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Rezumat

Dreptul de a participa în şedinţă de judecată, de a ataca 

sentinţa primei instanţe şi, după caz, decizia instanţei de recurs 

în cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei trebuie să apar-

ţină și părţii vătămate, respectiv - succesorului ei. Acest drept, 

prin manifestarea sa practică, dispune de un conţinut de acti-

vităţi specifi ce şi complexe, menite să contribuie la examinarea 

justă şi corectă de către instanţa de judecată a acordului de 

recunoaştere a vinovăţiei.
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Summary

The right of taking part in a law session, of fi ling against the 

decree of the fi rst trial court and, depending on the case, the 

court’s decision of appeal in the case of willingness to recognize 

the guilt, must also belong to the aggrieved party, respectively 

- to its successor. This right, by its practical manifestation, has a 

content of specifi c and complex activities, meant to contribute 

to the correct examination of the guilty plea by the court. 

Key-words: aggrieved party, law court, guilty plea, penal 

cause, law decree.

1. O hotărâre recent adoptată de Colegiul Penal al 

Curții de Apel Chișinău, ca instanță de recurs (Dosarul 

penal nr.1r-310/13), semnalizează o problemă extrem 

de importantă pentru jurisprudență, prin prisma drep-

tului părții vătămate sau, după caz, reprezentantului 

părții vătămate, de a declara recurs împotriva sentinței 

în cazul acordului de recunoștere a vinovăției.

Deși, în practica judiciară s-a statuat soluția privind 

respingerea, ca fi ind inadmisibil, a recursului decla-

rat de partea vătămată sau, dupa caz, de succesorul 

părții vătămate împotriva sentinței în cazul acordu-

lui de recunoștere a vinovăției, totuși, prin ineditul ei 

și implicațiile teoretico-practice, această soluție apare 

sensibilă și discutabilă, motiv pentru care se impune a 

fi  scoasă în evidență sub aspectul problemei de drept 
abordate.

 În această ordine de idei, considerăm oportun și util 
să fi e redat textul de concluzii motivate, în care am un 
alt punct de vedere asupra acestei soluții, astfel încât să 
fi e declanșat procesul de discuții și polemici practico-
științifi ce asupra problematicii juridice enunțate.

2. Cauza penală a fost judecată în procedura acor-
dului de recunoaștere a vinovăției și, conform sentinței 
Judecătoriei Criuleni din 04 aprilie 2013: A. A. este re-
cunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute 
de articolul 264 alin. (3), lit. b) Cod penal, fi ind pedepsit 
cu 4 ani și 6 luni închisoare cu privarea de dreptul de a 
conduce mijloace de transport pe un termen de 1 an 
și, în temeiul articolului 90 Cod penal, cu suspendarea 
condiționată a executării pedepsei principale pe un ter-
men de probă de 2 ani; este încetată procedura privind 
soluționarea acțiunii civile înaintată de succesorul păr-
ţii vătămate C. V. împotriva inculpatului A. A. 

2.1. Prima instanță a reținut starea de fapt: „Inculpa-
tul A. A., la data de 19 august 2012, aproximativ la ora 
21.15, conducând automobilul de model „Honda CRV» 
cu numărul de înmatriculare CR AP 845, pe traseul din 
satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni, nerespectând 
prevederile pct. 40 (1) al Regulamentului Circulaţiei Ru-
tiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 
357 din 13 mai 2009, potrivit căruia „înaintea virării la 
stânga sau întoarcerii, conducătorul vehiculului trebu-
ie: a) să se apropie din timp de axa drumului, în cazul 
circulaţiei dublu sens sau de marginea stângă a caro-
sabilului cu circulaţia în sens unic; b) să cedeze trece-
rea vehiculelor care vin din sens opus ce urmează să se 
deplaseze înainte sau la dreapta, precum și pietonilor». 
La intersecţia cu drumul de acces din apropierea gos-
podăriei lui P. C. a virat la stânga, nu a cedat trecerea 
motocicletei de model „Fekon FK 150-8», condusă regu-
lamentar de către C.C. din sens opus, pe partea dreaptă 
a aceluiași carosabil, conform direcţiei sale de depla-
sare, în rezultatul căruia ambele mijloace de transport 
s-au tamponat. Ca urmare a tamponării, conducătoru-
lui motocicletei de model „Fekon FK 150-8», C.C., din 
imprudenţă, i-au fost cauzate leziuni corporale sub 
formă de traumă cranio-cerebrală deschisă cu fractură 
cominutivă a oaselor craniului și dilacerării pronunţate 
a creierului, care ulterior au provocat decesul acestuia”. 

2.2. Fapta constatată de prima instanță este califi ca-
tă în baza articolului 264 alin.(3), lit. b) Cod penal - încăl-
carea regulilor de securitate a circulaţiei rutiere sau de 
exploatare a mijlocului de transport de către persoana 
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care conduce mijlocul de transport, încălcare ce a cau-

zat, din imprudenţă, decesul unei persoane. 

3. Sentința este atacată cu recursul declarat la 

18.04.2013 de către succesorul părţii vătămate - C. V. 

3.1. În recurs se solicită: „Admiterea recursului. Ca-

sarea parţială a sentinţei Judecătoriei r-lui Criuleni din 

04.04.2013 în privinţa pedepsei stabilite faţă de incul-

pat. Rejudecarea cauzei cu adoptarea unei noi hotărâri, 

în sensul aplicării unei pedepse reale, cu privare de li-

bertate, precum și stabilirea unei pedepse complemen-

tare echitabile acţiunilor inculpatului, pe un termen 

maxim al sancţiunii prevăzute de art. 264, alin. (3) Cod 

Penal”.

3.2. În susținerea recursului, se invocă: 

– pedeapsa aplicată inculpatului este greșit individua-

lizată, astfel fi ind încălcate prevederile articolelor 7, 

61,75-77 Cod penal; 

– este neîntemeiată aplicarea prevederilor articolu-

lui 90 Cod penal, nefi ind constatate circumstanțele 

cauzei ce justifi că condamnarea cu suspendarea 

condiționată a executării pedepsei;

– la stabilirea pedepsei nu s-a luat în considerație că 

inculpatul nu s-a căit sincer, precum si rezultatul 

infracțional - că în urma săvârșirii infracțiunii a dece-

dat fi ul în vârstă de 16 ani;

– acțiunea civilă n-a fost soluționată corect, prejudiciul 

cauzat prin infracșiune nu este reparat.

4. Conform deciziei Colegiului penal al Curții de 

Apel Chișinău din 10 iunie 2013, s-a respins, ca fi ind 

inadmisibil, recursul succesorului părții vătămate – C.V. 

, fi ind menținută sentința Judecătoriei Criuleni din 04 

aprilie 2013, cea privindu-l pe A.A. 

4.1. Instanța de apel, la baza deciziei, a relevat ur-

mătoarele temeiuri: „După cum rezultă din conținutul 

recursului, este atacată sentința în partea pedepsei 

penale, latură care, conform legii, în procedura acordu-

lui de recunoaștere a vinovăţiei nu poate fi  contestată 

cu recurs de persoana respectivă. Inculpatul A. A. și-a 

recunoscut integral comiterea infracțiunii incriminate, 

încheind acordul de recunoaștere a vinovăţiei cu acu-

zatorul de stat.

Conform art. 504 alin.(l) CPP, acordul de recunoaște-

re a vinovăţiei este o tranzacţie încheiată între procuror 

și inculpat, care și-a dat consimțământul de a-și recu-

noaște vina în schimbul unei pedepse reduse.

Condiţiile de iniţiere și încheiere a acordului de re-

cunoaștere a vinovăţiei sunt reglementate în art.505 

CPP. Astfel, în cazul în care acordul respectiv este iniţiat 

de procuror, se ia în consideraţie interesul public de a 

obţine o judecare mai operativă, cu cheltuieli mai re-

duse, având în vedere că inculpatul își recunoaște pe 

deplin vina în săvârșirea infracţiunii imputate lui.

