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INvItatul NoStRu

– Doamna Scobioală, când aţi venit în funcţia de 
director executiv, în februarie 2015, presa a fost re-
ticentă cu Dumneavoastră, iar interviurile pe care 
le-aţi acordat au lăsat impresia unei comunicări 
rigide și reţinute. Totuși, aţi spus că v-a tentat func-
ţia. După doi ani, cum puteţi descrie activitatea 
Dvs. la INJ? Atunci v-aţi măsurat bine forţele? Cum 
e să te apuci de reforme într-un stat, unde multe 
lucruri bune se opresc la jumătate?

– Venind în funcţia de Director al INJ în 2015, eram 
pregătită pentru o astfel de reacţie din partea presei. În 
fond, presa și-a făcut datoria. E firesc să te întrebi despre 
competenţa unui candidat la o astfel de funcţie, atunci 

Diana ScobIoală,
doctor habilitat în drept,
Directorul Institutului Naţional al Justiţiei

„FArmeCul INstItuțIeI pe CAre o CoNduC 
este Că Nu INtră îN eșIChIerul polItIC  
Al stAtuluI”

când părinţii săi vin din același mediu. Dubiile sunt pri-
mele care planează și ele trebuie să planeze din partea 
societăţii până la proba contrarie. Nu eram, însă, pregă-
tită pentru comentariile acide provenite din partea unor 
colegi formatori, care au fost deranjaţi de această numire 
și au încercat să pună la îndoială competenţa mea profe-
sională. După doi ani de activitate, nu cred că cineva mă 
poate acuza de o comunicare rigidă cu presa. Am spus-
o și o repet: nici un segment din activitatea INJ nu este 
ocult pentru public. 

Primul an de activitate a fost cel mai dificil. Trebuie 
să recunosc că sarcina s-a dovedit a fi peste așteptările 
mele – și asta cu experienţa mea didactică de aproape 
20 de ani! –, dar nu peste puteri. Activitatea INJ este una 
complexă, dinamică și continuă. Nu există perioade de 
respiro sau de vacanţe. Anul este programat nu pe zile, ci 
pe ore. INJ funcţionează în baza a cel puţin cinci planuri 
de formare calendaristice separate, în care nu se includ 
două procese complexe, precum sunt absolvirea și ad-
miterea, dar și activităţile ce ţin de vizibilitatea externă și 
cooperarea internaţională. Imaginaţi-vă acum că tot tu-
multul ăsta trebuie reformat și s-o faci fără ca să-l oprești. 
Efectiv, sarcina se dublează, pentru că mai trebuie să 
gândești și pentru o proiecţie paralelă. 

Cât ţine de reforme – ele depind doar de costuri și 
voinţă, nu contează ţara în care se fac.   

– CV-ul Dumneavoastră a fost oarecum eclipsat 
de legătura de rudenie pe care o aveţi cu doamna 
judecător Iulia Sîrcu. Aţi crescut într-o familie unde 
se făcea Justiţie și vreau să aflu, fără să mă axez 
pe presupunerile discutate deja în presă, cum este 
să crești într-o familie unde mama sau tata are o 
funcţie atât de importantă – de a decide destinele 
oamenilor, în virtutea funcţiei? V-a determinat să 
alegeţi cariera? Poate v-au marcat unele întâm-
plări?

– Mai bine zis, CV-ul meu a servit drept puternic cata-
lizator. Și asta este paradoxal! Refuz să înţeleg de ce anu-
me părinţii mei prezintă marele impediment în cariera 
mea, de vreme ce ei sunt oameni foarte stimaţi în siste-
mul justiţiei. Ambii provin din familii simple, și-au clădit 
cariera de invidiat cu propriile forţe și au muncit din greu 
pentru asta. Ei mereu au fost și continuă să fie un model 
de urmat pentru mine, mă mândresc cu ei. Culmea e că 



3Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al JustiţieiNR. 1 (40), 2017

nici unul dintre ei, în mod direct, nu mi-a determinat ale-
gerea. Probabil, a fost de vină „aerul juridic” inhalat timp 
de 17 ani, grădiniţa de copii vizavi de procuratură, unde 
educatoarea mă lăsa în fiecare seară în drum spre casa ei 
sau celula în care taică-meu, fiind anchetator, m-a „încar-
cerat” pentru vreo două ore pe când aveam 8 ani, ca să 
nu mă lase la ora 2.00 noaptea singură în casă. Totuși, un 
timp m-am opus destinului: am făcut gimnaziul de fizică 
și matematică, iar liceul – de limbi străine. Chiar dacă am 
urmat facultatea de drept, am făcut o carieră mai mult 
didactică, bazată pe o specializare de drept internaţio-
nal, pentru că asta mi-a plăcut, în pofida aspectului deloc 
pragmatic al alegerii.

 – Pe care reușite le consideraţi cele mai impor-
tante în doi ani de activitate la INJ? Sunt reforme pe 
care aţi vrut să le implementaţi, dar nu aţi reușit?

– Reușite: testul electronic pentru admiterea la INJ, 
remodelarea instruirii iniţiale și continue, crearea Cen-
trului de Informaţii Juridice, accesibilizarea clădirii INJ. 
Toate celelalte sunt în proces. Voi putea recunoaște cu 
regret că nu am izbutit ceva doar la expirarea mandatu-
lui. Până atunci, nu am nici o scuză.

– Ministerul Justiţiei a pornit reformarea INJ. 
Avem acum și o lege, publicată în Monitorul Oficial. 
Aţi comunicat suficient cu Ministerul Justiţiei? Ce 
impact vor avea modificările legislative asupra INJ 
și a calităţii instruirilor?

– E greu de spus. Judecaţi singuri. În primul rând, 
proiectul nu a fost al INJ-ului. E dificil să implementezi 
ceva ce alţii au gândit că e mai bine pentru tine. Oportu-
nitatea și necesitatea unor modificări trebuie justificată 
de cei care urmează să le implementeze. Și nicidecum 
invers. Multe reforme și optimizări puteau fi făcute fără 
modificări legislative. Le-am și început. Unele dintre ele 
au făcut inutile noile modificări. Exemplific. Anul trecut 
am modificat procedura de admitere la INJ: am înlocuit 
examenul scris pe suport de hârtie cu cel electronic. Mo-
dificarea a fost operată la nivelul Regulamentului apro-
bat de Consiliul INJ, fără a mai fi nevoie de vreo inter-
venţie legislativă. Acum, prima probă de examen, cea eli-
minatorie, este gestionată de un soft. Computerul alege 
aleatoriu 400 de teste din 1600, pentru fiecare candidat, 
și tot el furnizează rezultatele în maximum cinci secunde 
după finalizarea testării. Candidatul își cunoaște rezulta-
tul imediat. Mai mult, el primește în același moment pe 
poșta sa electronică feed-back-ul detaliat al testului. În 
aceste condiţii, vedeţi necesitatea majorării numărului 
membrilor comisiei de admitere de la 5 la 7(?!?). Efectiv, 
cei șapte membri ai comisiei de admitere nu au nici o im-
plicare la prima probă eliminatorie. Raţionamentul ma-
jorării numărului membrilor comisiei a constat anume în 
asigurarea unei mai mari transparenţe și obiectivităţi la 
desfășurarea primului examen, pe care noi l-am rezolvat 
fără necesitatea prezenţei a vreunui membru și cu garan-
ţii de transparenţă și obiectivitate imbatabile.

Un alt exemplu, de fapt cel mai sensibil aspect al 
funcţionării INJ: plata formatorilor. Legea în redacţia 
veche prevedea clar acest aspect – formatori INJ aveau 
un salariu echivalent cu cel al judecătorilor curţilor de 
apel. Si asta era bine, pentru că INJ este o instituţie de 
formare profesională și nu una de învăţământ. Aici se 
formează judecători și procurori. Cerinţele legale pentru 
a deveni formatori la INJ sunt foarte înalte. Ei trebuie să 
fie selectaţi dintre cei mai buni profesioniști. Timp de 10 
ani, această stare de lucruri a permis crearea unei reţele 
bune de formatori, pe care acum începem s-o pierdem, 
deoarece noile schimbări legislative prevăd că formatorii 
INJ sunt remuneraţi în modul stabilit de Guvern. Iar Gu-
vernul încă nu a stabilit acest mod. Din noiembrie 2016 
până în prezent (aprilie 2017) INJ nu achită formatorii din 
cauza că nu are nici un temei legal. Acum, închipuiţi-vă 
ce impact poate produce această schimbare asupra cali-
tăţii instruirilor.

Și alte modificări ne dau bătaie de cap în procesul de 
implementare, pentru că ele nu numai că nu optimizea-
ză procesele, dar le complică.

Modificările au condus inevitabil la schimbarea, prac-
tic, a tuturor regulamentelor noastre interioare, ceea ce a 
dus la stoparea procesului de pregătire a actelor pentru 
acreditarea ISO.

Trebuie, totuși, să recunosc că printre acestea figu-
rează o modificare esenţială, poate cea mai importantă 
pentru întregul sistem judiciar. De fapt, în ea se conţine 
tot sensul creării INJ și-mi pare rău că a trebuit să treacă 
10 ani pentru a se înţelege acest lucru. Potrivit legii, după 
anul 2020, singura cale de acces în profesia de judecător 
și procuror va fi formarea iniţială la INJ. Doar persoane-
le care au acumulat până în 2020 o vechime de 7 ani în 
profesia juridică vor putea accede în funcţie în baza exa-
menului de capacitate.

