţe, Curtea consideră că suferinţa şi frustrarea reclamantului 
nu pot fi  compensate printr-o simplă constatare a unei încălcări a Convenţiei, aşa precum 
a sugerat Guvernul. Luând în consideraţie jurisprudenţa sa precedentă cu privire la art. 
3 (vezi în special Selmouni v. Franţa, citat mai sus, Dikme v. Turcia, nr. 20869/92, 
CEDO 2000-VIII; Khudoyorov v. Rusia, nr. 6847/02, CEDO 2005 -... (extrase)) în 
urma unei evaluări în bază echitabilă, Curtea acordă reclamantului întreaga sumă 
pretinsă plus orice taxă care ar putea fi  încasată. 

B. Costuri şi cheltuieli

88. Avocatul reclamantului a solicitat 5042,67 Euro în calitate de costuri şi 
cheltuieli. Ea a pretins că această sumă a acoperit cheltuielile de secretariat, cheltuielile 
de traducere şi de reprezentare. Ea a prezentat o listă detaliată a tuturor cheltuielilor în 
conformitate cu care ea a petrecut 39 de ore asupra acestei cauze la două rate diferite 
de 50 şi de 150 de Euro. 

89. Guvernul nu a fost de acord cu suma pretinsă, declarând, printre altele, că 
reclamantul nu a demonstrat cheltuielile de reprezentare pretinse. În opinia sa, suma 
pretinsă este prea mare în comparaţie cu salariul mediu lunar în Republica Moldova. 

90. Curtea reaminteşte că pentru ca costurile şi cheltuielile să fi e incluse în suma 
acordată în conformitate cu art. 41 al Convenţiei, trebuie stabilit faptul că acestea au 
fost suportate în mod real şi necesar şi au fost rezonabile ca cuantum (vezi, de exemplu, 
Nilsen şi Johnsen v. Norway [GC], nr. 23118/93, § 62, CEDO 1999-VIII). 

91. În această cauză, luându-se în consideraţie lista prezentată de către reclamant, 
criteriile de mai sus şi performanţa avocatului, Curtea acordă reclamantului 1 000 de 
Euro în calitate de costuri şi cheltuieli. 

C. Penalităţi

92. Curtea consideră că este cazul ca penalitatea să fi e bazată pe rata marginală de 
împrumut a Băncii Centrale Europene, la care să se adauge trei procente. 

DIN ACESTE CONSIDERENTE, CURTEA ÎN UNANIMITATE

1. Constată o încălcare a art. 3 al Convenţiei referitor la temeiurile tratamentului 
aplicat reclamantului;

2. Constată o încălcare a art. 3 al Convenţiei referitor la omisiunea de a desfăşura 
o investigaţie efi cientă a plângerilor reclamantului conform cărora în privinţa sa a fost 
aplicat un tratament rău din partea poliţiei;

3. Constată o încălcare a art. 13 al Convenţiei ca urmare a lipsei unor remedii 
efective cu privire la plângerile reclamantului de aplicare a unui tratament rău;
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4.Decide
(a) ca statul pârât să achite reclamantului, în decurs de trei luni de la data la care 

hotărârea devine defi nitivă în conformitate cu art. 44 § 2 al Convenţiei 20.000 Euro 
(douăzeci de mii de Euro) în calitate de prejudiciu moral şi 1.000 Euro (o mie de Euro) 
în calitate de costuri şi cheltuieli, care să fi e convertite în valuta naţională a statului 
pârât la rata aplicabilă la data executării hotărârii, plus orice taxă care ar putea fi  
încasată;

(b) că după expirarea celor trei luni menţionate mai sus până la executarea hotărârii 
va fi  achitată o dobândă la sumele de mai sus la o rată egală cu rata minimă de împrumut 
a Băncii Centrale Europene pe parcursul perioadei de penalitate plus trei procente; 

5. Respinge restul pretenţiilor reclamantului de satisfacţie echitabilă.

Întocmită în limba engleză şi notifi cată în scris la 4 aprilie 2006, în conformitate cu 
art. 77 §§ 2 şi 3 al Regulamentului Curţii.

Michael O’BOYLE         Nicolas BRATZA

Grefi er  Preşedinte
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MAXIME JURIDICE LATINE

Conf. univ. dr. Xenofon ULIANOVSCHI

NULLUM CRIMRN SINE LEGE, NULA POENA SINE LEGE
(nu există infracţiune fără lege, nu există pedeapsă fără lege)_____________________________________________________________________

Maxima îşi găseşte arie de aplicare în materia dreptului penal: exprimă unul din 
principiile fundamentale ale dreptului penal — principiul legalităţii incriminărilor şi 
pedepselor. Acest principiu datează de când există conceptul de drept penal şi are o 
importanţă deosebită pentru întreaga politică penală.

Principiul legalităţii este reglementat de art. 3 al Codului penal:
(1) Nimeni nu poate fi  declarat vinovat de săvârşirea unei infracţiuni nici supus 

unei pedepse penale, decât în baza unei hotărâri a instanţei de judecată şi în strictă 
conformitate cu legea penală.

(2) Interpretarea extensivă defavorabilă şi aplicarea prin analogie a legii penale 
sînt interzise.