Conform art.507 alin. (3) și art.508 CPP, după accep-

tarea de către inculpat a judecării cauzei în această pro-

cedură redusă, instanţa de judecată audiază inculpatul 

și admite baza faptică a infracţiunii în legătură cu care 

inculpatul își recunoaște vinovăţia, ulterior procedează 

la dezbaterile judiciare privitor la măsura de pedeapsă, 

dezbateri judiciare care se compun din discursurile pro-

curorului, apărătorului și inculpatului. 

Potrivit art.509 alin.(6) CPP, sentinţa adoptată în pro-

cedura acordului de recunoaștere a vinovăţiei poate fi  

atacată cu recurs numai de către inculpat, avocatul său 

și de procuror în ceea ce privește măsura de pedeapsă 

ori referitor la unele erori procesuale esenţiale, comise 

la judecarea cauzei. 

Evidențiind aceste prevederi legale referitoare la 

judecarea cauzei în procedura acordului de recunoaș-

tere a vinovăţiei, instanța conchide că părţi în proces, în 

acest caz, sunt procurorul, care reprezintă partea învi-

nuirii (inclusiv interesele părţii vătămate și ale succeso-

rului părții vătămate) și inculpatul cu apărătorul său, iar 

succesorul părții vătămate sau apărătorul său nu este 

parte în această procedură. Astfel, succesorul părții vă-

tămate nu este în drept să atace sentința, dat fi ind că 

este pronunțată în procedura specială a acordului de 

recunoaștere a vinovăţiei. 

Călăuzitoare - în sensul concluziei formate, potrivit 

căreia, în procedura acordului de recunoaștere a vino-

văţiei, partea vătămată și partea civilă nu sunt în drept 

să atace sentința dată - este Hotărârea explicativă a Ple-

nului Curții Supreme de Justiție din 24.12.2000 „Privind 

judecarea cauzelor penale în procedura acordului de 

recunoaștere a vinovăţiei”, precum și practica judiciară 

stabilită prin deciziile pronunțate de instanța supremă 

la judecarea recursurilor în cauzele privind acordul de 

recunoaștere a vinovăției (Jurisprudența Curții Supre-

me de Justiție în materie penală, 2008-2010, pag.906-

909). 

Vis-à-vis de considerentele relevate, se impune res-

pingirea recursului declarat de succesorul părţii vătă-

mate C.V. ca fi ind inadmisibil, cu menținerea sentinței.

5. Am semnat cu respect decizia instanței de apel, 

însă chestiunea deliberată n-a fost obținută în unani-

mitate, deoarece optez pentru judecarea fondului re-

cursului declarat de către succesorul părții vătămate 

- C.V., adică nu sunt de acord cu soluția privind respin-

gerea acestui recurs, ca fi ind inadmisibil, din motivul că 

persoana respectivă nu dispune de dreptul de a ataca 

sentința nominalizată. 

Opinia expusă rezidă în raţionamentul potrivit căru-

ia pentru instanţa de judecată în procedura acordului 

de recunoaștere a vinovăţiei sunt direct incidente pre-

vederile constituţionale și ale dreptului procesual-pe-

nal privind respectarea și protejarea drepturilor și inte-

reselor legitime ale tuturor persoanelor participante la 

procesul penal.

Găsindu-mă în postura de a concura cu majorita-

tea completului de judecată, în rezultatul examinării și 

aprecierii aspectelor de fapt și de drept ale cauzei abor-

date în cuprinsul hotărârii, conform conștiinţei juridi-

ce și propriei convingeri, formate în urma cercetărilor 
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practice și teoretice, pledez pentru judecarea fondului 

recursului declarat de succesorul părții vătămate, adică 

să fi e verifi cată legalitatea și temeinicia sentinței ataca-

te pe baza materialului din dosarul cauzei și a oricăror 

documente noi prezentate în instanța de recurs în ra-

port cu motivele invocate de recurent. 

5.1. Conform articolului 509, alin.(7) CPP, recursul 

împotriva sentinței în cazul acordului de recunoaștere 

a vinovăției se judecă în conformitate cu prevederile 

articolelor 447 și 448, care reglementează procedura 

judecării recursului împotriva hotărârilor judecătorești 

pentru care nu este prevăzut apelul ca o cale de atac și, 

respectiv, judecarea acestui recurs.

Conform articolului 438 CPP, recursul împotriva 

hotărârilor judecătorești pentru care nu este prevăzu-

tă calea de atac apelul poate fi  declarat de persoanele 

menționate în articolul 401, unde sunt reglementate 

persoanele care pot declara apel.

Conform articolul 401 alin.(1), pct.3) CPP, poate de-

clara apel partea vătămată în ce privește latura penală.

Conform articolului 81 alin.(4) CPP, succesorul părții 

vătămate sau al părții civile participă la procesul pe-

nal în locul părții vătămate sau al părții civile. Prin ur-

mare, în procedura recursului împotriva hotărârilor 

judecătorești pentru care nu este prevăzută calea de 

atac apelul, care include și procedura acordului de 

recunoaștere a vinovăției, partea vătămată sau, după 

caz, succesorul părții vătămate este în drept să atace 

sentința, adică, în cazul dat, succesorul părții vătămate 

este titular legal al recursului împotriva sentinței date 

de prima instanță. 

5.2 Judecarea recursului în procedura acordului de 

recunoaștere a vinovăţiei ca fază distinctă a procesului 

penal reprezintă activitatea instanţei de judecată în ca-

drul unei proceduri speciale prevăzute în capitolul III, 

titlul III, Partea specială din Codul de procedură penală. 

Una din funcţiile esenţiale a fazei procesual- penale re-

spective, prin prisma art.1 CPP, este de a realiza actul de 

justiţie în interesul tuturor părţilor și persoanelor parti-

cipante la procesul penal, deoarece în ședinţa de jude-

cată atât partea acuzării, cât și partea apărării dispun 

de drepturi egale, ele fi ind investite de legea procesual 

penală cu posibilităţi egale pentru susţinerea poziţiilor 

și intereselor lor.

Lecturând textul normativ din titlul III, Partea gene-

rală a Codului de procedură penală, se observă că, de 

rând cu procurorul, inculpatul și apărătorul acestuia, 

există și alte persoane participante la procesul penal, 

care, la fel, se bucură de un statut juridic autonom, cu 

drepturi și obligaţii individuale bine conturate. Astfel, 

victima (art.58 CPP), partea vătămată (art.art.59-60 

CPP), partea civilă (art.art.61-62 CPP), partea civilmente 

responsabilă (art.art.73-74 CPP), precum și reprezen-

tanţii legali și succesorii acestora (art.art.77-81 CPP), 

conform prevederilor respective, dispun de drepturi și 

garanţii procesuale care necesită a fi  respectate pe tot 

parcursul procesului penal, inclusiv la examinarea de 

către instanţa de judecată a acordului de recunoaștere 

a vinovăţiei.

Conform articolului 81 alin. (4) CPP, succesorul părții 

vătămate sau al părții civile participă la procesul penal 

în locul părții vătămate sau al părții civile, adică per-

soana respectivă, care a manifestat dorința să exercite 

drepturile și obligațiile părții vătămate decedate, este 

în drept să participe în procesul penal, exercitând drep-

turile și obligațiile părții vătămate prevăzute la articolul 

60 CPP.

În conformitate cu prevederile art.60 alin.(1) CPP, 

partea vătămată, de rând cu altele, are următoarele 

drepturi: 1) să participe la ședinţa de judecată, inclusiv 

la examinarea materialelor cauzei; 2) să se împace cu 

inculpatul în cazurile prevăzute de lege; 3) să participe 

la judecarea cauzei pe cale ordinară de atac; 4) să ple-

deze în dezbateri judiciare privitor la prejudiciul cauzat; 

5) să exercite căile de atac împotriva hotărârilor jude-

cătorești.

Prin urmare, independent de procedura în care este 

judecată cauza, în ședinţa de judecată, partea vătăma-

tă, respectiv - succesorul ei, se bucură de un tratament 

juridico-procedural distinct și egal, instanța de judeca-

tă fi ind obligată să-l respecte în mod necondiţionat și 

integral. 