– Ultimele amendamente permit Institutului 
Naţional al Justiţiei să realizeze instruiri în bază 
de contract. V-aţi gândit la un concept? Cum vă veţi 
sincroniza cu necesităţile celor care vor fi gata să 
achite, numai să obţină cunoștinţe în plus? V-aţi 
gândit la cuantumul taxelor de instruire?

– La capitolul dat suntem pe fază incipientă. Pregă-
tim o strategie și am început discuţii cu reprezentanţi ai 
notarilor și ai experţilor judiciari. Important e că există 
deja un cadru legal care ne permite să realizăm și instru-
iri în bază de contract – Hotărârea Guvernului nr. 211 din 
29.02.2016 cu privire la aprobarea Nomenclatorului și a 
tarifelor serviciilor prestate contra plată de către Institu-
tul Naţional al Justiţiei, precum și a Regulamentului pri-
vind modul de formare și utilizare a veniturilor colectate 
de către acesta. Acolo sunt indicare și taxele de instruire.

– În raportul INJ pentru 2015 se mai menţio-
nează o problemă – imposibilitatea de a organiza 
stagiuni externe ale audienţilor Institutului – la 
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de 
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la Strasbourg, la Curtea Europeană de Justiţie de 
la Luxemburg. Bănuiesc că este foarte important 
pentru ei să beneficieze de o astfel de ocazie. Cos-
tă atât de scump? De ce problema persistă până în 
acest moment?

– Este foarte importantă pentru audienţii noștri o 
astfel de externalizare. Nici nu vă imaginaţi ce impact 
produce! Un astfel de stagiu acoperă toate instruirile lu-
ate la un loc timp de cinci ani. Școlile de magistratură 
din Europa îl au ca pe un intership obligatoriu obișnuit. 
Cu ajutorul partenerilor noștri de dezvoltare reușim să-i 
internaţionalizăm anual doar pe vreo câţiva, dar aceasta 
nu este o soluţie. Ar fi bine ca toţi să beneficieze de un 
astfel de stagiu măcar pentru o săptămână. Desigur că 
asemenea stagiu presupune cheltuieli pe care INJ, deo-
camdată, nu le poate acoperi. Imaginaţi-vă: cheltuieli de 
transport, cazare, alimentare pentru 45 de audienţi timp 
de o săptămână în Franţa!

De un an tot încercăm cu doamna Mona Popescu, 
magistratul de legătură francez pentru România și Mol-
dova, să identificăm posibilităţi de organizare a unui sta-
giu pentru audienţii noștri pe lângă instanţele judiciare 
și parchetele franceze. Deocamdată, nu reușim.

– Datele aceluiași raport relevă un număr re-
lativ scăzut al absolvenţilor INJ care aleg în final 
să se angajeze la stat. În 2015 doar doi judecători 
s-au angajat la stat. De ce se atestă o rată atât de 
scăzută a angajărilor în sectorul public?

– În primul rând, nu este atribuţia noastră să angajăm 
absolvenţii Institutului. Angajările le fac, prin concurs, 
Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al 
Procurorilor. Dar asta nu înseamnă că pe noi nu ne inte-
resează soarta absolvenţilor noștri. Aţi luat ca exemplu 
raportul de activitate al INJ pentru 2015. Într-adevăr, 
atunci din promoţia de absolvenţi ai acelui an au fost an-
gajaţi doi candidaţi la funcţia de judecător. Adică, doi ab-
solvenţi au fost angajaţi în același an, ceea ce este foarte 
bine, deoarece, până a fi angajaţi, absolvenţii INJ trebu-
ie să mai treacă verificările unor comisii, precum cea de 
integritate sau cea medicală specializată, apoi așteaptă 
scoaterea la concurs a locurilor vacante, după care parti-
cipă la concurs… Pot să vă spun că azi, din 15 absolvenţi 
candidaţi la funcţia de judecător din anul la care vă refe-
riţi, 11 deja au fost angajaţi.  

– Cât costă, de fapt, instruirea unui judecător și 
a unui procuror?

– La instruirea iniţială, aceste costuri depind de mai 
mulţi factori în fiecare an, iar primul factor este mărimea 
bursei pentru audienţi, iar mărimea bursei, în același 
timp, depinde de mărimea salariului mediu pe econo-
mie. Deci, în ani diferiţi – și costurile vor fi diferite. În 
2016, bunăoară, pentru un audient de la formare iniţi-
ală s-au cheltuit, în medie, 99,4 mii lei. În suma aceasta 
costurile includ bursa, salariile formatorilor, cele pentru 

funcţionarea a trei comisii: de admitere, absolvire și de 
contestaţii, dar și alte cheltuieli aferente.

La instruirea continuă calculul este altul și constituie, 
în medie, 1,6 mii lei pentru un beneficiar. 

– Cum poate fi soluţionată problema „chiulitu-
lui” de la ore. Se întâmplă în special în cazul pro-
curorilor în cadrul orelor de formare continuă. Nu 
sunt interesaţi, sunt prea ocupaţi sau ce se întâm-
plă, dacă în 2015 au completat numărul obligato-
riu de ore doar 100 din cei 700 de procurori?

– În Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei este 
indicat că fiecare procuror trebuie să acumuleze pe par-
cursul anului 40 ore de formare continuă. Și în Legea 
Procuraturii numărul de ore este același, dar nu se indi-
că faptul că toate aceste ore de instruire trebuie să aibă 
loc anume la Institutul Naţional al Justiţiei. Procurorii au 
dreptul să participe la instruiri de formare continuă și în 
alte părţi, nu numai la noi – lucru pe care l-au făcut, pro-
babil, ceilalţi 600.

– De nenumărate ori avocaţii și-au manifestat 
nemulţumirea că nu pot participa, împreună cu 
procurorii și judecătorii, la cursuri de formare. Ei 
spun că acest proces de învăţare în comun le-ar fi 
util. De ce nu au loc astfel de instruiri?

– Știu că sunt mai utile unele acţiuni de formare con-
tinuă a avocaţilor împreună cu procurorii și judecătorii. 
Deși primii nu erau beneficiarii INJ, noi, totuși, am orga-
nizat asemenea instruiri, dar, din păcate, anume avocaţii 
nu s-au arătat interesaţi de a participa la ele. 

După ultimele modificări legislative, avocaţii care asi-
gură asistenţă garantată de stat sunt beneficiarii noștri 
și pentru ei avem un program special de formare. Mai 
mult, anul trecut am încheiat un acord de colaborare cu 
Uniunea Avocaţilor, scopul căruia este de a spori nivelul 
profesional al avocaţilor prin intermediul instruirilor la 
Institutul Naţional al Justiţiei. 

– Cele mai multe seminare au avut loc, citez din 
raport, „în domeniul justiţiei juvenile (35), comu-
nicării (34), corupţiei (24), nediscriminării (19), 
jurisprudenţei CtEDO (13), eticii profesionale (12), 
violenţei în familie (10), traficului de fiinţe umane 
(10), azilului, apatridiei și migraţiei (7), torturii 
(5)”. Una din concluziile raportului este că unele 
seminare sunt inutile, din cauza numărului mic de 
beneficiari. De ce se cheltuie bani pentru seminare 
restrânse, dacă tot le este recunoscută oarecum in-
utilitatea?

– Da, noi am indicat în raportul de activitate pentru 
2015 că unele tematici nu au trezit interesul beneficia-
rilor noștri, dar ele fuseseră incluse în programul de for-
mare deoarece asta ne-au cerut-o documentele strategi-
ce, inclusiv SRSJ. În perioada respectivă n-au trezit inte-
res tematici ca medierea, concurenţa sau cele ce ţin de 
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regiunea transnistreană. Concretizez: beneficiarii noștri 
își aleg singuri tematicile și se înscriu on-line la instruirile 
de formare continuă. Noi nu-i putem influenţa. Iată de ce 
anume ne-am exprimat regretul în cazul unor tematici 
de formare continuă impuse, fapt care ne-a făcut să re-
conceptualizăm formatul instruirii continue.

– Datele statistice arată că există un număr 
mare de hotărâri ale instanţelor de fond pe cauze 
penale care sunt anulate de curţile de apel sau de 
CSJ. Procentul variază între 22 la sută și aproxima-
tiv 30 la sută. Problema persistă și în Chișinău. De 
ce se întâmplă atâtea erori la judecarea cauzelor 
penale? Poate absolvenţii INJ nu sunt bine pregă-
tiţi în domeniu?

 – Nu poate. Rezultatele comparative de la examene-
le de absolvire ale audienţilor noștri și ale persoanelor 
care susţin examenele de capacitate în baza vechimii în 
muncă vorbesc despre o pregătire net superioară a ab-
solvenţilor INJ. Aceleași aprecieri sunt furnizate și de Co-
legiul de evaluare a performanţelor judecătorilor de pe 
lângă CSM. Da, poate absolvenţilor INJ le lipsește experi-
enţa practică, dar nicidecum pregătirea profesională. INJ 
permanent calibrează programul de instruire iniţială la 
aplicabilitatea practică a formării. Pentru asta suntem în 
proces de dotare, cu susţinerea Ambasadei SUA și PNUD, 
a interiorului clădirii cu 3 săli de simulări, adaptate unor 
astfel de activităţi.