În doctrina penală acest principiu a fost formulat pentru prima dată de către Cezare 
Becaria. Denumirea latină a fost folosită la începutul secolului al XIX-lea de către 
juristul german Paul Iohan Anslem Feuerbach.

Principiul legalităţii în materia dreptului penal a fost formulat pentru prima oară în 
timpul Revoluţiei burgheze din Franţa, fi ind înscris în Declaraţia drepturilor omului şi 
cetăţeanului din 1789, apoi în Codul penal francez din 1810 (art. 4).

Principiul legalităţii este împotriva dreptului feudal în care nu se cunoştea dinainte 
care fapte sunt considerate infracţiuni şi nici pedepsele ce se vor aplica pentru comiterea 
acestora.

După cel de-al doilea război mondial, principiul legalităţii a fost din nou afi rmat în 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a UNU la 10 
decembrie 1948 şi ulterior în Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, 
adoptat de acelaşi organism la data de 16 decembrie 1966. Conform art. 15 al Pactului 
„nimeni nu va fi  condamnat pentru acţiuni sau inacţiuni care nu constituie un act delictuos, 
potrivit dreptului naţional sau internaţional, în momentul în care au fost săvârşite”.

Potrivit alin. 2 art. 6 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului semnată la 
4 noiembrie 1950 la Roma şi care a intrat în vigoare la 3 septembrie 1953 „Orice 
persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată cât timp vinovăţia sa nu 
a fost în mod legal stabilită”. 

Principiul legalităţii în domeniul dreptului penal îmbracă două aspecte, şi anume:
a) Legalitatea incriminării exprimată prin regula „nu există infracţiune fără lege” 

(Nullum crimen sine lege), ceea ce presupune că nici o persoană nu poate fi  trasă 
la răspundere penală pentru o faptă care, în momentul săvârşirii ei nu era prevăzută 
de lege ca infracţiune. Astfel formulat, principiul legalităţii incriminării constituie o 
puternică garanţie juridică a respectării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

Legalitatea incriminării are aplicaţii asupra mai multor instituţii ale dreptului penal:
•  dispune că numai legea prevede ce fapte constituie infracţiuni, decurge consecinţa 

că izvor al dreptului penal nu poate fi  decât legea în sensul alin. 1 şi 2 art. 1 Cod Penal;
• în materia aplicării legii penale în timp legalitatea impune aplicarea principiului 

activităţii legii penale, în sensul că legea penală poate fi  aplicată numai acelor fapte 
care în momentul comiterii lor erau prevăzute de lege ca infracţiuni;
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MAXIME JURIDICE LATINE

• prin interpretarea legii penale, adică prin operaţiunea logico-juridică de stabilire a 
înţelesului că nu se pot crea infracţiuni, nu se pot adăuga sau exprima elemente din lege.

b) Legalitatea pedepsei şi a măsurilor ce se pot lua în cazul săvârşirii faptelor 
prevăzute de legea penală este cunoscută în doctrină sub dictonul „nulla poena sine 
lege” (nu există pedeapsă fără lege). Potrivit acestui principiu, persoanei care a 
săvârşit o infracţiune trebuie să i se aplice numai pedeapsa prevăzută de lege pentru 
acea infracţiune şi numai în condiţiile prevăzute de lege.

Principiul legalităţii mai este caracterizat şi de faptul că pedepsele aplicabile 
infracţiunilor sunt stabilite dinainte, de lege, instanţa având posibilitatea să aleagă o 
pedeapsă de o anumită natură şi durată.

Conform aln. 2 art. 3 Cod penal, se interzice aplicarea legii penale prin analogie.

TANTUM DEVOLUTUM, QUANTUM APPELATUM
(Apelul este devolutiv de instanţă)_____________________________________________________________________

Maxima exprimă efectul devolutiv al apelului şi limitele sale.
Ea şi-a găsit arie de aplicare în materia de drept procesual penal.
Potrivit art. 409 Cod procedură penală, instanţa de apel judecă apelul numai cu 

privire la persoana care l-a declarat şi la persoana la care se referă declaraţia de apel şi 
numai în raport cu calitatea pe care apelantul o are în proces. 

În limitele prevederilor sus arătate, instanţa de apel este obligată ca, în afară de 
temeiurile invocate şi cererile formulate de apelant, să examineze aspectele de fapt şi 
de drept ale cauzei, însă fără a înrăutăţi situaţia apelantului.

Dintre titularii dreptului de apel, unii: procurorii declara apel (art. 401 Cod 
procedură penală): 

— procurorul, în ce priveşte latura penală şi latura civilă;
— inculpatul, în ce priveşte latura penală şi latura civilă. Sentinţele de achitare sau 

de încetare a procesului penal pot fi  atacate şi în ce priveşte temeiurile achitării sau 
încetării procesului penal; 

— partea vătămată, în ce priveşte latura penală în cazurile în care procesul penal se 
porneşte doar la plângerea prealabilă a acesteia în condiţiile legii;  

— partea civilă şi partea civilmente responsabilă, în ce priveşte latura civilă;
— martorul, expertul, interpretul, traducătorul şi apărătorul, în ce priveşte 

cheltuielile judiciare cuvenite acestora;
— orice persoană ale cărei interese legitime au fost prejudiciate printr-o măsură sau 

printr-un act al instanţei.
Apelul poate fi  declarat în numele inculpatului, părţii vătămate, părţii civile şi 

oricărei persoană ale cărei interese legitime au fost prejudiciate printr-o măsură sau 
printr-un act al instanţei şi de către apărător sau reprezentantul lor legal.