5.3. În aceasă ordine de idei, nu pot fi  acceptate ar-

gumentele potrivit cărora interesele părţii vătămate 

sau ale părţii civile în procedura acordului recunoașterii 

vinovăției sunt prezentate de către procuror, conform 

Legii cu privire la procuratură și articolelor 51-53 CPP. 

Ele nu sunt fondate, deoarece, în virtutea principiilor de 

bază ale procesului penal, egalitatea în faţa legii și a au-

torităţilor, asigurarea dreptului la apărare și contradic-

tualitatea în procesul penal, accesul liber la justiţie, toa-

te părţile din procesul penal, inclusiv partea vătămată, 

dupa caz - succesorul ei, benefi ciază de drepturi și li-

bertăţi autonome, proprii statutului lor juridic legiferat. 

Procurorul, potrivit articolului 53 CPP, nici nu dispu-

ne de atribuţii privind reprezentarea intereselor părţii 

vătămate sau ale părţii civile în ședinţa de judecată, iar 

faptul că în decizie nu se indică concret și precis nor-

ma procesual-penală, de blanchetă, denotă că procu-

rorul nu este abilitat cu dreptul de a reprezenta partea 

vătămată în procedura acordului de recunoaștere a 

vinovăției. 

Se evidențiază că, în speță, succesorul părții vă-

tămate a participat în ședința instanței de fond, iar 

procurorul, deși a participat, n-a atacat sentința, astfel 

între persoanele respective, participante la procesul 

de judecată în acordul de recunoaștere a vinovăției ce 

reprezintă partea acuzării, existând opinii diferite, când 

o persoană (procurorul) este de acord cu sentința și, 

respectiv, nu declară recurs, iar alta (succesorul părții 

vătămate) nu este de acord cu sentința și, respectiv, de-

clară recurs. 

 În atare situație, prin soluția dată de instanța de 

recurs, sentința nu poate fi  supusă controlului judiciar 
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din inițiativa părții acuzării, dat fi ind că procurorul n-a 

declarat recurs, ceea ce este inadmisibil, în timp ce C. 

V., persoana recunoscută în procesul penal ca succesor 

al părții vătămate, inclusă în partea acuzării, dispune 

de drepturi și obligații distincte, inclusiv de dreptul să 

atace sentința (capitolul 1, titlul 3, Partea generală din 

Codul de procedură penală). 

5.4. Pe de altă parte, constatăm că acest caz gene-

rează o situație de colizie juridică apărută între nor-

mele procesual-penale generale și normele procesu-

al-penale speciale, caracterizate prin faptul că primele 

norme prevăd dreptul tuturor părţilor și persoanelor 

afl ate în procesul penal de a participa în ședinţa de ju-

decată, respectiv - și la examinarea de către instanţa 

de judecată a acordului de recunoaștere a vinovăţiei, 

iar ultimele norme nu prevăd expres acest drept, ci 

chiar îl restricţionează, dacă pornim de la prevederile 

din art.508 CPP, potrivit cărora dezbaterile judiciare se 

compun din discursurile procurorului,apărătorului și 

inculpatului care pot lua încă o dată cuvântul în formă 

de replică. 

Între partea generală și partea specială există o uni-

tate organică, acestea fi ind indisolubil legate între ele 

ca părţi componente ale unui act normativ, de aceea 

aplicarea normelor procesual-penale speciale este de 

neconceput fără aplicarea concomitentă a normelor 

procesual-penale generale. În această ordine de gândi-

re, nu pot fi  solidar cu concluziile puse la baza deciziei, 

potrivit cărora la examinarea acordului de recunoaște-

re a vinovăţiei participă numai procurorul, inculpatul și 

apărătorul acestuia și, astfel, numai aceste persoane ur-

mează a fi  citate legal și asigurate cu dreptul de a parti-

cipa în ședinţa de judecată, respectiv - numai ele având 

dreptul de a ataca cu recurs sentinţa adoptată în cazul 

acordului de recunoaștere a vinovăţiei. 

Din conținutul articolului 504, alin.2) CPP rezultă că 

doar la încheierea acordului de recunoaștere a vino-

văţiei este obligatorie participarea procurorului, incul-

patulului și apărătorului acestuia, ceea ce nu semnifi -

că interzicerea participării și a altor persoane admise 

în procesul penal respectiv. Din analiza textuală a art.

art.506-509 CPP, în sens îngust, rezultă că aceste norme 

conţin modalităţi contradictorii de restrângere a drep-

tului la accesul liber la justiţie și la un proces echitabil 

a unei părţi, deoarece prevede că „Dezbaterile judiciare 

se compun din discursurile procurorului, apărătorului și 

inculpatului.....” (art.508 CPP). 

Totodată, analizând în sens larg, redacţia articole-

lor 506-509 CPP în colaborare cu principiile generale 

ale procesului penal, cu prevederile Constituţiei și cu 

normele dreptului comunitar și ale tratatelor interna-

ţionale la care Republica Moldova este parte, apreciem 

că aceste norme nu limitează dreptul persoanei partici-

pante în procesul penal de a participa în ședinţa de ju-

decată cu privire la examinarea acordului de recunoaș-

tere a vinovăţiei, deoarece nu există o interdicţie de a fi  

citată legal persoana respectivă sau de a fi  restrânsă în 

drepturile procesuale prevăzute de lege.

Conform art. 314 alin. (2) CPP, instanţa de judeca-

tă, la judecarea cauzei, creează părţii acuzării și părţii 

apărării condiţiile necesare pentru cercetarea multila-

terală și în deplină măsură a circumstanţelor cauzei, iar 

reieșind din prevederile art. 315 CPP, aceste părţi sunt 

egale în drepturi în faţa instanţei. Normele respective, 

de rând cu altele din capitolul 1, titlul2, Partea Specială, 

al Codului de procedură penală, reglementează condi-

ţiile generale ale judecării cauzei, care se aplică în mod 

corespunzător atât în procedura deplină, cât și în pro-

cedura specială stabilită. 

Prin urmare, în toate cauzele penale, inclusiv cele cu 

privire la examinarea acordului de recunoaștere a vino-

văţiei, instanţa de judecată urmează să aplice prevede-

rile menţionate cu privire la nemijlocirea, oralitatea și 

contradictorialitatea judecării cauzei, precum și la egali-

tatea în drepturi a părţilor în faţa instanţei. În atare situ-

aţie, considerăm că la judecarea recursului declarat de 

părțile vătămate este obligatoriu să fi e create părţilor 

respective condiţii necesare de a benefi cia de drepturi 

egale în faţa instanţei de judecată în ce privește parti-

ciparea în ședinţa de judecată și, respectiv, în vederea 

soluționării fondului recursului, instanța să se pronunțe 

asupra tuturor motivelor invocate de recurenți.

5.5. O interpretare rigidă a articolelor 506-509 CPP, 

în sensul că partea vătămată nu dispune de dreptul de 

a ataca cu recurs sentinţa adoptată în cazul acordului 

de recunoaștere a vinovăţiei, este inacceptabilă și sub 

aspectul că prin asemenea interpretare judiciară se 

utilizează doar o singură metodă de interpretare a nor-

melor juridice enunţate - metoda gramaticală, care nu 

este îndeajuns efi cientă pentru stabilirea conţinutului 

normativ, fără a fi  plasate în ansamblul actului normativ 

și al întregii legislaţii în vigoare. 

Consider că activitatea propriu-zisă trebuie să răs-

pundă cât mai precis unei interpretări practico-știinţifi -

ce riguroase, clare și coerente, astfel încât să fi e utile și 

de un real folos la darea actului de justiție, motiv pentru 

care, în cazul dat, pledez să fi e aplicate toate metodele 

de interpretare judiciară recunoscute în doctrină, adică: 

metoda gramaticală; metoda sistematică; metoda isto-

rică; metoda logică și metoda teleologică și, respectiv, 

să se efectuieze o analiză juridică dealectică a soluţiilor 

elaborate.