– Apropo, cum au decurs examenele de admite-
re cu ajutorul sistemului electronic? Au întâmpinat 
dificultăţi candidaţii? Pentru anul curent va fi păs-
trată aceeași modalitate?

– Numaidecât. Rezultatele au fost peste așteptările 
noastre. Nu numai că vom păstra această modalitate, dar 
o vom îmbunătăţi și complica pe măsura timpului. Can-
didaţii nu au avut nici o dificultate, deoarece softul a fost 
gândit și adaptat pentru o parcurgere intuitivă. Am avut 
doi candidaţi care au isprăvit 400 de răspunsuri corecte 
din 400 în mai puţin de două ore. Persoanele care au fost 
admise au promovat acest test cu peste 90 de puncte din 
100 posibile. Chiar am pornit de la prezumţia că-i avem 
selectaţi pe cei mai buni. Cei care nu au promovat testul 
nu au rămas cu frustrarea precum că cineva i-ar fi „picat”, 
ci cu convingere că la anul se vor pregăti mai bine pentru 
a-l trece. 

– Conform legii, veţi mai fi încă 3 ani în funcţie. 
Nu este un secret pentru nimeni că odată cu Guver-
nele se schimbă și oamenii. Aţi văzut, simţit sau 
poate aţi fost anunţată că nu mai sunteţi dorită în 
această funcţie? Veţi rămâne să vă finalizaţi man-
datul?

– Farmecul instituţiei pe care o conduc este ace-
la că nu intră în eșichierul politic al statului. Vorbesc în 

cunoștinţă de cauză, credeţi-mă. Am muncit șapte ani 
pentru Ministerul Justiţiei, cu cinci miniștri! Revin la pri-
ma întrebare a interviului: acest mic element cel mai 
mult m-a tentat atunci când am decis să candidez pentru 
funcţia de director. INJ nu este afectat de seismul politic, 
iar din această optică am șanse mari să-mi duc mandatul 
până la bun sfârșit. Ceea ce știu sigur acum e că nu-mi 
mai doresc un nou mandat… 

– De ce nu vă mai doriţi un nou mandat?

– În primul rând, pentru că salariul nu este deloc mo-
tivant. Si pentru a anticipa întrebarea logică următoare 
– de ce, dară, am acceptat iniţial postul? –, explic. Salariul 
de director al INJ deloc nu este motivant pentru cineva 
care nu vine în această funcţie detașat. În momentul în 
care în această funcţie se detașează un judecător sau 
procuror, persoana respectivă își păstrează salariul de 
judecător sau de procuror în dependenţă de nivelul de 
jurisdicţie. Dacă directorul INJ este un simplu conferenţi-
ar universitar, atunci salariul său va fi de trei ori mai mic. 
Este o discriminare instituţionalizată inexplicabilă, de 
parcă sarcinile ar fi diferite. Noile modificări nu numai că 
nu au omis această discrepanţă, dar au și accentuat-o, 
precizând că, dacă directorul sau adjunctul său în pe-
rioada exercitării funcţiei atinge vârsta de pensionare, 
salariul său va fi calculat potrivit Legii nr.355, adică se 
va micșora de 3 ori, de parcă s-ar micșora de trei ori și 
volumul de lucru sau omul respectiv ar fi pierdut 2/3 din 
creieri. 

Dar lăsând salariul la o parte, consider că cinci ani este 
un termen suficient să te încadrezi cu reformele, iar dacă 
nu reușești – înseamnă că nu ai fost suficient de bun, dar 
de vreme ce ai reușit – nu mai are rost să mai stai un nou 
mandat. Risc să intru într-o zonă de confort, pe care eu 
nu mi-o pot încă permite. Oricum, nu mă voi despărţi de 
INJ, sper să-mi continui aici activitatea ca formator, iar 
această activitate niciodată nu te lasă în zona de confort.

– Conform ultimilor modificări operate la lege, 
există mici schimbări și în felul de a alege compo-
nenţa Consiliului INJ. În plus, directorul poate fi 
acum revocat din funcţie la propunerea unei treimi 
din membrii Consiliului. Luaţi în calcul un aseme-
nea scenariu?

– În calcul trebuie luat orice scenariu. Mereu. Nu e 
bine ca omul să aibă puteri nelimitate sau necontrolate. 
Trebuie să existe un echilibru de competenţe în funcţii-
le de conducere. Echilibrul – pe care îl menajează Legea 
INJ – dintre Consiliu și director este unul acceptabil, deși 
mult mai logic ar fi fost dacă directorul ar fi și membru al 
Consiliului INJ, după modelul României.

 
(Bizlaw) 
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Pe 28 februarie curent s-a desfășurat ședința de 
consultare a documentului Programul de țară al PNUD 
Moldova pentru anii 2018-2022 la care au luat parte 
reprezentanți ai autorităților publice și ai societății civile. 
Gazda reuniunii a fost Institutul Național al Justiției, se-
diul căruia permite accesul și participarea la eveniment 
inclusiv a persoanelor cu dizabilități.

Evenimentul a început cu alocuțiunile rostite de Da-
fina Gercheva, coordonatoare rezidentă a ONU și repre-
zentantă permanentă PNUD în Republica Moldova, și Li-
lia Palii, secretar general al Cancelariei de Stat, Guvernul 
Republicii Moldova.

Doina Munteanu, consilieră pe programe a reprezen-
tantului permanent PNUD Moldova, a prezentat versiu-
nea preliminară a Programului de țară întocmit pe o peri-
oadă de cinci ani. Programul de țară conține trei domenii 
prioritare: 

· guvernare, drepturile omului și egalitate de gen; 
· creștere economică durabilă, incluzivă și echitabilă; 
· durabilitate și reziliență a mediului înconjurător. 

La reuniune au fost puse în discuție direcțiile strategi-
ce și obiectivele propuse în cadrul acestor trei domenii.

vIaţa INJ: cRoNIca eveNImeNteloR

Discuții privind Programul de țară al PNUD Moldova

Participanții au formulat comentarii și sugestii care 
vor fi luate în considerație la redactarea finală a docu-
mentului.

Așteptările, realizările și provocările reformei secto-
rului justiției au fost scoase pe 17 martie în dezbatere 
publică la Institutul Național al Justiției. Evenimentul cu 
genericul „Construirea podurilor de încredere dintre so-
cietatea civilă și sectorul justiției” a pus în evidență pro-
blemele apărute în procesul de reformare a sectorului 
justiției în Republica Moldova, precum și rolul societății 
civile în susținerea acesteia.

La dezbateri au participat Excelența Sa Domnul Ja-
mes D. Pettit, Ambasadorul SUA în Republica Moldova, 
membri ai corpului diplomatic, reprezentanți ai factori-
lor de decizie și ai societății civile.

Poduri de încredere între societatea civilă și sectorul justiției

În cadrul discuțiilor s-a trecut în revistă principale-
le obiective, priorități și direcții strategice care au fost 
urmărite de Strategia de reformă a sectorului justiției 
(SRSJ), așteptările care au fost puse la baza Strategiei 
și rezultatele reformei, inclusiv restanțele și probleme-
le care au tergiversat transpunerea plenară a acțiunilor 
programate de SRSJ.

Au fost abordate și experiențele reprezentanților-
cheie ai sectorului justiției în implementarea acțiunilor 
de reformă, de colaborare și interacțiune cu societatea 
civilă, precum și experiențele societății civile de partici-
pare la promovarea reformei și de interacțiune cu actorii 
din sectorul justiției.

Despre impactul reformei asupra Institutului Națio-
nal al Justiției a vorbit Diana Scobioală, Directorul INJ.

Evenimentul este primul dintr-o serie de reuniuni 
la nivel înalt dintre societatea civilă și reprezentanții 
autorităților din sectorul justiției. A fost organizat de Free- 
dom House în cadrul proiectului „Mobilizarea societății 
civile cu scopul de a susține integritatea în sistemul 
judecătoresc în Republica Moldova” și susținut de De-
partamentul de Stat al SUA prin intermediul Biroului 
Internațional pentru Narcotice și Afaceri Interne al Am-
basadei SUA.
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Pe 21 și 22 martie, la Institutul Național al Justiției (INJ) 
și-a desfășurat lucrările conferința finală de prezentare a 
rezultatelor implementării instrumentelor și liniilor di-
rectorii ale Comisiei Europene pentru Eficienţa Justiţiei 
(CEPEJ) de către șase instanțe-pilot și INJ din Republica 
Moldova.

Acțiunile de îmbunătățire a efi-cienței și calității 
justiției naționale au avut loc în cadrul proiectului „Conso-
lidarea eficienței justiției și acordarea sprijinului profesiei 
de avocat în Republica Moldova”. Proiectul a urmărit opti-
mizarea gestiunii timpului judiciar şi a actului de justiţie, 
ca serviciu public, prin aplicarea instrumentelor CEPEJ în 
anumite instanțe și prin programe de formare la Institu-
tul Național al Justiției. Astfel, judecătorii și personalul de 
la Curtea Supremă de Justiţie, curţile de apel Chişinău şi 
Cahul, judecătoriile Soroca, Ialoveni și de la cea din sec-
torul Râșcani, mun. Chişinău, au fost instruiți cu privire la 
instrumentele CEPEJ, dar și cum acestea sunt utilizate în 
activitățile de zi cu zi ale instanțelor de judecată.