A ţine seama de măsura în care apelantul a atacat decizia este necesar pentru că:
— Unele vor fi  limitele efectului devolutiv dacă declaraţia de apel are un 

caracter global, fi ind făcută fără rezerve şi vizând deci, toate interesele legitime ale 
apelantului

— Altele vor fi  limitele devoluării atunci când declaraţia de apel priveşte, în mod 
expres, doar anumite dispoziţii ale sentinţei atacate.
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CRONICÃ

NOI APARIŢII ÎN ŞTIINŢELE PENALE_____________________________________________________________________
 

DREPT PENAL

Noul Cod penal al Republicii Moldova, adoptat la 18 aprilie 2002, reprezintă o 
impresionantă garanţie pentru protecţia drepturilor şi intereselor fundamentale ale 
persoanelor, pentru ordinea şi liniştea publică, inclusiv pentru valorile naţionale 
fundamentale.

E şi fi resc că noile norme şi instituţii cuprinse în Codul penal au suscitat ideea 
studierii şi comentării lor. Prinşi de această idee, un grup de specialişti în materia 
dreptului penal: teoreticieni-cadre universitare şi practicieni au redactat un manual de 
Drept penal, în două volume, divizat astfel: 
 Vol.I – Drept penal. Partea Generală (Chişinău: Cartier, 2005. - 624 p. Autori: 

Stela Botnaru, Alina Şavga, Vladimir Grosu şi Mariana Grama).
 Vol.II – Drept penal. Partea Specială ( Chişinău: Cartier, 2005. - 804 p. Autori: 

Sergiu Brânză, Xenofon Ulianovschi, Vitalie Stati, Ion Ţurcanu, Vladimir Grosu).
Materialul utilizat a fost sistematizat în ordinea în care normele şi instituţiile îşi 

găsesc reglementare în Codul penal.
Materia ce formează Volumul I este divizată în XXII capitole reprezentând partea 

teoretică a studiului, în care autorii au îmbinat destul de reuşit doctrina ştiinţifi că cu 
practica judiciară, prezentând totodată şi o confruntare pozitivă a opiniilor, poziţiilor 
şi a conceptelor vizavi de un aspect sau altul al problemei.

Cea cuprinsă în Volumul II este divizată în XIX capitole, în care se examinează 
categoriile de infracţiuni aşa cum sunt ele grupate în Codul penal.

Benefi ciind de un cuvânt înainte semnat de prof. univ., dr. Costică Bulai, judecător 
la Curtea Constituţională a României, prof. univ., dr. Tudorel Toader de la Universitatea 
„Alexandru Ion Cuza” din Iaşi şi de prof. univ., dr. Gheorghe Nistoreanu de la Academia 
de Poliţie „Alexandru Ion Cuza” din Bucureşti, lucrarea reprezintă un studiu ştiinţifi c 
profund, conţinând numeroase noi idei, care permit formularea unor generalizări 
superioare celor existente anterior, aşa încât ea este recomandată celor interesaţi, în 
speranţa că va fi  utilă mai multe decenii înainte.

Totodată, scoţând în relief neconcordanţe legislative, unele formulări mai puţin 
reuşite folosite în Cod ce pot conduce la interpretări diferite, autorii au formulat un şir 
de propuneri de lege ferenda, ceea ce lasă loc pentru meditaţii atât legiuitorului, cât şi 
practicienilor în aplicarea unei sau alte norme a noii legislaţii penale.

CODUL PENAL. COMENTAT ŞI ADNOTAT

Comentarea şi adnotarea unui cod, în cazul nostru a Codului penal, este una dintre 
cele mai efi ciente căi de transmitere a informaţii ştiinţifi ce, doctrinare lucrătorilor din 
sistemul de drept, dar şi societăţii în ansamblu.

Acesta a şi fost scopul autorilor Alexei Barbăneagră, Viorel Berliba, Constantin 
Gurschi, Vladimir Holban, Tudor Popovici, Gheorghe Ulianovschi, Xenofon 
Ulianovschi şi Nicolae Ursu când au iniţiat redactarea şi editarea Codului penal 
comentat şi adnotat (Chişinău: Cartier, 2005. - 656 p.). Este o lucrare de pionierat, dat 
fi ind faptul că în practica noastră judiciară nu avem o lucrare de o asemenea anvergură. 
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Totodată, adnotarea cu practica judiciară s-a impus întrucât multe prevederi ale legii 
penale sunt expuse incomplet sau unilateral de către legiuitor.

Înmănuncheată într-un singur volum, lucrarea este divizată în 2 părţi: Partea 
Generală şi Partea Specială. În Prima parte sunt comentate şi adnotate articolele de la 
1 la 118 ale Codului, iar în Partea a doua - de la 135 la 393.