Este cazul ca, din punctul de vedere al limitelor 

interpretării normelor juridice prevăzute la articolele 

506-509 CPP, să fi e aplicată, alături de interpretarea li-

terală și interpretarea restrictivă, și cea extensivă. Inter-

pretarea extensivă lărgește conţinutul normei în raport 

cu formularea ei textuală, ea stabilește că voinţa legiui-

torului are de fapt un caracter mai cuprinzător în raport 

cu acel întrevăzut în libertatea primară a normelor în 

cauză.

5.6. În cazul dat, consider că instanța de recurs avea 

competenţa și posibilitatea de a extinde sensul norme-
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lor de procedură penală care reglementează judecarea 

recursului în procedura de judecată a acordului de re-

cunoaștere a vinovăţiei până la limita unde socotește 

că se potrivește cu spiritul legii și cu intenţia legiuitoru-

lui, deoarece exprim convingerea că, în textul normativ 

enunţat, norma spune mai puţin decât a voit legiuitorul 

și decât este prevăzut în Constituţie, în normele drep-

tului internaţional și ale tratatelor internaţionale la care 

Republica Moldova este parte. Altfel spus, se impunea 

ca, în urma judecării recursului declarat de succesorul 

părții vătămate, să fi e aplicate, în cumul, metodele și 

procedeele de analiză juridică și interpretare a normelor 

ce reglementează procedura de judecată a acordului de 

recunoaștere a vinovăţiei în raport cu situaţia litigioasă 

privind soluţia dată de prima instanță. În acest context, 

în baza prvederilor din articolele 448-450 CPP, era nece-

sar și oportun a fi  sistematizate, evidenţiate, dezbătute 

și soluţionate motivele invocate în recursul respectiv, 

iar, în consecinţă, aceste activităţi trebuiau să fi e refl ec-

tate în decizie, lucru care nu s-a făcut din cauza con-

cluziei privind inadmisibilitatea bazată pe argumentul 

că partea vătămată nu este în drept să atace sentința 

dată în procedura acordului de recunoaștere a vinovăţi-

ei. Resping acest argument, exprimând convingerea că 

dreptul de a participa în ședinţă de judecată, de a ataca 

sentinţa primei instanţe și, după caz, decizia instanţei 

de recurs în cazul acordului de recunoaștere a vinovă-

ţiei, trebuie să aparţină și părții vătămate, respectiv - 

succesorului ei. Dreptul respectiv, prin manifestarea sa 

practică, dispune de un conţinut de activităţi specifi ce 

și complexe, menite să contribuie la examinarea justă și 

corectă de către instanţa de judecată a acordului de re-

cunoaștere a vinovăţiei. În vederea abordării practico-

știinţifi ce a acestui drept procesual-penal, precizez că 

legalitatea judecării recursului în procedura acordului 

de recunoaștere a vinovăției presupune, în primul rând, 

respectarea cu stricteţe a drepturilor și intereselor pro-

cesuale a tuturor părţilor și persoanelor participante la 

procesul penal, inclusiv a părții vătămate.

Scopul procedurii privind acordul de recunoaștere 

a vinovăţiei trebuie să derive din conţinutul art.1 CPP 

coroborat cu art. 19 CPP, care reglementează noţiunea 

și scopul procesului penal, precum și accesul liber la 

justiţie. Din esența acestor prevederi legale rezultă că, 

prin respectarea dreptului privind accesul liber la jus-

tiţie, procesul penal are ca scop protejarea persoanei, 

societăţii și statului de infracţiuni. Concluziile că partea 

vătămată nu este în drept să atace sentința dată în pro-

cedura privind acordul de recunoaștere a vinovăţiei nu 

se acordă cu scopul enunțat, precum și cu principiile 

generale, cu normele dreptului internaţional și ale tra-

tatelor internaţionale la care Republica Moldova este 

parte, care constituie elemente integrante ale dreptului 

procesual penal și, nemijlocit, dau naștere drepturilor și 

libertăţilor omului în procesul penal (art.2 alin.(2) CPP). 

Conform articolului 6 alin.(1) din Convenţia pentru 

Apărarea Drepturilor Omului și Libertăţilor Fundamen-

tale, orice persoană are dreptul la judecarea în mod 

echitabil, în mod public și într-un termen rezonabil a 

cauzei sale, de către o instanţă independentă și impar-

ţială, instituită de lege, care va hotărî fi e asupra încăl-

cării drepturilor și obligaţiilor sale cu caracter civil, fi e 

asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală 

îndreptată împotriva sa. Deși acest text nu consacră 

expres dreptul de a participa la ședinţa de judecată, re-

spectiv - de a ataca sentința, însăși termenii utilizaţi în 

art.6 parag.1 din Convenţie impun concluzia că acest 

drept este unul evident, necesar a fi  luat în consideraţie, 

dat fi ind locul preeminent pe care-l ocupă dreptul la un 

proces echitabil într-o societate democratică. „Din mo-

ment ce orice persoană are un asemenea drept (dreptul 

de a fi  pledată cauza), el nu poate fi  conceput altfel, de-

cât subsecvent dreptului de a se adresa tribunalului în 

faţa căruia îi va fi  pledată cauza persoanei respective...” 

(a se vedea C. Bârsan, Convenţia Europeană a Dreptului 

Omului, vol.1, Editura All Beck, București, 2005, p.257).

Este regretabil faptul că deseori, cu ocazia discuţii-

lor practico-judiciare, se exploatează la maximum su-

biectul cu privire la importanța jurisprudenţei CtEDO 

pentru cea naţională, totuși, în cazul dat, nu s-au făcut 

eforturile necesare pentru a concepe ideea că dreptul 

părţii vătămate, după caz - succesorului ei, la judecarea 

recursului declarat nu trebuie să fi e iluzoriu și formal, 

dat fi ind că acest drept este o creaţie a practicii juris-

dicţionale europene, reprezentând o garanţie implicită 

a desfășurării echitabile a judecării cauzei respective. 

De altfel, Curtea Europeană de la Strasbourg a elaborat 

acest principiu fundamental, cu caracter general, de-

venit aproape o clauză de stil în exercitarea justiţiei, în 

conformitate cu Convenţia Europeană pentru Drepturi-

lor Omului, sunt apărate drepturile omului concrete și 

efective, dar nu teoretice și iluzorii. 

Efectivitatea și efi ciența dreptului fundamental pri-

vind accesul la justiţie impune ca exercitarea concretă 

a acestui drept să nu fi e afectată de existenţa unor im-

pedimente de drept sau de fapt, care ar fi  de natură să 

pună sub semnul întrebării, iar uneori chiar să anihileze 

dreptul persoanei de a ataca sentința ce o vizează. În 

acest sens, Curtea Europeană a subliniat necesitatea 

asigurării oricărei persoane participante la proces „o 

posibilitate clară și concretă de a ataca un act ce consti-

tuie o ingerinţă în drepturile sale” (a se vedea hotărârea 

CtEDO din 16.12.1992, în cauza De Geouff re de la Ardel-

le contra Franţei, par.34). 

Principiul cu privire la egalitatea în faţa legii și a au-

torităţilor, prevăzut în art.9 CPP, dă concomitent expre-

sie enunţului solemn din art.1 al Declaraţiei Universale 

pentru Drepturile Omului din 10 decembrie 1948: „Toa-

te fi inţele umane se nasc libere și egale în demnitate 

și drepturi”. În articolul 10 din Declaraţia respectivă se 

prevede: „Orice persoană are dreptul la deplină egali-

tate de a fi  audiată în mod echitabil și public de către 

un tribunal independent și imparţial, care va hotărî fi e 

asupra drepturilor și obligaţiilor sale, fi e asupra temei-
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niciei oricărei acuzări în materie penală îndreptată îm-

potriva sa”. 

Aceste principii, care, în esenţă, presupun că la si-

tuaţii juridice egale să se aplice un tratament juridic 

egal, dă satisfacţie și principului statuat în articolul 14 

din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, 

potrivit căruia exercitarea drepturilor și libertăţilor re-

cunoscute în Convenţie trebuie să fi e asigurată de rând 

cu criteriile enumerate și în orice altă situaţie.