Lucrările conferinței au fost deschise prin alocuțiunile 

Conferință dedicată eficienței și calității justiției

domnului Jose-Luis Herrero, Șeful Oficiului Consiliului Eu-
ropei la Chișinău, și doamnei Diana Scobioală, Directorul 
Institutului Național al Justiției.

Evenimentul de două zile a reunit experți naționali 
și internaționali în administrare judecătorească, inclusiv 
participanți din Țările de Jos, Croația și Republica Moldova.

Pe agenda discuțiilor au fost subiecte privind 
importanța eficienței instanțelor și a calității servicii-
lor acestora într-o societate modernă și efortul de a 
îmbunătăți performanța instanțelor; obiectivele, meto-
dologia și activităţile organizate de către CEPEJ în cadrul 
proiectului; impactul implementării instrumentelor și li-
niilor directorii CEPEJ de către instanțele-pilot etc.

Diana Scobioală, Directorul INJ, a relatat despre in-
troducerea cursului de management judiciar, inclusiv a 
instrumentelor și liniilor directorii CEPEJ în programul de 
studii al Institutului Național al Justiției, precum și despre 
provocările și angajamentele asumate de instituție. 

Miercuri, 22 februarie, reprezentanții Institutului 
Național al Justiției – Alexandra Nica, șefa Direcției 
instruire și cercetare, Ecaterina Popa, șefa Secției for-
mare continuă, și Cristina Hadârcă, șefa Secției relații 
internaționale, – s-au întâlnit cu reprezentanții Misiunii 
Norvegiene de Experți pentru Promovarea Supremației 
Legii în Moldova (NORLAM) – Jorn-Lasse Refsnes, procu-
ror, și Dumitrița Bologan, consilier juridic superior. 

Proiectul „Consolidarea eficienței justiției și acordarea 
sprijinului profesiei de avocat în Republica Moldova a fost 
implementat de Consiliul Europei și Uniunea Europeană 
în țări din Parteneriatul Estic pe parcursul anilor 2015-
2017.

Întrevedere cu reprezentanții Misiunii NORLAM 

În cadrul întrevederii, oaspeții au adus la cunoștință 
faptul că își încheie misiunea în Republica Moldova. 
De-a lungul anilor, datorită parteneriatului Institutului 
Național al Justiției cu Misiunea NORLAM, s-au desfășurat 
multe activități de formare continuă și formare formatori 
– seminare, ateliere de lucru și mese rotunde – dovedin-
du-se a fi foarte utile pentru specialiștii care contribuie la 
înfăptuirea justiției în Republica Moldova.

S-a mai vorbit despre oportunitatea organizării unei 
conferințe în domeniul justiției penale, în special al 
detenției preventive, cu participarea grupului-resursă. 
Pe parcursul timpului, membrii acestui grup, format din 
judecători, procurori și avocați, au beneficiat de o serie 
de traininguri specializate, aprofundate în domeniul 
drepturilor omului, cu accentul pe aplicarea Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului, pentru a deveni experţi 
în această sferă.
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Pe 15 martie, la Institutul Naţional al Justiţiei au 
început examenele de absolvire a cursurilor de for-
mare iniţială pentru 20 de candidați la funcția de 
judecător şi 25 de candidați la funcţia de procuror 
care şi-au făcut studiile în perioada 2015-2017.

Conform Hotărârii Consiliului INJ, membri ai 
Comisiei pentru examenele de absolvire au fost 
desemnaţi: preşedinte – Igor Serbinov, adjunct 
al Procurorului General, membri – Iurie Bejenaru, 
judecător la Curtea Supremă de Justiţie, Vladislav 
Clima, judecător la Curtea de Apel Chișinău, Sergiu Va-
siliu, procuror în Secția unificare a practicii în domeniul 
reprezentării învinuirii în instanța de judecată din cadrul 
Direcției judiciare a Procuraturii Generale, și Artur Aira-
petean, formator INJ.

Examenele au avut loc în două etape: proba scrisă şi 
proba orală. Pe 15 și 16 martie - proba scrisă, care a con-
stat în elaborarea unor acte procedurale în baza dosare-
lor reale. Candidaţii la funcţia de judecător au întocmit 

Pe 10 martie, 45 de audienți de la formare inițială, 
care își fac studiile în perioada 2016-2018, au mers la 
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) pentru a se familiariza 
cu modelul de funcționare a acestei instituții. Prezenta-
rea activității organului suprem al puterii judecătorești 
care asigură aplicarea corectă și uniformă a legislației 
de către instanțele judecătorești a fost făcută de Mihai 
Poalelungi, Președintele CSJ, și Ghenadie Nicolaev, jude-
cătorul Colegiului penal de la CSJ. Mihai Poalelungi le-a 
vorbit oaspeților și despre experiența domniei sale în 
calitate de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului, despre impactul jurisprudenței CtEDO asupra 
sistemului de drept din Republica Moldova, problemele 
sistemului de justiție și unificarea practicii judiciare, ca 
element fundamental în asigurarea echității proceselor 
de judecată etc.

Familiarizarea cu sistemul național de protecție și 
asigurarea respectării drepturilor de proprietate inte-

foRmaRe INIţIală

45 de viitori procurori și viitori judecători au susținut  
examenele de absolvire 

sentința într-o cauză penală şi hotărârea într-o cauză ci-
vilă, iar candidaţii la funcţia de procuror – rechizitoriul şi 
ordonanța de încetare/clasare a procesului penal în baza 
unor cauze concrete. 

Pe 21 şi 22 martie s-a desfășurat etapa a doua, în care 
audienții au susținut proba orală – evaluarea finală a sta-
giului de practică efectuat în cadrul instanţelor judecăto-
reşti, procuraturilor şi organelor de urmărire penală. 

Atât proba scrisă, cât și cea verbală au fost înregistra-
te audio şi video.

Audienții INJ în vizită la instituții din cadrul sistemului de drept

lectuală din R. Moldova a fost scopul altei vizite de do-
cumentare a audienților - la Agenția de Stat pentru Pro-
prietatea Intelectuală (AGEPI). Aceasta a avut loc la 15 
martie. Programul vizitei a inclus prezentarea activității 
Agenției și audierea prelegerii privind protecția și asigu-
rarea respectării drepturilor obiectelor de proprietate 
intelectuală. Un moment util pentru viitorii judecători și 
procurori a fost participarea lor la o ședință de lucru a 
Comisiei de Contestații a AGEPI, în cadrul căreia au fost 
examinate contestații privind mai multe obiecte de pro-
prietate industrială. Audienții au asistat și la pronunțarea 
deciziilor pe marginea contestațiilor analizate în cadrul 
ședinței respective.

O altă vizită a avut loc pe 22 martie curent. Viitorii 
judecători și procurori au mers la Consiliul Superior al 
Magistraturii (CSM). Aceștia au fost întâmpinați de Victor 
Micu, Președintele CSM, care le-a oferit o excursie prin 
sălile instituției. În cadrul întrevederii s-a vorbit despre 
sistemul judecătoresc în general și rolul judecătorului 
în procesul de judecată, despre proiectul implementării 
dosarului electronic în instanțele de judecată și proiectul 
legii pentru modificarea și completarea Constituției R. 
Moldova la capitolul ce ține de CSM etc. Acțiunea dată a 
urmărit familiarizarea audienților Institutului Național al 
Justiției cu organizarea Consiliului Superior al Magistra-
turii și interacționarea lor directă cu membrii CSM – un 
fapt benefic pentru viitoarea carieră a absolvenților INJ. 
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Vineri, 31 martie, a fost ziua care a marcat rezultatele 
absolvenților Institutului Național al Justiției pe parcur-
sul a 18 luni de studiu (2015-2017). Ceremonia oficială 
de înmânare a atestatelor reprezentanților promoției a 
noua de viitori judecători și procurori – îmbrăcați în robe 
de culoare neagră și albastră, în funcție de profil, – a în-
ceput cu onorarea Imnului de Stat al Republicii Moldova.

„Actualii absolvenți sunt cei pe care i-am preluat în 
mandatul meu, cei cu care am început să schimbăm con-
ceptul de formare inițială, cei care au suportat reforme 
esențiale, cei care au învățat noi discipline și s-au dedi-
cat studierii limbilor străine”, a declarat Diana Scobioală, 
Directorul INJ. La finele discursului său, dumneaei i-a fe-
licitat pe tinerii absolvenți, remarcând că din acest mo-
ment jurisdicția INJ asupra lor se sfârșește și ei pleacă în 
jurisdicțiile Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și 
Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).

În cadrul evenimentului au luat cuvântul Mariana Pi-
tic, Președinta Consiliului INJ, Victor Micu, Președintele 
CSM, Mircea Roșioru, Președintele CSP, Iurie Bejena-
ru, membru al Comisiei pentru examenul de absolvire, 
membru al Consiliului INJ, formatorii INJ – Ludmila Ouș, 
judecător la Curtea de Apel Chișinău, Petru Bălan, avocat, 
și Olga Dorul, doctor în drept, conferențiar universitar.