Deoarece în Republica Moldova nu există deocamdată o practică judiciară 
exhaustivă şi bine conturată de aplicare a legii penale, mai ales a incriminărilor noi din 
Codul penal (genocid, ecocid, clonare etc.), autorii sunt convinşi de necesitatea unei 
asemenea lucrări, fapt netăgăduit de nimeni, credem noi.

Comentat explicit, conţinând un număr impresionant de decizii ale practicii 
judecătoreşti naţionale, iar acolo unde era cazul fi ind date explicaţii ce vizează deciziile 
Curţii Europene pentru Drepturile Omului, Codul penal comentat şi adnotat va 
deveni un instrument de real folos pentru specialişti, care îi va ajuta la examinarea 
corectitudinii aplicării legislaţiei penale în Republica Moldova.

CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ. COMENTARIU
 
Punea în aplicare, la 7 iunie 2003, a noului Cod de procedură penală al Republicii 

Moldova a pus în faţa teoreticienilor sarcina studierii, comentării lui, dar, mai ales, în 
faţa practicienilor sarcina aplicării lui imediate. 

Conştientizând ajutorul care îl poate aduce tuturor un comentariu al noii proceduri 
penale, un grup de teoreticieni-cadre universitare şi practicieni cu experienţă de la 
instanţa superioară de justiţie au realizat în scurt timp o asemenea lucrare.

Codul de procedură penală. Comentariu (Chişinău: Cartier, 2005. – 768 p. Autori: 
Igor Dolea, Dumitru Roman, Tatiana Vizdoagă, Iurie Sedleţchi, Valeria Şterbeţ, Vasile 
Rotaru, Raisa Botezatu, Adrian Cerbu, Sergiu Ursu, Ecaterina Erjiu) reprezintă un 
valoros studiu ştiinţifi c, în care latura teoretică a subiectului este armonios completată 
de un suport practic de excepţie.

Respectând divizarea în Partea Generală (art. 1-251) şi Partea Specială (art. 252-
599), autorii Codului au reuşit să dezlege formulările rigide ale legiuitorului, să 
ofere soluţii pentru aplicare în practică, să dea sfaturi în baza experienţei acumulate 
în aplicarea unei sau alte norme procedurale, întrezărindu-se chiar şi propuneri de 
modifi care a unor articole.

Fiecare articol este comentat logic, argumentat ştiinţifi c, respectându-se gândul 
legiuitorului – pe de o parte, totodată conţinând şi ideile proprii ale comentatorului 
– pe de altă parte, ceea ce face articolul comentat explicit şi înţeles.

Pentru a comenta pe deplin cele stipulate de legiuitor, comentatorii fac referinţă, 
acolo unde este cazul, la actele normative în vigoare ale Republicii Moldova sau la 
norme internaţionale, urmărind prin aceasta scopul ca lucrarea să poată fi  utilizată de 
orice persoană, inclusiv de cele mai puţin familiarizate cu procedura noastră penală. 
Pe versul foii de titlu este specifi cată contribuţia fi ecărui autor, astfel încât destinatarul 
lucrării îşi poate face o închipuire despre personalitatea celui care a comentat 
articolul.

Uşor de lecturat, apărut în condiţii de excepţie, sub aspect editorial şi grafi c, Codul 
de procedură penală. Comentariu se înscrie în lista lucrărilor ce stau la temelia 
doctrinei naţionale în domeniul ştiinţelor penale.



343

R
e

vi
st

a
 d

e
 ð

ti
in

þe
 p

e
n

a
le

  
  

 A
N

U
L

 I
I 

 2
0

0
6

CRONICÃ

EXPERTIZA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PRIVIND MINORII

Implicarea minorului în cadrul procesului penal, indiferent de locul şi rolul acestuia, 
necesită aplicarea unor norme şi tehnici speciale. Aceleaşi reguli trebuie respectate în 
cadrul efectuării expertizei judiciare în calitate de acţiune de urmărire penală. 

Autorii ghidului Expertiza judiciară în cauzele privind minorii (Chişinău: 
Combinatul poligrafi c, 2005. - 124 p.) şi-au pus drept scop de a identifi ca şi de a 
nominaliza particularităţile specifi ce expertizei judiciare care implică minorul afl at în 
confl ict cu legea.

Din multiplele tipuri de expertiză au fost identifi cate patru, unde în calitate de 
obiect al acesteia poate să apară minorul: expertiza criminalistică, expertiza medico-
legală, expertiza psihiatrică şi expertiza psihologică. 

Conceptual, materia este structurată în cinci capitole. 
Primul Capitol – Aspecte procesual-penale privind expertiza judiciară –elaborat 

de dr. Igor Dolea, reprezintă cadrul legal pentru efectuarea expertizei: temeiuri, tipuri 
de expertiză, subiectul solicitării pentru efectuarea expertizei, faptele asupra cărora 
trebuie să se expună expertul, raportul expertului.

Al doilea Capitol – Expertiza criminalistică – mijloc efi cient de administrare a 
probelor, inclusiv în cauzele cu minori – prezentat de către dr. Simion Doraş, se referă 
la particularităţile expertizei criminalistice pentru cauzele care implică minori.