În corespundere cu acest principiu fundamental 

ce se aplică la judecarea cauzelor, egalitatea părţilor și 

persoanelor participante la procesul penal presupune 

următoarele cerinţe și exigenţe:

– dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea drep-

turilor, a libertăţilor cetăţenești și a celorlalte intere-

se legitime ocrotite de legislaţie. Nici o lege nu poate 

îngrădi ori înlătura acest drept constituţional;

– dreptul la un tratament juridic egal al părţilor pe tot 

parcursul procesului penal de către instanţa de jude-

cată;

– imparţialitatea instanţei de judecată faţă de părţile și 

persoanele participante la procesul penal;

– același sistem de instanţe competente să judece ca-

uza penală și același sistem al gradelor de jurisdicţie 

în procesul penal pentru toate părţile și persoanele 

participante în procesul penal. 

5.7. La fel, prin limitarea dreptului părții vătămate 

de a ataca sentința dată în procedura acordului de re-

cunoaștere a vinovăţiei, nu se acordă deplină efi cienţă 

principiilor fundamentale consfi nțite în Constituţia Re-

publicii Moldova, care are supremaţie asupra legislaţiei 

procesual-penale (art.2 alin.(3) CPP).

Conform articolului 20, alin.(1) din Constituţie, orice 

persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea 

instanţelor judecătorești competente împotriva acte-

lor care violează drepturile, libertăţile și interesele sale 

legitime și nici o lege nu poate îngrădi accesul la jus-

tiţie, iar conform alin.(2) din același articol, nici o lege 

nu poate îngrădi accesul la justiţie. Conform art.16 alin.

(1) din Constituţie, respectarea și ocrotirea persoanei 

constituie o îndatorire primordială a statului. Principiile 

constituționale enunțate se confi gureză în legătură ca-

uzală directă cu principiile contradictorialității și drep-

tul la apărare, puse la baza procesului de judecată, in-

clusiv în cadrul acordului de recunoaștere a vinovăției. 

Codul de procedură penală consacră expres, în vir-

tutea art.art.17 și 24 CPP, aceste principii, fi ind regle-

mentată asigurarea dreptului la apărare și contradic-

tualitatea în procesul penal oricărei părți sau persoane 

participante la procesul respectiv. Conform art.17 alin.

(2) CPP, instanţa de judecată este obligată să asigure 

participanţilor la procesul penal deplina exercitare a 

drepturilor lor procesuale, în condiţiile prezentului cod, 

iar conform art.24 alin.(4) CPP, părţile în procesul penal 

își aleg poziţia, modul și mijloacele de susţinerea a ei 

de sine stătător, fi ind independente de instanţă, de alte 

organe ori persoane.

În aplicarea acestor principii, Curtea de la Strasburg 

a decis că fi ecărei părţi trebuie să i se acorde posibili-

tatea de a prezenta obiecţii la argumentele celeilalte 

(CtEDO, 29 mai 1986, cauza Feldbrugge vs Ţara de Jos). 

O mare parte a jurisprudenţei Curţii Europene a Drep-

turilor Omului privește protecţia drepturilor omului în 

cadrul procesului penal. Aportul Curţii Europene con-

stă, pe de o parte, în a releva slăbiciunile reglementări-

lor penale sau procesual-penale naţionale și, pe de altă 

parte, în a învedera o anumită concepţie europeană în 

materie penală (a se vedea: M. Delmas-Marty, Procedu-

res penales d’Europe, Presses Universitaores de France, 

1995 p.29).

Principiile egalităţii în faţa legii și a autorităţilor, asi-

gurării dreptului la apărare și contradictualităţii în pro-

cesul penal se înglobează în art.6 al Convenţiei pentru 

apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamen-

tale, care prevede și garantează dreptul la un proces 

echitabil. Această normă garantează în integralitatea sa 

dreptul oricărei persoane la un proces echitabil, ceea 

ce presupune de a-i crea condiţii optime pentru partici-

parea efectivă în cadrul procesului penal, inclusiv de a 

participa în ședinţa de judecată. Relevant în acest sens 

este, de pildă, că două din cele trei paragrafe ale artico-

lului 6 din Convenţie, care garantează dreptul persoa-

nei la proces echitabil, se referă la protecţia unor drep-

turi fundamentale în cadrul procesului penal.

În acest cadru, Convenţia Europeană are nu numai 

rolul de a compatibiliza normele europene cu cele na-

ţionale, ci și pe acel de a îndeplini o funcţie proprie de 

legitimare, pornind de la ansamblul valorilor ce se im-

pun atât judecătorului, cât și legiuitorului, care, având 

o forţă juridică superioară normelor interne, constituie 

pentru acestea un punct de referinţă (a se vedea: M. 

Delmas-Marty, Pour un droit commun, Edition du Seuil, 

1994, p. 243).

În jurisprudenţa sa, Curtea de la Strasburg a reţinut 

că și victimele infracţiunilor benefi ciază de aplicarea 

art.6, §1 din Convenţia Europeană (CEDO, hotărârea 

Marei Camere din 12.02.2004 în cauza Perez vs Fran-

ţa). Protecţia drepturilor victimei infracţiunii în cadrul 

procesului penal (prin garantarea dreptului de acces la 

justiţie, a dreptului la un proces echitabil, a dreptului de 

a benefi cia de protecţie din partea statului, a dreptu-

lui la despăgubire) reprezintă o preocupare constantă 

a jurisprudenţei CEDO, deoarece importanţa protecţiei 

drepturilor ei în cadrul justiţiei penale este evidentă faţă 

de consecinţele deosebit de grave pe care deschiderea 

ori închiderea unui proces penal le poate avea asupra 

unor drepturi fundamentale ale persoanei respective.

Prin urmare, drepturile persoanei participante la 

procesul penal - accesul la justiție și la un proces echi-

tabil - se aplică în relaţiile dintre aceasta și instanţa de 

judecată, ultima fi ind obligată a oferi fi ecărei persoane 
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șanse și posibilităţi egale de a-și susţine poziţia proce-

suală. 

5.8. În contextul concluziei expuse, împărtășesc 

punctul de vedere potrivit căruia la etapa de iniţiere 

și încheiere a acordului de recunoaștere a vinovăţiei 

participă procurorul, inculpatul și apărătorul, dar sunt 

în imposibilitate să fac o asemenea constatare la urmă-

toarele etape ale procedurii respective: examinarea de 

către instanţa de judecată a acordului de recunoaște-

re a vinovăţiei și dezbaterile judiciare în cazul accep-

tării acordului de recunoaștere a vinovăţiei, atacarea 

sentinței de către toate părțile procesului penal și obli-

gativitatea instanței de recurs de a judeca fondul recur-

sului etc.

De aceea, nu susțin refuzul apriori al judecătorului 

de a judeca fondul recursului declarat de partea vătă-

mată sau, dăpă caz, a succesorului ei, pentru simplul 

motiv că procedura acordului de recunoaștere a vino-

văţiei nu prevede expres dreptul acestora de a partici-

pa în cadrul procedurii respective, inclusiv de a ataca 

sentința, fără a fi  identifi cate incidenţele dreptului, în 

ansamblu, asupra prevederilor ce reglementează pro-

cedura privind acordul de recunoaștere a vinovăţiei și, 

respectiv, fără a fi  analizate eventualele ipoteze de con-

fl ict între norma juridică naţională și cea internaţională.

Semnifi cative, în acest sens, sunt prevederile art.7 

alin.(5) CPP, din care rezultă că, dacă în procesul judecă-

rii cauzei instanţa stabilește că norma juridică naţională 

ce urmează a fi  aplicată contravine prevederilor tratate-

lor internaţionale în domeniul drepturilor și libertăţilor 

fundamentale ale omului la care Republica Moldova 

este parte, instanţa va aplica reglementările internaţio-

nale în direct, motivând hotărârea sa și informând des-

pre aceasta autoritatea care a adoptat norma naţională 

respectivă și Curtea Supremă de Justiţie. Totodată, în 

art.2 alin.(2) CPP este stipulat că princiipile generale și 

normele dreptului internaţional și ale tratatelor interna-

ţionale la care Republica Moldova este parte constituie 

elemente integrante ale dreptului procesual penal și, 

nemijlocit, dau naștere drepturilor și libertăţilor omului 

în procesul penal, iar alin.(5) al acestui articol prevede 

că în desfășurarea procesului penal nu pot avea putere 

juridică legile și alte acte normative care anulează sau 

limitează drepturile și libertăţile omului, încalcă inde-

pendenţa judecătorească, principul contradictorialită-

ţii, precum și contravin normelor unanim recunoscute 

ale dreptului internaţional la care Republica Moldova 

este parte.