Din partea partenerilor de dezvoltare ai Institutului 
Național al Justiției au vorbit Sviatoslav Tkachuk, directo-
rul Institutului Leavitt pentru Dezvoltare Internațională, 
și Alexandru Cocîrță, managerul proiectului PNUD „Con-
solidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale 
pentru protecția și promovarea drepturilor omului”. 

INJ a lansat promoția a IX-a de absolvenți

Audienții Eugenia Culinca, candidat la funcția de ju-
decător, și Ion Șlicari, candidat la funcția de procuror, au 
salutat asistența și în numele tuturor absolvenților și-au 
exprimat recunoștința față de formatorii INJ, care le-au 
împărtășit cu generozitate cunoștințele, și față de echipa 
INJ, care le-a creat condiții optime de studii.

În finalul festivității, celor 20 de candidați la funcția 
de judecător și 25 de candidați la funcția de procuror le-
au fost înmânate atestatele de absolvire. Pe lângă aces-
tea, au fost conferite şi diplome cu mențiuni de lider al 
promoției a IX-a: pentru cele mai bune rezultate obținute 
pe parcursul formării iniţiale la INJ – Aurelia Balmuș, can-
didat la funcţia de judecător, şi Ion Șlicari, candidat la 
funcţia de procuror; diplome de merit cu mențiuni pen-
tru spirit organizatoric deosebit în activitatea de șef de 
grupă – Eugenia Culinca și Ion Șlicari; diplome de merit, 
drept recunoaștere a performanțelor deosebite obținute 
pe parcursul formării inițiale – Nina Malai și Olga Fiodo-

rov, candidate la funcția de judecător, Ala Capcelea și 
Maria Mîndrescu, candidate la funcția de procuror.

De la prima promoție, care a susținut admiterea în 
2007, Institutul Național al Justiției a mai oferit sistemu-
lui național de justiție 97 de candidați la funcția de jude-
cător și 172 de candidați la funcția de procuror.
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Între 13 și 24 martie curent, la Institutul Național al 
Justiției au avut loc examene pentru persoanele care 
candidează la funcții de judecător în baza vechimii în 
muncă. În primele două zile, două grupe – persoane li-
cenţiate în drept şi cu o vechime în muncă nu mai mică 
de cinci ani, care vor să acceadă în funcţia de judecător 
- au susținut proba scrisă. Timp de patru ore, fiecare con-
curent a elaborat câte o hotărâre a unei cauze civile pe 
baza unui dosar concret, iar a doua zi – câte o sentința a 
unei cauze penale. 

În zilele de 23 și 24 martie s-a desfășurat proba orală 
în materie de drept penal şi drept procesual penal, drept 

În cadrul campaniei de informare publică a cetă-
țenilor despre stadiul implementării reformei în sistemul 
judecătoresc „Justiție pentru oameni – un beneficiu adus 
de reforma în justiție. Aspecte sociale ale impactului pro-
dus de modernizarea sistemului judecătoresc”, Directo-
rul Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, s-a 
deplasat la mai multe universități din republică pentru a 
se întâlni cu studenții facultăților de drept.

În perioada februarie-martie 2017, dumneaei a vizi-
tat Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Univer-
sitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și 
Universitatea de Stat din Comrat. În cadrul întrevederilor 
cu studenții s-a discutat despre transformările care au 
loc la Institut în procesul de formare inițială a viitorilor 
procurori și viitorilor judecători. Directorul INJ s-a referit, 
în special, la procedura de admitere la studii de formare 
inițială. 

„La aceste întâlniri le vorbesc studenților de la 
drept despre Institutul Național al Justiției, care nu e 
destinat doar absolvenților facultăților de drept de la 
universitățile din Chișinău, ci și celor de la universitățile 
din Comrat, Bălți sau Cahul. Scopul nostru este ca cei mai 
buni absolvenți ai facultăților de drept să devină audienți 
ai Institutului Național al Justiției și asta ne face să pu-
nem accentul de pe acum pe viitorii candidați la funcții 
de judecător și de procuror”, a spus Diana Scobioală. 

Studenții au fost îndemnați să urmărească site-ul In-
stitutului Național al Justiției pentru a cunoaște detali-
at condițiile admiterii, inclusiv faptul că la studii pentru 

Au avut loc examene în temeiul vechimii în muncă

civil şi drept procesual civil, dreptul Convenției Europe-
ne a Drepturilor Omului. La această etapă, solicitantul 
la funcția de judecător a răspuns la câte un subiect din 
fiecare domeniu/disciplină. 

Persoanele care vor sa acceadă în funcția de judecă-
tor în temeiul vechimii în muncă au susținut ambele pro-
be în fața aceleiași comisii de examinare ca și promoția 
a noua de absolvenți ai Institutului Național al Justiției. 
Ca și în cazul examenelor de absolvire pentru audienții 
INJ, probele scrisă și orală pentru solicitanții la funcția de 
judecător în baza vechimii în muncă au fost înregistrate 
audio și video.

Menționăm că în perioada 1-21 februarie au fost de-
puse 43 de cereri pentru înscrierea la examenul de ca-
pacitate. Temei pentru depunerea cererii de participare 
la examene în cazul dat constituie hotărârea Consiliului 
Superior al Magistraturii privind remiterea materialelor 
solicitanţilor la funcţii de judecător în temeiul vechimii în 
muncă pentru susţinerea examenului în faţa Comisiei de 
absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei.

Institutul Național al Justiției – o șansă pentru absolvenții  
tuturor facultăților de drept 

funcția de judecător pot depune actele doar absolvenții 
facultăților de drept care au minimum doi ani de lucru 
în funcții juridice, iar la studii pentru funcția de procu-
ror, conform noii legi cu privire la procuratură, doar 
absolvenții facultății de drept care au finalizat și studii de 
masterat în drept. 

La finalul dialogului cu studenții de la Comrat, aceștia 
au fost invitați la Ziua ușilor deschise, eveniment progra-
mat pe 5 aprilie la Institutul Național al Justiției anume 
pentru reprezentanții autonomiei găgăuze. Acţiunea are 
ca scop să-i fami-
liarizeze cu mode-
lul de organizare 
a INJ, dar mai ales 
să-i încurajeze să 
participe la con-
cursul de admitere 
la cursurile de for-
mare inițială, du- 
pă absolvirea  căro- 
ra vor putea candi-
da la funcții de ju-
decător și de pro- 
curor pentru regi-
unea găgăuză. 

Diana Scobioală, Directorul Institutului Național al 
Justiției, la o întâlnire cu studenții Facultății de drept de la 
Universitatea din Cahul  
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RelaţII PublIce

La 1 martie, în prima zi de primăvară, echipa Institu-
tului Național al Justiției și audienți de la cursurile de for-
mare inițială au mers să dăruiască momente de fericire 
copiilor de la Școala-internat din satul Cărpineni, raionul 
Hâncești.

Inițiativa a avut scopul 
ca micuților să li se ofe-
re, cel puțin pentru o zi, 
confortul de care s-ar bu-
cura în familii obișnuite. 
Copiilor le-au fost aduse 
cadouri, haine, dulciuri și 
fructe, iar fetițele au avut 
și surprize: au extras din 
magica pungă cutiuțe 
cu mici bijuterii, bijute-
rii care au dat strălucire 
zâmbetelor lor.

Tudor Țenu, directorul Școlii-internat din satul Cărpi-
neni, a adus la cunoștința vizitatorilor modul în care este 
organizată și cum funcționează instituția pe care o con-
duce, ghidându-i prin sălile orfelinatului. Oaspeții au fost 
invitați să vizioneze și să aprecieze un mic program artis-

Surprize pentru elevii şcolii-internat din Cărpineni

tic format din diverse cântece interpretate de 
cei mici. „Am descoperit aici viitoare vedete”, a 
remarcat, la finele concertului, Diana Scobioa-
lă, directorul INJ, asigurându-i pe cei prezenți 
că asemenea vizite vor fi și pe viitor.

Menționăm că, anul trecut, în lunile iulie-
octombrie, Institutul Național al Justiției a 
desfășurat o acțiune de caritate cu colectare 
de fonduri bănești pentru susținerea casei de 

copii de la Cărpineni. Campania a fost inițiată cu ocazia 
aniversării a X-a de la formarea Institutului Național al 
Justiției și a finalizat la Ziua Juristului cu o vizită la Institut 
a elevilor școlii-internat.

Pe 27 ianuarie curent, elevii și profesorii Școlii 
de arte plastice pentru copii „Alexei Șciusev” din 
Chișinău au participat la festivitatea de lansare a 
concursului republican de arte plastice „Justiţie – 
eu te văd aşa”. 

Participanții la concurs – elevi din şcoli gene-
rale, licee, gimnazii, scoli de arte și studiouri de 
arte cu vârsta cuprinsă între 11 și 17 ani – trebu-
ie să prezinte compoziții care să reflecte justiţia 
văzută cu ochii copiilor și să transmită un mesaj 
clar: imaginar sau real.