Stabilirea gradului de vătămare corporală, determinarea stărilor de simulare sau 
disimulare a sănătăţii, constatarea stărilor sexuale contestabile, constatarea vârstei, 
stabilirea stării de ebrietate sunt doar unele aspecte prezentate de către dr. Gheorghe 
Baciu şi dr. Andrei Pădure în Capitolul III al lucrării intitulat Expertiza medico-legală 
a minorilor. Capitolul conţine şi o serie de recomandări pentru organele de urmărire 
penale în ceea ce priveşte modul de formulare a întrebărilor adresate expertului.

Fiind o cauză care exclude răspunderea penală, starea de iresponsabilitate poate fi  
stabilită doar prin examinarea de către instanţa de judecată a raportului de expertiză 
psihiatrică. În acest sens, Capitolul IV, intitulat Particularităţile expertizei psihiatrice 
legale la minori în procesul penal, prezentat de către dr. Ion Coşciug, constituie un 
suport teoretic şi practic de valoare pentru specialiştii implicaţi în procesul penal. Un 
aspect important pe care autorul îl evidenţiază este că expertul psihiatru stabileşte 
doar starea de discernământ, nu şi starea de iresponsabilitate, aceasta din urmă fi ind de 
competenţa instanţei de judecată. 

În Capitolul V – Expertiza psihologică judiciară în cadrul sistemului judiciar – 
prezentat de către dr. Svetlana Rîjicova, sunt evidenţiate particularităţile şi importanţa 
expertizei psihologice, a cărei sarcină principală este de a ajuta organul de urmărire 
penală şi instanţa de judecată în cercetarea problemelor specifi ce cu conţinut psihologic 
importante pentru rezolvarea cazurilor penale, în obţinerea informaţiilor veridice şi 
imparţiale importante pentru examinarea cauzei. Pentru atingerea scopului menţionat 
autorul aduce câteva exemple de formulare corectă a întrebărilor adresate expertului, 
dând prin aceasta textului un caracter dinamic şi viu.

Fiind destinată unui cerc larg de benefi ciari (experţi, ofi ţeri de urmărire penală, 
judecători, procurori, studenţi, alte persoane interesate), ghidul Expertiza judiciară 
în cauzele privind minorii nu reprezintă o simplă invitaţie la lectură, ci tinde spre 
a forma abilităţi practice atât de necesare pentru soluţionarea obiectivă şi corectă a 
cauzei cu implicarea minorului afl at în confl ict cu legea.
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MANUAL DE MEDIERE

Medierea este o procedură extrajudiciară ce reprezintă un dialog prin care victima 
şi infractorul au posibilitatea de a decide asupra soluţionării confl ictului apărut în urma 
comiterii infracţiunii.

Manual de mediere (Chişinău: Bons Offi ces, 2006. - 132 p.) este publicat de 
Institutul de Reforme Penale în cadrul Proiectului „Consolidarea societăţii civile. 
Sănătatea şi drepturile omului în închisorile din Republica Moldova”, implementat 
în parteneriat cu Penal Reform International, cu sprijinul fi nanciar al ICCO şi 
Coraid. Cartea reprezintă o sursă ştiinţifi co-practică în acest domeniu şi este adresată 
practicienilor, cadrelor didactice din mediul universitar, studenţilor care ar putea să-şi 
lărgească cunoştinţele în domeniul medierii. Având un volum concentrat, manualul 
oferă o viziune de ansamblu asupra procesului de mediere.

Colegiul de autori care au elaborat manualul sunt personalităţi notorii în drept, 
sociologie şi asistenţă socială: Xenofon Ulianovschi, judecător, doctor în drept, 
conferenţiar universitar, Marcela Dilion, doctor în sociologie, conferenţiar universitar, 
Vasile Rotaru, doctor în drept, Roman Koval, Directorul Centrului Ucrainean „Common 
Ground”, Diana Popa, magistru în asistenţă socială, Şeful Direcţiei Mediere, Institutul 
de Reforme Penale.

La început, în Capitolul I, manualul îl iniţiază pe cititor în domeniul confl ictologiei, 
prezentând atât noţiunea, structura, tipurile confl ictului, cât şi metode de soluţionare 
a acestuia. Având un caracter teoretico-practic, conceptul de mediere în experienţa 
internaţională privind instituţia medierii este tratat în cel de-al II-lea Capitol. În 
Capitolul III sunt prezentate principiile, regulile şi normele de conduită profesională a 
mediatorului. O atenţie deosebită este acordată deontologiei profesionale a mediatorului, 
punându-se accent pe Codului deontologic al mediatorului din Republica Moldova.

Ţinându-se cont de faptul că medierea este o procedură sumară a procesului penal, 
prezentarea cadrului legal naţional şi internaţional se impune ca imperativă. Astfel, în 
Capitolul IV cititorului îi sunt puse la dispoziţie principalele acte normative naţionale 
şi internaţionale ce reglementează instituţia medierii.

Caracterul practic al manualului este evidenţiat în Capitolele V şi VI. Aici sunt 
prezentate detaliat etapele procesului de mediere, este specifi cat rolul mediatorului 
la fi ecare din aceste etape, fi ind aduse exemple şi studii de caz. De asemenea, sunt 
elucidate şi analizate abilităţile pe care trebuie să şi le formeze un mediator pentru a 
ajuta efi cient părţile să găsească o ieşire din situaţia de confl ict.