5.9. Aderând în anul 1997 la Convenţia Europeană 

pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăţilor 

Fundamentale, Republica Moldova și-a asumat obliga-

ţia de a garanta protejarea drepturilor și a libertăţilor 

proclamate de CEDO ale tuturor persoanelor afl ate sub 

jurisdicţia sa. Din prevederile Constituţiei Republicii 

Moldova (art.4 alin.2), precum și din hotărârea Curţii 

Constituţionale nr.55 din 14 octombrie 1999 “Privind 

interpretarea unor prevederi ale art.4 din Constituţia 

Republicii Moldova” rezultă că CEDO constituie o par-

te integrantă a sistemului legal intern și, respectiv, ur-

mează a fi  aplicată direct ca oricare altă lege a RM cu 

deosebirea că CEDO are prioritate faţă de restul legilor 

interne care îi contravin.

În Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie 

nr.17 din 19.06.2000, modifi cată prin hotărârea Plenu-

lui CSJ nr.10 din 22.12.2008 „Privind aplicarea în prac-

tica judiciară de către instanţele judecătorești a unor 

prevederi ale Convenţiei pentru apărarea drepturilor 

omului și libertăţilor fundamentale”, se menţionează 

că“…sarcina primordială cu privire la aplicarea Conven-

ţiei revine instanţelor naţionale și nu Curţii Europene 

a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Astfel, în cazul 

judecării cazurilor, instanţele de judecată urmează să 

verifi ce dacă legea sau actul care urmează a fi  aplicat 

și care reglementează drepturi și libertăţi garantate de 

CEDO sunt compatibile cu prevederile acesteia. În caz 

de incompatibilitate, instanţa va aplica direct preve-

derile Convenţiei, menţionând acest fapt în hotărârea 

sa. Concomitent se va ţine cont de faptul că prevede-

rile Convenţiei și ale protocoalelor sale sunt obligatorii 

pentru Republica Moldova doar din momentul intrării 

lor în vigoare pentru R. M., adică de la 12 septembrie 

1997. Astfel, normele Convenţiei se extind doar asu-

pra încălcărilor (pretinselor încălcări) ulterioare acestei 

date și nu pot avea efect retroactiv. Aceasta nu se extin-

de însă asupra încălcărilor (pretinselor încălcări) care au 

un caracter continuu. 

Aceste din urmă încălcări sunt acele stări de fapt 

și de drept care au început înainte de 12 septembrie 

1997, dar au continuat și după această dată. Se aten-

ţionează instanţele judecătorești asupra faptului că, 

pentru aplicarea corectă a Convenţiei, este necesară 

studierea prealabilă a jurisprudenţei Curţii Europene a 

Drepturilor Omului de la Strasbourg, care unica este în 

drept, prin intermediul deciziilor sale, să dea interpelări 

ofi ciale aplicării CEDO și, deci, obligatorii. Instanţele ju-

decătorești sunt obligate să se călăuzească de aceste 

interpretări”.

5.10. În susținerea opiniei promovate, subliniem că, 

într-o situaţie asemănătoare, Curtea Constituţională a 

Republicii Moldova, prin Hotărârea nr.9 din 20.05.2008 

asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederii 

pct.3 alin.(1) art.401 din Codul de procedură penală 

al Republicii Moldova, a hotărât: „Se declară neconsti-

tuţională prevederea: „...în ce privește latura penală în 

cazurile în care procesul penal se pornește doar la plân-

gerea prealabilă a acesteia în condiţiile legii din pct.3) 

alin.(1) art.401 din Codul de procedură penală”.

În cazul dat, drept temei pentru examinarea dosaru-

lui a servit sesizarea Curţii Supreme de Justiţie asupra 

excepţiei de neconstituţionalitate depusă la 21 februa-

rie 2008, în conformitate cu prevederile art.24 și art.25 

din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.38 și 

art.39 din Codul jurisdicţiei constituţionale. În ședinţa 

plenară a Curţii Constituţionale, reprezentantul Curţii 
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Supreme de Justiţie a concretizat obiectul sesizării, so-

licitând exercitarea controlului constituţionalităţii pre-

vederii pct.3) alin.(1) art.401 CPP în procedura excep-

ţiei de neconstituţionalitate. În articolul 401 CPP sunt 

specifi cate persoanele care pot declara apel. Potrivit 

prevederii contestate a pct.3) alin.(1) art.401 CPP, poate 

declara apel partea vătămată, în ce privește latura pe-

nală în cazurile în care procesul penal se pornește doar 

la plângerea prealabilă a acesteia în condiţiile legii. 

Din sesizare rezultă că la Curtea Supremă de Justiţie 

se afl ă în proces de judecare recursul în anulare înaintat 

de reprezentantul părţii vătămate, Grigoriev Eugenia, 

împotriva hotărârilor irevocabile pronunţate de Cole-

giul lărgit penal al Curţii Supreme de Justiţie la 6 iunie 

2007 și de Curtea de Apel Chișinău la 28 noiembrie 

2006. La judecarea recursului în anulare, Plenul Curţii 

Supreme de Justiţie urma să aplice art.452 CPP în coro-

borare cu pct.3) alin.(1) art.401 CPP. 

În ședinţa Plenului Curţii Supreme de Justiţie, repre-

zentantul părţii vătămate a invocat neconstituţionalita-

tea pct.3) alin.(1) art.401 CPP, arătând că norma respec-

tivă contrazice dispoziţiile constituţionale cuprinse în 

art.16 privind egalitatea în drepturi, art.20 privind ac-

cesul liber la justiţie, art.26 privind dreptul la apărare, 

art.54 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi 

sau al unor libertăţi, art.119 privind exercitarea căilor 

de atac, deoarece prin neadmiterea introducerii apelu-

lui sau recursului partea vătămată este pusă în condiţii 

inegale în raport cu alţi participanţi la procesul penal. 

Prin încheierea din 17 decembrie 2007, Plenul Curţii Su-

preme de Justiţie a ridicat în faţa Curţii Constituţionale 

excepţia de neconstituţionalitate, suspendând judeca-

rea recursului în anulare.

Deoarece întrevedem o situaţie similară și în cazul 

judecării recursului părților vătămate în cauza respec-

tivă, consider oportun de reprodus integral motivele 

și aprecierile Curţii Constituţionale, care au stat la baza 

hotărârii nr.9 din 20.05.2008, dat fi ind că sunt relevante 

și aplicabile în sprijinul opiniei pentru care pledăm:

„Republica Moldova a proclamat protejarea și pro-

movarea drepturilor omului drept principii democrati-

ce fundamentale. Conform art.1 alin.(3) din Constituţie, 

Republica Moldova este un stat de drept, democratic, 

în care demnitatea omului, drepturile și libertăţile lui, 

libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea și 

pluralismul politic reprezintă valori supreme și sînt ga-

rantate. 

Dispoziţiile constituţionale privind drepturile și li-

bertăţile omului se interpretează și se aplică în concor-

danţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu 

pactele și cu celelalte tratate la care Republica Moldova 

este parte (art.4 alin.(1) din Constituţie). Potrivit preve-

derii contestate a pct.3) alin.(1) art.401 CPP, partea vă-

tămată nu este în drept să introducă apel sau recurs în 

anulare conform prevederilor art.452 CPP decît în cazu-

rile în care procesul penal a fost pornit în baza plîngerii 

sale. 