La lansare a fost prezent Boris Talpă, șeful Cen-
trului de resurse juridice al Institutului Național 
al Justiției, judecător detașat, care a vorbit, pe înțelesul 
copiilor, despre rolul și importanța justiției în societate, 
astfel încât aceștia să cunoască mai multe despre ceea ce 

INJ a lansat concursul „Justiţie – eu te văd aşa”

înseamnă justiție. Dumnealui a explicat elementele-cheie 
din domeniu: ce este instanța de judecată, care sunt drep-
turile omului și cum pot fi acestea apărate, când are loc o 
procedură civilă și ce este o procedură penală, care sunt 
atribuțiile judecătorului, procurorului, avocatului etc.

Pe parcursul desfășurării evenimentului, copiii s-au 
implicat în discuții pentru a afla răspunsuri care le vor 
fi de ajutor în procesul de creație a lucrărilor pentru 

concurs. Organizarea con-
cursului se datorează cola-
borării Institutului Național 
al Justiției cu Școala de arte 
plastice pentru copii „Alexei 
Șciusev” din Chișinău cu sco-
pul de a promova cultura și 
valorile estetice, de a stimula 
interesul elevilor la autoex-
primare prin intermediul ar-
telor plastice.

Mai multe detalii despre con-
dițiile de participare la concurs, 
tematica lucrărilor și tehnici de re-

alizare ale acestora le puteți găsi la 
https://www.inj.md/concurs-de-arte-plastice-pentru-copii-%E2%80% 
9Ejusti%C8%9Bie-%E2%80%93-eu-te-v%C4%83d-a%C8%99a% 
E2%80%9D-1.
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DRePt INteRNaţIoNal

„Există un adevăr absolut, 
aplicabil tuturor ţărilor, culturilor şi comunităţilor:

violenţa faţă de femei nu poate fi în nici un caz
 acceptată, justificată sau tolerată” 

Ban Ki-moon, 
secretarul General al 

organizaţiei Naţiunilor unite
     (2008) 

RezuMat

Lupta împotriva discriminării şi violenţei faţă de femei 
prezintă un imperativ al timpurilor noastre. Toate efor-
turile societăţii internaţionale sunt îndreptate astăzi 
spre asigurarea unui cadru normativ eficient. Totoda-
tă, este la fel de importantă implementarea în ordinea 
juridică naţională a prevederilor relevante pentru pro-
movarea egalităţii de gen şi combaterea discriminării 
faţă de femei. Or, în ultimă instanţă, contează aplicarea 
coerentă a legislaţiei naţionale, care va conţine măsuri 
relevante în vederea asigurării egalităţii de gen, pre-
cum şi instituirea răspunderii pentru nerespectarea 
prevederilor legislaţiei naţionale, dar şi a tratatelor in-
ternaţionale la care statul este parte. Obiectul prezen-
tei cercetări constă în identificarea prevederilor actelor 
internaţionale în materia combaterii discriminării şi 
violenţei faţă de femei. De asemenea, ne propunem să 
identificăm în mecanismele universal şi cele regiona-
le măsurile eficiente în vederea asigurării egalităţii de 
gen, combaterii discriminării şi violenţei faţă de femei.
Cuvinte-cheie: egalitate, egalitate de gen, nediscrimina-
re, violenţă împotriva femeilor, violenţă domestică, victi-
mă, Convenţia de la Istanbul.

În prezentul studiu, fără a pretinde să fie unul exha-
ustiv, ne propunem să realizăm o analiză a principalelor 
codificări în materia asigurării egalităţii de gen, luptei 

împotriva discriminării şi violenţei faţă de femei. Este 
absolut necesar să demarăm o astfel de investigaţie cu 
reliefarea conţinutului relevant al Cartei Internaţiona-
le a Drepturilor Omului. Astfel, Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului adoptată la 10 decembrie 1948 pre-
vede egalitatea de drepturi între bărbaţi şi femei doar 
în preambul: „Considerând că în Cartă popoarele Organi-
zaţiei Naţiunilor Unite au proclamat din nou credinţa lor 
în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea şi în 
valoarea persoanei umane, drepturi egale pentru bărbaţi 
şi femei şi că au hotărât sa favorizeze progresul social şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în cadrul unei libertăţi 
mai mari…”. Ulterior, Declaraţia la articolul 7 conţine o 
clauză generală de nediscriminare: „Toţi oamenii sunt 
egali în faţa legii şi au, fără nici o deosebire, dreptul la o 

CADRUL NORMATIV INTERNAŢIONAL ÎN MATERIA COMBATERII 
DISCRIMINĂRII ŞI VIOLENŢEI FAŢĂ DE FEMEI

mariana PItIc, 
doctorandă ULIM, judecător 
la Curtea Supremă de Justiţie,
Preşedintele Consiliului INJ

International legal framework 
for combating discrimination and 
violence against women

SuMMaRy

Combating discrimination and violence against 
women is an imperative of our time. All efforts of 
international society today are directed to ensure 
an effective regulatory framework. It is also im-
portant to implement into national law the rele-
vant provisions for promoting gender equality 
and combating discrimination against women. It 
ultimately matter consistent application of na-
tional legislation, containing relevant measures 
to ensure gender equality and the establishment 
of liability for non-compliance of national legisla-
tion and international treaties to which the State 
is a party. The purpose of this research is to iden-
tify provisions of international instruments for 
combating discrimination and violence against 
women. In addition, we intend to identify the uni-
versal and regional mechanisms effective mea-
sures to ensure gender equality, combating dis-
crimination and violence against women.
Key-words: equality, gender equality, non-dis-
crimination, violence against women, domestic 
violence, victim, Istanbul Convention.

CZu: 343.5:341.231.14-055.2
341.231.14.000.343.5
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egală protecţie a legii. Toţi oamenii au dreptul la o pro-
tecţie egala împotriva oricărei discriminări care ar viola 
prezenta declaraţie şi împotriva oricărei provocări la o 
asemenea discriminare”[3].

Pactul internaţional cu privire la drepturile civile 
şi politice, precum şi Pactul internaţional cu privire la 
drepturile economice, sociale şi culturale, deşi nu pre-
văd expres lupta împotriva discriminării faţă de femei, 
la articolul 3 conţin ambele dispoziţii similare privind 
angajamentul asumat de statele părţi la pacte de a asi-
gura dreptul egal pe care îl au bărbatul şi femeia de a 
beneficia de toate drepturile prevăzute de pacte. 

Actele internaţionale menţionate nu conţineau 
prevederi vis-a-vis de interzicerea violenţei faţă de 
femei, deoarece violenţa împotriva femeilor, iar în 
special violenţa domestică, timp îndelungat au fost 
considerate drept fenomene ce nu cad sub incidenţa 
normelor prevăzute de tratatele internaţionale în ma-
teria protecţiei drepturilor omului reieşind din faptul 
că agresorii în marea majoritate a cazurilor erau per-
soane particulare: soţi, parteneri, fraţi, fii, taţi. 

Relativ recent, omenirea a recunoscut că violenţa 
aplicată faţă de femei şi fete fie în viaţa publică, fie în 
cea privată constituie o încălcare a drepturilor omu-
lui. În legătură cu aceasta, statele trebuie să manifeste 
atenţie cuvenită întru a nu admite actele de violenţă şi 
anume realizarea anchetei efective şi pedepsirea celor 
vinovaţi indiferent dacă asemenea acte au fost comise 
de stat sau de particulari, precum şi asigurarea protec-
ţiei victimelor [9]. 

În anul 1979 a fost adoptată Convenţia asupra 
eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de 
femei. În scopul monitorizării realizării prevederilor 
convenţiei a fost instituit Comitetul pentru eliminarea 
discriminării faţă de femei [1]. Statele care au devenit 
părţi la tratatul indicat şi-au asumat angajamentul de 
a prezenta periodic Comitetului rapoarte privind rea-
lizarea drepturilor garantate de Convenţie. În cadrul 
şedinţelor sale Comitetul examinează rapoartele fi-
ecărui stat parte la Convenţie şi îşi expune concluzi-
ile, recomandările sub formă de observaţii finale. La 
fel, Comitetul este în drept să primească comunicări 
din partea persoanelor particulare sau grupurilor de 
persoane privind încălcarea drepturilor garantate de 
Convenţie, precum şi este în drept să iniţieze exami-
narea încălcărilor grave sau sistematice ale drepturilor 
femeilor. Aceste proceduri sunt facultative şi pot fi rea-
lizate doar în cazul în care statul şi-a exprimat acordul 
în privinţa lor. 

Comitetul pentru eliminarea discriminării faţă de 
femei poate elabora recomandări generale şi sugestii. 
Recomandările generale vizează statele şi se referă la 
anumite articole sau subiecte ale Convenţiei. La cele 
mai importante recomandări generale în materia pre-

venirii aplicării violenţei faţă de femei adoptate de Co-
mitet se referă: Recomandarea generală nr. 19 (1992) 
„Violenţa împotriva femeilor”; Recomandarea genera-
lă nr. 33 (2015) privind accesul femeilor la justiţie. În 
pofida faptului că recomandările nu au forţă juridică, 
adoptarea lor dictează, la rândul său, apariţia tratate-
lor internaţionale universale sau regionale în materia 
protecţiei drepturilor femeilor. 