Prin conceptul, structura şi subiectele prezentate manualul reprezintă o sursă 
relevantă de documentare care va contribui la perfecţionarea continuă a practicienilor, 
la promovarea instituţiei medierii. Lucrarea este recomandată nu numai mediatorilor, 
studenţilor, cadrelor didactice, ci şi comunităţii juridice în ansamblu.

PROBAŢIUNEA PRESENTENŢIALĂ ÎN PRIVINŢA MINORILOR. 
TEORIE ŞI PRACTICĂ

Minorii reprezintă subiecţii vulnerabili, vis-ả-vis de problemele psihologice, 
economice şi sociale. Ei sunt expuşi pericolului de a săvârşi fapte nechibzuite, ca 
rezultat riscând să fi e sancţionaţi cu privaţiune de libertate, care, inevitabil, va conduce 
la limitarea dezvoltării personalităţii acestora.
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Ţinând cont de particularităţile justiţiei juvenile, un grup de specialişti au elaborat 
şi publicat o lucrare intitulată Probaţiunea presentenţială în privinţa minorilor. 
Teorie şi practică (Chişinău. Combinatul poligrafi c, 2005. - 180 p.).

Lucrarea este structurată în 6 Capitole, după cum urmează:
Capitolul I, intitulat „Noţiuni introductive privind justiţia juvenilă”, autor dr. 

Gheorghe Florian, psiholog la Institutul Naţional de Criminologie din România. Acest 
autor a mai redactat Capitolul V „Prevenirea criminalităţii în rândul tinerilor”, iar 
în Capitolul VI a inserat un şir de recomandări internaţionale în domeniul justiţiei 
juvenile.

Capitolul II, cu titulatura „Instituţia probaţiunii presentenţiale în privind minorilor 
în R. Moldova”, este elaborat de Victor Zaharia, Şeful Direcţiei Probaţiune şi Reformă 
Instituţională din cadrul Institutului de Reforme Penale.

Capitolul III, cu denumirea „Aspecte teoretico-practice ale activităţilor desfăşurate 
la faza probaţiunii presentenţiale”, are ca autori: conf. univ., dr. Marcela Dilion, 
Catedra Asistenţă Socială  (USM), Diana Popa şi Rodica Moraru-Chilimar, consilieri 
de probaţiune (Institutul de Reforme Penale). Marcela Dilion a mai redactat Capitolul 
IV - „Elemente de metodologie în munca socială cu minorii în confl ict cu legea”.

Lucrarea conţine un şir de anexe: modele de chestionare, acte privind probaţiunea 
presentenţială.

Studiul, aşa cum se precizează în Introducere redactată de dr. Igor Dolea, Directorul 
Institutului de Reforme Penale, nu include modele rigide de lucru, ci doar punctele 
cardinale ce ordonează procesul de lucru cu persoanele minore în privinţa cărora este 
pornită urmărirea penală, indiferent de fapta săvârşită. 

În fond, lucrarea este adresată specialiştilor ce desfăşoară activităţi în domeniul 
psihosocial şi juridic, dar şi altor specialişti implicaţi în activitatea de reeducare, 
reintegrare socială a persoanelor care au săvârşit infracţiuni.

Informaţia cuprinsă în lucrare constituie o combinaţie între teorie şi practica 
acumulată de consilierii de probaţiune din cadrul Institutului de Reforme Penale pe 
parcursul a doi ani de pilotare a activităţilor de probaţiune în privinţa minorilor. 

REVISTA — CAIETE DE DREPT PENAL

Apariţia unei noi reviste în publicistica de specialitate lasă întotdeauna loc întrebărilor: 
de ce? cui se adresează? ce îşi propune? Cu răspunsul la aceste întrebări începe 
Argumentul Colegiului de redacţie a noii reviste în domeniul dreptului penal intitulată 
Caiete de drept penal, al cărei număr de debut a apărut la fi nele anului 2005. 

Concepută şi realizată de un Colegiu de redacţie de la Facultatea de Drept a 
Universităţii Babeş-Bolyai (director: conf. univ., dr. Florin Streteanu, membri: prof., 
dr. Gheorghiţă Mateuţ, lect., dr. Sergiu Bogdan, secretari de redacţie: Daniel Niţu şi 
Diana Ionescu), având drept consultanţi ştiinţifi ci nume notorii ale ştiinţei dreptului 
penal, revista Caiete de drept penal răspunde întrebărilor pe care şi le-a pus în felul 
următor:

De ce? - pentru că dreptul penal reprezintă o componenţă esenţială a oricărui 
sistem juridic, cu implicaţii profunde în ceea ce priveşte calitatea actului de justiţie. 
În acelaşi timp, în contextul frecventelor fl uctuaţii legislative din perioada actuală, 
numărul problemelor cărora teoreticienii şi practicienii dreptului penal sunt chemaţi 
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a le găsi soluţii a crescut exponenţial. Iar un nou forum de discuţii asupra acestora nu 
poate fi  decât binevenit. Apoi, pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifi că 
de prestigiu existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a 
încuraja exprimarea de opinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în fi nal, conduc 
la identifi carea celor mai potrivite soluţii

Cui se adresează? - prin modul în care a fost concepută şi structurată, oricărei 
persoane preocupate de problematica dreptului penal, indiferent de statutul său actual 
— practician al dreptului, teoretician sau student.