Curtea consideră această normă drept neconstitu-

ţională din următoarele motive: un principiu de bază 

al statului de drept este principiul universalităţii drep-

turilor și libertăţilor consacrate prin Constituţie și prin 

alte legi și al obligaţiilor prevăzute de acestea (art.15 

din Constituţie). Potrivit art.59 alin.(1) CPP, parte vătă-

mată este considerată persoana fi zică căreia i s-a cauzat 

prin infracţiune un prejudiciu moral, fi zic sau material, 

recunoscută în această calitate, conform legii, cu acor-

dul victimei. Minorul căruia i s-a cauzat prejudiciu prin 

infracţiune va fi  considerat parte vătămată fără acordul 

său. 

În Recomandarea nr.(85) 11 a Comitetului de Mi-

niștri al Consiliului Europei cu privire la poziţia victimei 

în cadrul dreptului penal și procedurii penale, adoptată 

la 28.06.1985, se subliniază că funcţia de bază a justiţiei 

penale trebuie să fi e soluţionarea cererilor victimelor 

și apărarea intereselor acestora, victima trebuie să dis-

pună de dreptul de a cere organelor competente ree-

xaminarea deciziei privind neurmărirea penală sau de 

dreptul de a iniţia urmărirea individuală. 

Conform CPP, partea vătămată este parte în proce-

sul penal. Procesul penal are ca scop protejarea per-

soanei, societăţii și statului de infracţiuni, precum și 

protejarea persoanei și societăţii de faptele ilegale ale 

persoanelor cu funcţii de răspundere în activitatea lor 

legată de cercetarea infracţiunilor presupuse sau săvâr-

șite, astfel ca orice persoană care a săvârșit o infracţiune 

să fi e pedepsită potrivit vinovăţiei sale și nici o persoa-

nă nevinovată să nu fi e trasă la răspundere penală și 

condamnată (art.1 alin.(2). Potrivit defi niţiei expuse în 

pct.29) art.6 CPP, parte în proces sunt persoane care în 

procesul penal exercită funcţii de acuzare sau apărare 

în baza egalităţii în drepturi și a principiului contradic-

torialităţii. 

Art.24 CPP stipulează că părţile participante la jude-

carea cauzei au drepturi egale, fi ind investite de legea 

procesuală penală cu posibilităţi egale pentru susţi-

nerea poziţiilor lor. Instanţa de judecată pune la baza 

sentinţei numai acele probe la cercetarea cărora părţile 

au avut acces în egală măsură. Părţile în procesul penal 

își aleg poziţia, modul și mijloacele de susţinere a ei de 

sine stătător, fi ind independente de instanţă, de alte or-

gane ori persoane. Curtea Constituţională relevă că la 

etapa urmăririi penale drepturile părţii vătămate sunt 

asigurate, inclusiv dreptul de a ataca ordonanţa privind 

refuzul de a începe urmărirea penală. 

Art.20 din Constituţie stipulează că orice persoană 

are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor 

judecătorești competente împotriva actelor care vio-

lează drepturile, libertăţile și interesele sale legitime. 

Codul de procedură penală, de asemenea, prevede, 

în alin.(1) art.19, că orice persoană are dreptul la exa-

minarea și soluţionarea cauzei sale în mod echitabil, în 

termen rezonabil, de către o instanţă independentă, 

imparţială, legal constituită, care va acţiona în confor-

mitate cu Codul. Limitând dreptul unei părţi în procesul 
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penal de a exercita căile de atac, prevederea pct.3) alin.

(1) art.401 CPP încalcă principiul constituţional al acce-

sului liber la justiţie. 

Conform art.54 din Constituţie, în Republica Mol-

dova nu pot fi  adoptate legi care ar suprima drepturile 

și libertăţile fundamentale ale omului și cetăţeanului. 

Exerciţiul drepturilor și libertăţilor nu poate fi  supus al-

tor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care co-

respund normelor unanim recunoscute ale dreptului 

internaţional și sunt necesare în interesele securităţii 

naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice 

a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor 

în masă și infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţi-

lor și demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării 

informaţiilor confi denţiale sau garantării autorităţii și 

imparţialităţii justiţiei. Restrângerea trebuie să fi e pro-

porţională cu situaţia care a determinat-o și nu poate 

atinge existenţa dreptului sau a libertăţii. Prevederile 

alin.(2) al art.54 din Constituţie nu admit restrângerea 

drepturilor proclamate în art.20-24 din Constituţie. 

Prin urmare, așa cum stipulează art.20 din Consti-

tuţie, nici o lege nu poate îngrădi accesul persoanei la 

justiţie, fi e persoană fi zică sau juridică, fi e inculpat sau 

parte vătămată. Convenţia europeană pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale admi-

te stabilirea prin legislaţia internă a limitărilor dreptului 

de acces la o instanţă judiciară cu condiţia ca limitările 

să nu afecteze dreptul în substanţa sa, să urmărească 

un scop legitim, să existe un raport de proporţionalita-

te între măsurile restrictive și scopul urmărit.

Curtea reţine că această condiţie nu este respectată 

prin prevederea pct.3) alin.(1) art.401 CPP și subliniază 

că este responsabilitatea statului ca prin legislaţia sa să 

instituie toate garanţiile necesare pentru ca persoana 

să se simtă protejată, oferindu-i șansa sigură de a-și re-

vendica în justiţie un drept constituţional lezat, indife-

rent de faptul dacă este inculpat sau parte vătămată, 

dacă procesul a fost declanșat la iniţiativa sa sau a altei 

persoane. 

Potrivit art.26 din Constituţie, dreptul persoanei la 

apărare este garantat, fi ecare om având dreptul să re-

acţioneze independent, prin mijloace legitime, la încăl-

carea drepturilor și libertăţilor sale. Fiind un element 

esenţial al dreptului la un proces echitabil, dreptul la 

apărare este un drept fundamental, care nu poate fi  

îngrădit. Curtea relevă că prevederea contestată din 

CPP oprește în realitate partea vătămată de a apela la 

instanţele judecătorești, de a fi  apărată și de a se pre-

vala de toate garanţiile procesuale, care într-o societate 

democratică condiţionează procesul echitabil. 

Folosirea căilor de atac este garantată de art.119 

din Constituţie, părţile interesate și organele de stat 

competente fi ind în drept să exercite căile de atac, în 

condiţiile legii, împotriva hotărârilor judecătorești. Prin 

prevederea pct.3) alin.(1) art.401 CPP partea vătămată 

este lipsită de acest drept constituţional. Curtea relevă 

că nu există o justifi care obiectivă și rezonabilă pentru 

condiţionarea exercitării de către partea vătămată a că-

ilor ordinare de atac exclusiv cu privire la latura penală 

și numai în cazul în care procesul penal a fost iniţiat la 

plângerea prealabilă a acesteia. Prevederile CPP abili-

tează procurorul cu atribuţia de a contesta necondiţio-

nat sentinţele judecătorești. 

În cazurile nespecifi cate în art.276 „Pornirea urmări-

rii penale în baza plângerii victimei” din CPP, apărarea 

drepturilor și intereselor legitime ale părţii vătămate 

este lăsată în exclusivitate la discreţia procurorului. 

Dacă procurorul, din anumite motive, nu exercită căi-

le ordinare și extraordinare de atac, interesele legitime 

ale părţii vătămate, care, potrivit prevederii criticate, nu 

este în drept să introducă apel sau recurs, rămân ne-

protejate. În cazul abţinerii procurorului de a folosi căile 

de atac, se reduce controlul judiciar asupra instanţelor 

inferioare, crește riscul neremedierii erorilor judiciare. 

De remarcat în contextul acestei cauze că Curtea 

Constituţională s-a pronunţat asupra necesităţii ga-

rantării și protejării dreptului persoanei la satisfacţie 

efectivă din partea instanţelor judecătorești compe-

tente împotriva actelor care violează drepturile, liber-

tăţile și interesele sale legitime (art.20 din Constituţie) 

și a dreptului său la apărare (art.26 din Constituţie) în 

multiple hotărâri ale sale (nr.20 din 16 iunie 1973, nr.22 

din 30 iunie 1974, nr.10 din 17 martie 1985, nr.16 din 28 

mai 1986, nr.8 din 15 februarie 2007, nr.7 din 13 februa-

rie 2008, nr.46 din 24 noiembrie 209, nr.12 din 19 iunie 

2010, nr.2 din 19 februarie 2011)”.