La 20 decembrie 1993 prin Rezoluţia 48/104 a Adu-
nării Generale a ONU a fost adoptată Declaraţia pri-
vind eliminarea violenţei împotriva femeilor. Aceasta a 
devenit primul act internaţional privind prevenirea şi 
eliminarea violenţei împotriva femeilor în care au fost 
prevăzute detaliat tipuri şi forme de violenţă împotri-
va femeilor. 

În anul 1995 la cea de-a IV-a Conferinţă mondială 
privind femeile a fost adoptată Declaraţia de la Beijing 
şi Platforma de acţiuni de la Beijing în care s-a menţi-
onat că actele de violenţă sau ameninţare de aplicare 
a violenţei, indiferent de faptul dacă sunt aplicate în 
familie sau în comunitate, de către însuşi statul sau da-
torită tolerării unor asemenea acţiuni de către state, 
provoacă sentimentul de frică şi lipsă de securitate şi 
constituie un impediment în realizarea aspiraţiilor fe-
meilor privind egalitatea, precum şi în vederea dezvol-
tării şi păcii [8].

Deşi încă în anii 70 ai secolului trecut în numeroa-
sele rezoluţii ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, în acte-
le instituţiilor specializate ale ONU, organelor conven-
ţionale, precum şi în actele organizaţiilor regionale a 
fost stabilit că femeile au nevoie de protecţie specială 
împotriva actelor de violenţă, omenirea până în tim-
pul de faţă nu a realizat importanţa luptei împotriva 
acestui fenomen periculos. 

Per ansamblu, la situaţia anului 2013, 35 % din fe-
meile din întreaga lume au suportat violenţa fizică şi/
sau sexuală din partea soţului, fie violenţa sexuală din 
partea unei persoane terţe. 35% din toate omorurile 
femeilor sunt săvârşite de către partenerii lor. Printre 
femeile care au fost abuzate fizic sau sexual de către 
partenerii lor este crescută rata problemelor de sănă-
tate. De exemplu, probabilitatea naşterii unui copil cu 
greutatea mică este cu 16% mai ridicată. Probabilita-
tea avorturilor la aceste femei este de două ori mai 
mare, la fel, este practic de două ori mai probabilă de-
presia în rândul femeilor, iar în unele regiuni rata infec-
tării cu SIDA este de 1,5 ori mai înaltă decât la femeile 
care nu sunt supuse violenţei din partea partenerului. 
În plan global, 7% din femei au fost hărţuite sexual de 
către persoane terţe. Conform datelor existente, feme-
ile care au fost supuse unei astfel de forme de violenţă 
dezvoltă tulburări legate de consumul de alcool de 2,3 
ori mai frecvent, iar probabilitatea apariţiei depresiei 
sau fricii în rândul lor este de 2,6 ori mai înaltă [5]. 
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Dezvoltarea progresivă a Dreptului internaţional al 
drepturilor omului şi anume reglementarea universală 
a luptei împotriva violenţei faţă de femei a avut un im-
pact considerabil asupra conţinutului tratatelor regio-
nale în materia drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului. 

Astfel, în sistemul interamerican de protecţie a 
drepturilor omului, suplimentar tratatului fundamen-
tal – Convenţia interamericană a drepturilor omului 
(1969), se aplică Convenţia interamericană privind 
prevenirea, pedepsirea şi eliminarea violenţei faţă de 
femei (1994). Articolul 6 al Convenţiei indicate preve-
de:

„Dreptul fiecărei femei de a nu fi supusă violenţei in-
clude, printre altele:

a. Dreptul femeii de a fi liberă de orice formă de dis-
criminare; şi

b. Dreptul femeii de a fi preţuită şi educată liber în afa-
ra modelelor stereotipare privind comportamentul 
şi practicile sociale şi culturale bazate pe concepte 
de inferioritate sau subordonare” [4].

În mecanismul african de protecţie a drepturilor 
omului acţionează Carta africană a drepturilor omului 
şi popoarelor (1981), amendată prin Protocolul cu pri-
vire la drepturile femeii în Africa (2003). În articolul 2 
al Protocolului se conţin dispoziţii exprese în materia 
eliminării discriminării faţă de femei:

”1. Statele combat discriminarea faţă de femei, sub 
toate formele, prin adoptarea măsurilor apropriate în 
plan legislativ, instituţional ş.a. În acest sens, ele se an-
gajează:

a) să înscrie în Constituţia lor şi alte instrumente le-
gislative, dacă aceasta încă nu a fost făcut, princi-
piul egalităţii între bărbaţi şi femei, precum şi să 
asigure aplicarea lui efectivă;

b) să adopte şi să realizeze într-un mod efectiv mă-
suri legislative şi de reglementare apropriate, in-
clusiv cele ce interzic şi reprimă toate formele de 
discriminare şi practicile nefaste care compromit 
sănătate şi bunăstarea generală a femeilor; 

c) să integreze preocupările femeilor în deciziile lor 
politice, legislaţie, planuri, programe şi activităţi 
de dezvoltare, precum şi în toate celelalte dome-
nii de viaţă;

d) să întreprindă măsuri coercitive şi pozitive în do-
menii în care continuă să existe discriminare de 
drept şi de fapt faţă de femei; 

e) să sprijine iniţiativele locale, naţionale, regiona-
le şi continentale cu privire la eradicarea tuturor 
formelor de discriminare faţă de femei.

2. Statele se angajează să modifice schemele şi mo-
delele de comportament socio-culturale a femeii şi băr-
batului prin educarea publicului prin intermediul strate-

giilor de informare, educare şi comunicare, cu scopul de 
a realiza eliminarea tuturor practicilor culturale şi tra-
diţionale nefaste şi a tuturor celorlalte practici fondate 
pe ideea de inferioritate sau de superioritate a unui sau 
altui sex, sau pe rolurile stereotipare a femeii şi bărbatu-
lui” [7].

În anul 1994 Liga Statelor Arabe, cu prilejul aniver-
sării a 50 ani, a adoptat prima versiune a Cartei arabe 
a drepturilor omului. În textul Cartei din anul 1994 se 
conţineau, în esenţa, aceleaşi drepturi şi libertăţi care 
se conţin în alte acte regionale şi universale privind 
protecţia drepturilor omului. Totodată, în acea versi-
une a Cartei lipseau garanţii privind executarea ho-
tărârilor adoptate de mecanismul arab de protecţie a 
drepturilor omului. În sfârşit, la 23 mai 2004 la Sum-
mit-ul statelor arabe în Tunisia, a fost adoptată o nouă 
versiune a Cartei care conţine dispoziţii referitoare 
la situaţia femeii. Astfel, în art. 3 lit. c) se conţine dis-
poziţia: „Omul şi femeia sunt egali în planul demnităţii 
umane, drepturi şi obligaţii în cadrul discriminării poziti-
ve stabilite în favoarea femeii prin legea islamică sharia 
şi alte legi divine, precum şi prin legislaţii şi instrumente 
internaţionale. În consecinţă, fiecare stat parte la pre-
zenta Cartă se angajează să întreprindă toate măsurile 
necesare pentru a garanta paritatea de şanse şi egalita-
tea efectivă între bărbaţi şi femei în exercitarea tuturor 
drepturilor enunţate în prezenta Cartă” [6].

Sistemul european regional de protecţie a dreptu-
rilor omului a generat la ziua de astăzi cel mai efici-
ent mecanism de protecţie a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale. Fiind fondat în anul 1950 prin adop-
tarea Convenţiei pentru apărarea Drepturilor Omului 
şi a Libertăţilor fundamentale, ce conţine la articolul 
14 interdicţia discriminării, precum şi o clauză gene-
rală de nediscriminare în Protocolul nr. 12 (adoptat la 
4 noiembrie 2000, intrat în vigoare la 1 aprilie 2005), 
sistemul european de protecţie a drepturilor omului 
s-a îmbogăţit de curând cu norme privind asigurarea 
egalităţii de gen, luptă împotriva discriminării, pre-
cum şi eliminarea violenţei împotriva femeilor. Astfel, 
Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a adoptat: 
Recomandarea Rec(2002)5 privind protecţia femeilor 
împotriva violenţei, Recomandarea CM/Rec(2007)17 
privind standardele şi mecanismele de asigurare a 
egalităţii de gen, Recomandarea CM/Rec(2010)10 
privind rolul femeilor şi al bărbaţilor în prevenirea şi 
soluţionarea conflictelor şi în construirea păcii ş.a. Tot-
odată, aceste recomandări n-au reuşit să amelioreze 
substanţial calitatea vieţii femeilor în Europa. Conşti-
entizând importanţa problemei existente, reieşind 
din necesitatea unificării normelor ce reglementea-
ză protecţia femeilor de actele de violenţă, adoptate 
de anumite state europene, Consiliul Europei în anul 
2009 a decis să adopte un tratat internaţional special. 
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La 11 mai 2011 a fost adoptată Convenţia Consiliului 
Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei îm-
potriva femeilor şi a violenţei domestice. După ratifica-
rea de către 10 state, Convenţia a intrat în vigoare la 1 
august 2014 [2].

Convenţia de la Istanbul a devenit primul tratat in-
ternaţional complex ce compilează norme de protec-
ţie a drepturilor femeii, norme de drept internaţional 
penal, care prevede egalitatea de gen. Convenţia din 
anul 2011 pentru prima dată abordează violenţa îm-
potriva femeilor drept încălcare a drepturilor omului, 
în calitate de formă de discriminare împotriva femei-
lor. 