Ce îşi propune? - realizarea unei publicaţii, cu apariţie trimestrială, de un înalt nivel 
profesional, unde îşi vor găsi locul doar materiale originale, care abordează analitic, 
documentat doctrinar şi jurisprudenţial aspecte de actualitate din teoria şi practica 
dreptului penal român şi a celui comparat. Totodată, Colegiul de redacţie îşi propune 
relansarea dezbaterii ştiinţifi ce asupra problemelor de actualitate între principalele 
şcoli de drept penal ale României, dar şi racordarea doctrinei române la marile teme 
de dezbatere ale doctrinei penale europene. De asemenea, va fi  stimulată şi implicarea 
tinerei generaţii de penalişti în discuţia profesional-ştiinţifi că, oferindu-li-se un mijloc 
de valorifi care a rezultatelor activităţii lor profesionale.

Revista este structurată în următoarele rubrici:
I. Doctrină, care va prezenta secţiunea cea mai importantă.
II. Jurisprudenţă, în care îşi vor găsi locul hotărâri judecătoreşti adnotate sau 

examene de practică judiciară.
III. Recenzii, rubrica îşi propune semnalarea apariţiei unor lucrări de specialitate 

din România şi din străinătate.
IV. Info, rubrică în care vor fi  inserate evenimentele, din ţară sau din străinătate, de 

interes pentru teoreticienii şi practicienii dreptului.
Din cuprinsul numărului de debut, la rubrica Doctrină, reţinem:
 Gheorghiţă Mateuţ, Diana Ionescu. Inadmisibilitatea utilizării ca mijloc de 

probă în procesul penal a proceselor-verbale şi a actelor de constatare obţinute în 
procedurile administrative de control;
 Florin Streteanu. Câteva consideraţii privind răspunderea penală a persoanei 

juridice potrivit proiectului de lege pentru modifi carea şi completarea Codului penal;
 Raluca Jurje. Unele consideraţiuni privind aplicarea în timp a legii penale, 

determinate de intrarea în vigoare a noului Cod penal;
 Dan Sebastian Chertes. Aspecte controversate privind infracţiunile prevăzute 

de O.U.G. nr. 31/2002;
 Daniel Niţu, Fapte care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială: 

Forma ilicitului;
 Flavius Criste. Consideraţii asupra unor prevederi ale Legii nr. 78/2000 pentru 

prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;
 Alexandru Florea, Călin-Viorel Iuga. Câteva consideraţii de actualitate privind 

poliţia judiciară.
Respectând structura anunţată în Argument, rubricile respective vin să întregească 

un număr de debut foarte reuşit al Caietelor de drept penal.
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GHIDUL PRIVIND MUNCA NEREMUNERATĂ
ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII, APLICATĂ FAŢĂ DE MINORI

Apărut la fi nele anului 2005 în cadrul Institutului de Reforme Penale, Ghidul privind 
munca neremunerată în folosul comunităţii aplicată faţă de minori (Chişinău: 
Combinatul poligrafi c. – 124 p.), şi-a propus drept scop analiza experienţei acumulate în 
domeniu de la introducerea acestei pedepse în Codul penal al Republicii Moldova.

Lucrarea debutează cu o prezentare generală a instituţiei pedepsei cu munca 
neremunerată în folosul comunităţii. 

Capitolul I - Cadrul general internaţional şi naţional - elaborat de Veaceslav 
Mîrza, prezintă detaliat regimul juridic al acestei pedepse în legislaţia internaţională, 
valabilă deopotrivă şi pentru Republica Moldova, enunţând principalele dispoziţii ale 
unei sau altei Convenţii, Pact, Declaraţii, Recomandări. Acestea sunt aranjate ulterior 
într-un tabel prin care, de rând cu denumirea actului, se arată anul şi locul adoptării, 
dar şi statutul acestei reglementări în Republica Moldova (caracter obligatoriu, de 
recomandare etc.). În partea a doua a acestui Capitol este expus în detalii cadrul legal 
naţional în domeniu.

Dr. Xenofon Ulianovschi este autorul Capitolului II intitulat Rolul instanţei de 
judecată în vederea aplicării muncii neremunerate în folosul comunităţii faţă de minori. 
Experienţa de judecător îi permite autorului să analizeze sub toate aspectele rolul 
instanţei în aplicarea acestei pedepse, fi ind relatate amănunţit principiile, condiţiile, 
cazurile de interzicere a aplicării acestei pedepse, chestiuni ce ţin de acest aspect la 
diferite etape ale procesului penal. Ulterior se descrie ce trebuie să aibă în vedere 
instanţa în şedinţa preliminară, judecata în primă instanţă, cercetarea judecătorească, 
dezbaterile judiciare, deliberarea şi adoptarea sentinţei. 