5.11. Solidarizându-mă integral cu concluziile din 

Hotărârea nominalizată, consider necesar de evidenţi-

at și unele puncte de vedere exprimate în doctrină cu 

privire la problema participării și a altor persoane, alte-

le decât procurorul, inculpatul și apărătorul acestuia la 

examinarea de către instanţa de judecată a acordului 

de recunoaștere a vinovăţiei. 

 Astfel, se invocă că participarea victimei în procesul 

de încheiere a acordului de recunoaștere a vinovăţiei 

trebuie acceptată și din cauza că „este necesară o astfel 

de abordare a fenomenului răspunderii penale, în urma 

căruia victima să simtă că s-a făcut dreptate” (a se ve-

dea: Igor Dolea, Un nou concept în procedura penală, 

Revista Naţională de Drept, nr.4, 2003, paj.4).

În susţinerea acestei idei știinţifi ce, relevăm o altă 

sursă informaţională, potrivit căreia afl ăm că în SUA, 

unde tradiţional victima nu are practic nici un rol în ca-

drul procedurii penale, în ultimul timp se întrevede o 

mișcare ce optează pentru acordarea unor drepturi vic-

timei în cadrul acordului de recunoaștere a vinovăţiei (a 

se vedea, Mc Coy Candace Politics and plea bargaining: 

victims rights in California/ Publisher: Philadelphia: Uni-

versity of Pennsylvania Press, 1993, 221 p.). Tot la aceas-

tă dimensiune se menţionează că societatea benefi ci-

ază de la participarea victimei în două feluri. În primul 

rând, prin participarea victimei, mai multă informaţie 

va fi  disponibilă pentru persoana responsabilă de a lua 

o decizie. Mai multă informaţie înseamnă, teoretic, o 
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decizie mai bună. Al doilea benefi ciu pe care îl obţine 

societatea este că participarea acesteia promovează o 

funcţionare efi cientă a sistemului justiţiei penale. Ipo-

teza este că, dacă victimele nu vor fi  consultate refe-

ritor la încheierea unui acord și, în așa fel, se vor simţi 

irelevante și străine, ele nu vor coopera în declararea și 

cercetarea infracţiunilor. Ca rezultat, sistemul care de-

pinde, într-o măsură, de ele va funcţiona mai puţin efi -

cient (a se vedea: Sarah N.Welling Victim Participation 

in Plea Bargains, Washington University Law Quarterly 

1987, no.65, pag.308-309).

În această ordine de idei, știinţa juridică autohtonă 

invocă următoarele argumente „... considerăm util de a 

se prevedea participarea obligatorie a părţii vătămate 

în cadrul procedurii de acceptare a acordului. În acest 

sens, partea vătămată ar putea fi  de un ajutor real jude-

cătorului în verifi carea bazei faptice a acordului și astfel 

ar preîntâmpina posibilele abuzuri din cadrul încheie-

rii unui acord”. De asemenea, judecătorul ar trebui să 

asculte și opiniile părţii vătămate în ce privește cores-

punderea compensaţiei pentru pagubele materiale sau 

vătămările pe care le-a avut de suferit. 

Pentru asigurarea drepturilor părţii vătămate, care 

este și parte civilă, considerăm că judecătorul poate 

respinge un acord, dacă nu s-a ajuns la o înţelegere în 

privinţa restituirii pagubelor materiale produse prin in-

fracţiune... Practicienii acordă un rol important părţii vă-

tămate în cazul acordului de recunoaștere a vinovăţiei. 

Fiind întrebaţi în cadrul sondajului efectuat dacă partea 

vătămată ar trebui să aibă drept de veto la încheierea 

acordului de recunoaștere a vinovăţiei sau dacă înche-

ierea acordului trebuie să fi e condiţionată de consim-

ţământul părţii vătămate, 41,16% din respondenţi au 

răspuns afi rmativ, iar alţii 23,52% au indicat că „partea 

vătămată ar trebui să aibă drept de veto, dar nu în toa-

te cazurile” (a se vedea: Vasile Rotaru, teza de doctorat 

„Acordul de recunoaștere a vinovăţiei ca formă specială 

a procedurii penale, 2004, p.113).

6. În consecinţă, concluzionăm că, în rezultatul 

analizei și interpretării judiciare efectuate cu privire la 

normele din legislaţia procesual penală în vigoare, care 

reglementează: accesul liber la justiţie, dreptul persoa-

nei de a fi  citată și de a participa în ședinţa de judeca-

tă, dreptul la apărare, dreptul la o dezbatere judiciară 

contradictorie, dreptul la recuperarea despăgubirilor 

cauzate prin infracţiune, dreptul la exercitarea căilor de 

atac, precum și în rezultatul examinării jurisprudenţei 

internaţionale și cercetării doctrinei dreptului procesu-

al-penal, se impune ca în speță, depusă instanței de re-

curs, să fi e judecat, în fond, recursul declarat de părțile 

vătămate. Garantarea și respectarea acestui drept pro-

cesual-penal pune în evidenţă raportul juridic din ca-

uza penală, direct proporţional, ce există între acest 

drept cu celelalte drepturi ale părților vătămate: drep-

tul la viaţă și sănătate al persoanei, dreptul la recupera-

rea despăgubirilor cauzate prin infracţiune, dreptul la 

un proces echitabil etc.

 Pe această linie de considerente, pledăm pentru 

judecarea fondului recursului declarat de succesorul 

părții vătămate și, în funcție de prevederile articolului 

449 alin. (1) pct. 2) CPP, de pronunțat soluția corespun-

zătoare. 

Analizând conținutul sentinței, se apreciază că nu 

sunt întemeiate motivele condamnării cu suspendarea 

condiționată a executării pedepsei aplicate inculpatu-

lui. 

În circumstanțele stabilite de instanța de judeca-

tă în raport cu consecințele ireparabile produse prin 

infracțiune - infracțiunea a provocat decesul unui copil, 

ținând seama de opinia succesorului părții vătămate cu 

privire la pedeapsa stabilită inculpatului, de compor-

tamentul postinfracțional al inculpatului, se consideră 

că, în speță nu se întrunesc condițiile stipulate în arti-

colul 90 Cod penal și, astfel, nu se justifi că suspendarea 

condiționată a executării pedepsei aplicate.

 Prin urmare, în partea pedepsei, sentința atacată 

este lovită de nulitate, impunîndu-se aplicarea închiso-

rii și, respectiv, înlăturarea dispozițiilor privind suspen-

darea condiționată a executării pedepsei, cu aplicarea 

pedepsei complementare prevazute de sancțiunea 

normei penale în baza căreia inculpatul este condam-

nat.

7. În consecinţă, vis-à-vis de temeiurile si conside-

rentele relevate, în temeiul art. 340 alin.(3) din Codul de 

procedură penală, am expus o opinie separată, care se 

anexează la decizia Colegiului penal al Curții de Apel 

Chișinău din 10 iunie 2013 privindu-l pe A. A. 

8. Încheiem cu precizarea că în publicația dată am 

semnalizat o problemă juridică importantă ce persis-

tă în doctrina juridică și practica judiciară. Astfel, în-

demnăm sa fi e prelungite activitățile privind analiza 

legislației și evaluarea contribuțiilor teoretice și prac-

tice în domeniul problematicii juridice vizate, fi ind 

conștienți că opinia expusă este susceptibilă de noi 

dezvoltări și căutări practico- științifi ce. 

Deci, manifestînd dorința și speranța ca ideile și 

gândurile comune să contribuie la elaborarea și pro-

movarea hotărârilor judecătorești legale și întemeiate, 

rămânem în așteptarea dezbaterilor practico-științifi ce 

pe marginea problematicii juridice abordate - cu privi-

re la judecarea recursului declarat de partea vătămată 

sau, după caz, de succesorul părții vătămate împotriva 

sentinței în cazul acordului de recunoștere a vinovăției. 