În continuare, autorul enumeră prevederile legale pentru infracţiunile pentru care 
poate fi  aplicată munca comunitară, examinează procedura de trimitere spre executare 
a hotărârii judecătoreşti, chestiunile care urmează a fi  soluţionate de către instanţă 
la executarea pedepsei, cazurile pentru care instanţa poate înlocui pedeapsa muncii 
neremunerate în folosul comunităţii cu arestul, rolul procurorului în aplicarea şi 
executarea acestei pedepse.

În Capitolul III, autorul acestuia Ion Golubţov, ex-director al Departamentului de 
Executare a Deciziilor Judiciare, expert IRP, abordează rolul serviciului de executare 
şi aplicare a pedepsei munca neremunerată în benefi ciul comunităţii faţă de minori, 
alte chestiuni ce ţin de competenţa acestei instituţii în executarea pedepsei numite.

În ultimul Capitol, al IV-lea, (autor Svetlana Rîjicova, dr. în psihologie, conferenţiar 
universitar la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi), se examinează aspectele 
psihologice ale sancţiunii în benefi ciul comunităţii.

Lucrarea mai include anexe:
 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie despre aplicarea legislaţiei 

privind aplicarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii şi 
executarea acestei pedepse. 
 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de executare a pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul 
comunităţii.

Rubrică îngrijită de dr. Mihai Taşcă
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IN MEMORIAM

EVGHENII MARTÂNCIC _____________________________________________________________________

S-a stins din viaţă în toamna anului 2005, dr. habilitat în drept, profesor universitar 
Evghenii Martâncic.

Evghenii Martâncic s-a născut în or. Dubroviţa, regiunea Rovno, Ucraina. În anul 1958 
termină Institutul Juridic din Hrakov. În anul 1968 susţine la Moscova teza de doctor în 
drept, iar în anul 1984, la Kiev cea de doctor habilitat. Teza de dr. habilitat a pus în discuţie 
şi a demonstrat, ceea ce pe acele timpuri a fost o adevărată revoluţie în ştiinţa dreptului 
penal — cea a prezumţiei nevinovăţiei.

În activitatea sa prof. Martâncic a abordat multe dintre problemele justiţiei 
constituţionale, ale istoriei procesului penal, ale reformei sistemului judecătoresc, ale 
procuraturii şi avocaturii.

Vasta gamă de lucrări ştiinţifi ce — circa 300, dintre care 25 de monografi i, denotă faptul că 
savantul E. Martâncic şi-a înscris numele printre marii cercetători ai dreptului penal din Republica 
Moldova dar şi al altor sisteme de drept. Opiniile sale au contribuit la soluţionarea unor probleme 
ce ţin de drepturile omului până la Curtea Constituţională a R. Moldova.

Activitatea ştiinţifi că a prof. E. Martâncic a fost apreciată pe merit. În anul 1977 i s-a 
acordat titlul de profesor universitar, iar în anul 1985 de veteran al muncii. Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova îi acordă, în anul 1996, titlul onorifi c de Profesor Magna 
cum Laude, iar revistele „Ştiinţa”, în 1994 ş „Legea şi Viaţa”, în 1994 îi acordă premii pentru 
merite deosebite.

A educat mai  multe generaţii de jurişti, inclusiv dr. în drept. 

Dumnezeu să-l aibă în paza sa şi să-i odihnească sufl etul printre cei aleşi ai Săi.
Colegii, discipolii şi cei care l-au cunoscut

ALEXANDRU TELEUCĂ_____________________________________________________________________

La 18 martie 2006, a trecut la veşnicie, doctorul în drept, conferenţiar universitar 
Alexandru Teleucă.

Alexandru Teleucă s-a născut la 13 octombrie anul 1936 în comuna Cepeleuţi, judeţul 
Soroca, Basarabia. 

Şi-a făcut studiile la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova între anii 1959-
1964, fi ind absolvent al primei promoţii de jurişti de la Universităţii de Stat din Moldova.

În anul 1968 devine lector superior la Facultatea de Drept, fi ind printre primii lectori autohtoni. 
Susţine teza de doctor în drept în anul 1977. Ulterior i se conferă titlul de conferenţiar. A deţinut 
postul de Şef al catedrei de procedură penală şi criminalistică (1978-1996). Membru în Consiliului 
profesoral al Facultăţii de Drept al Universităţii de Stat din Moldova. 

Cu participarea nemijlocită a profesorului Alexandru Teleucă fost îmbunătăţită 
baza tehnico-materială şi didactică a catedrei, stabilite relaţii de colaborare cu organele 
Procuraturii, ale Ministerului de Interne (a activat fi liala catedrei), cu Laboratorul ştiinţifi c 
de expertiză criminalistică.

Autor a mai multor lucrări şi indicaţii metodico-didactice în domeniul criminalisticii. A 
participat la diferite conferinţe unionale şi republicane (Moscova, Odesa, Ufa) şi alte oraşe.

Pentru merite deosebite în activitatea didactică şi ştiinţifi că Profesorul Alexadru Teleucă 
a fost decorat cu ordinul „ Gloria Muncii” (1996).

Dumnezeu să-i odihnească sufl etul printre cei aleşi ai Săi.
Colegii, discipolii şi cei care l-au cunoscut
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