Este necesar de a menţiona acel fapt că după intra-
rea în vigoare a Convenţiei de la Istanbul, Comitetul 
de Miniştri al Consiliului Europei poate, după consul-
tarea Părţilor la Convenţie şi obţinerea acordului lor 
unanim, invita orice Stat non-membru al Consiliului 
Europei, care nu a participat la elaborarea Convenţiei, 
să adere la Convenţie printr-o hotărâre adoptată cu 
majoritatea prevăzută în Articolul 20.d al Statutului 
Consiliului Europei, şi prin votul unanim al reprezen-
tanţilor Pârţilor îndreptăţiţi să se întrunească în Comi-
tetul de Miniştri.

rezumând, estimăm necesar să menţionăm că 
sistemul universal şi cele regionale de protecţie a 
drepturilor omului, preocupate de statutul juridic al 
femeii, victimă a stereotipurilor de gen, existente în 
societăţile naţionale, a evoluat rapid în ultimii ani, 
generând atât norme soft law, precum şi tratate in-
ternaţionale care au drept scop sporirea calităţii vie-
ţii femeilor. Cadrul normativ internaţional existent la 
moment se prezintă ca fiind unul adecvat şi consis-
tent, totodată, rămân a fi realizate un şir de măsuri de 
implementare naţională a celor standarde elaborate 
în plan mondial. Totodată, cea mai dificilă sarcină ce 
urmează a fi realizată rămâne a fi schimbarea de atitu-
dine şi mentalitate care trebuie să o realizeze fiecare 
persoană în parte.
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SuMaR

Curtea Europeană a Drepturilor Omului reprezintă o 
şansă de a fi auzit, îndeosebi – pentru persoanele care 
se consideră lezate în drepturi de către o instanţă de 
nivel naţional. Adresarea la Curte se face, de regulă, 
prin depunerea unui recurs împotriva unei hotărâri 
judecătoreşti naţionale irevocabile. Totodată, se poate 
de adresat Curţii şi în alte cazuri, spre exemplu atunci 
când legislaţia naţională nu oferă posibilitatea exercită-
rii unui recurs efectiv. Iată de ce prezentul studiu vine 
să identifice şi să analizeze diversitatea condiţiilor de 
formă, de conţinut şi de procedură, precum şi condiţiile 
prealabile obligatorii sesizării, necesare de urmat pen-
tru a asigura admisibilitatea cererii la Curte.
Cuvinte-cheie: admisibilitate, cerere individuală, cerere 
vădit nefondată, cerere abuzivă, cerere anonimă, recurs 
intern, recurs individual, recurs accesibil, recurs efectiv, 
recurs iluzoriu. 

În temeiul art.35 din CEDO, Curtea nu poate fi sesizată 
decât după epuizarea căilor de recurs interne, aşa cum se 
înţelege din principiile de drept internaţional general re-
cunoscute, şi într-un termen de 6 luni, începând cu data 
deciziei interne definitive*. Curtea nu reţine nici o cere-
re individuală introdusă în aplicarea art.34, dacă ea este 
anonimă sau dacă ea este în mod esenţial aceeaşi cu o 
cerere examinată anterior de către Curte sau deja supusă 
unei alte instanţe internaţionale de anchetă sau de regle-
mentare şi dacă ea nu conţine fapte noi. Curtea declară in-
admisibilă orice cerere individuală introdusă în aplicarea 
art.34, atunci când ea consideră cererea incompatibilă cu 
dispoziţiile Convenţiei sau ale protocoalelor sale, în mod 

DRePt INteRNaţIoNal
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LA CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI (II)
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SuMMaRy

The European Court of Human Rights is a chance 
to be heard, especially for the people who consi-
der themselves wronged in their rights by a natio-
nal court. Addressing to the Court is usually done 
by filing an appeal against a national final decisi-
on. However, it is admitted to appeal to the Court 
in other cases, for example when national legisla-
tion does not offer the possibility of an effective 
remedy. In this study, the author identifies and 
analyzes the terms of form, content and procedu-
re, as well as the mandatory referral preconditi-
ons needed to be followed to ensure admissibility 
in court.
Key-words: admissibility, individual application, 
manifestly unfounded application, abusive applica-
tion, the anonymous request, internal appeal, indi-
vidual remedy, accessible remedy, effective remedy, 
illusory remedy.

vădit nefondată sau abuzivă. Curtea va respinge orice ce-
rere pe care o va considera inadmisibilă, în orice stadiu al 
procedurii [3, art. 35].

Din conţinutul acestui articol rezultă clasificarea con-
diţiilor de admisibilitate ale cererilor la Curte în două mari 
categorii: 

1) Condiţii generale de admisibilitate, aplicabile atât 
cererilor individuale, cât şi celor interstatale. Potrivit aces-
tor condiţii, Curtea poate fi sesizată doar: 

a) după epuizarea căilor de recurs interne;
b) în termen de cel mult 6 luni de la data rămânerii 

deciziei interne irevocabile. 
2) Condiţii suplimentare de admisibilitate, înaintate 

doar faţă de cererile individuale depuse de către particu-
lari. Potrivit cerinţelor suplimentare, Curtea nu va reţine 
nici o cerere individuală introdusă în aplicarea art.34, dacă 
ea este:

a) anonimă;
b) în mod esenţial aceeaşi cu o cerere examinată ante-

rior de către Curte şi nu conţine fapte noi;
c) în mod esenţial aceeaşi cu o cerere deja supusă unei 

______________________
* Termenul „definitiv” utilizat de Curte echivalează cu ter-

menul „irevocabil” utilizat la nivel naţional.

CZu: 347.93:341.231.14 
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alte instanţe internaţionale de anchetă sau de re-
glementare şi nu conţine fapte noi;

d) incompatibilă cu dispoziţiile Convenţiei sau ale 
protocoalelor sale;

e) în mod vădit nefondată sau abuzivă.
În continuare vom analiza fiecare dintre condiţiile de 

admisibilitate ce rezultă din art.35 al CEDO, cu scopul de 
a evidenţia particularităţile şi specificul acestora, inclusiv 
practica Curţii de la Strasbourg în declararea inadmisibi-
lităţii cererilor individuale. Reamintim că în această parte 
a studiului sunt analizate condiţiile prealabile obligatorii 
sesizării, necesare de urmat pentru a asigura admisibilita-
tea cererii la Curte.

epuizarea recursurilor interne este o regulă interna-
ţională aplicată de toate instanţele judiciare sau cvasi ju-
diciare care tratează drepturile omului la nivel internaţio-
nal şi sunt competente de a examina recursurile individu-
ale împotriva unui stat. Această practică reflectă principiul 
general de drept internaţional întemeiat pe convingerea 
că un stat trebuie să poată rectifica o eventuală încălca-
re a obligaţiilor sale internaţionale pe căi juridice interne 
proprii, înainte de a fi supus unui control şi/sau unei su-
pravegheri la nivel internaţional. Curtea se ocupă de caz 
numai atunci când autorităţile statale nu restabilesc drep-
tul încălcat şi nu acordă o reparaţie echitabilă, ca efect al 
acestei încălcări.

Termenul „epuizarea recursurilor interne” a fost inter-
pretat în mai multe rânduri ca o obligaţie a reclamantului 
de a epuiza toate recursurile oferite de dreptul intern, cu 
caracter administrativ sau judiciar. Dovada epuizării căilor 
de recurs interne revine reclamantului, iar statului pârât 
îi revine obligaţia de a formula obiecţii, în sensul că re-
clamantul nu a epuizat căile de recurs interne şi să dove-
dească existenţa unor căi de recurs interne suficiente şi 
eficiente, accesibile şi adecvate.

Este important că, atunci când o cerere a fost declarată 
inadmisibilă pentru că nu au fost epuizate căile de recurs 
interne, aceasta nu constituie decât un obstacol provizo-
riu: Curtea poate reexamina aceeaşi cerere, dacă aceasta îi 
este din nou prezentată de îndată ce reclamantul a epui-
zat recursurile interne aflate la dispoziţia sa [5, p. 142-144].

Atunci când examinează conceptul de epuizare a că-
ilor de recurs interne, Curtea analizează căile de recurs 
naţionale prin prisma caracterului adecvat şi efectiv, acce-
sibil şi practic, accesibil şi efectiv. Astfel, Curtea a elaborat 
o interpretare detaliată a caracterului adecvat şi efectiv, 
care ţine de următoarele criterii: existenţa acesteia este 
destul de certă, are ca obiect plângerea întemeiată pe 
pretinsa încălcare, poate rectifica efectiv încălcarea, este 
furnizată de un organism independent, funcţionează cu 
suficientă celeritate şi oferă o perspectivă rezonabilă a 
unui câştig de cauză. 

Caracterul accesibil şi practic presupune că o cale de 
recurs nu este accesibilă dacă reclamantul nu poate sesiza 
direct organismul în chestiune, astfel cum este cazul unor 
curţi constituţionale. Un exemplu este Curtea Supremă 
din Rusia. Căile de recurs extraordinare nu vor fi conside-

rate căi de recurs accesibile, cu excepţia cazului în care 
acestea constituie singura cale de recurs aflată la dispo-
ziţia reclamantului. 

În temeiul caracterului accesibil şi efectiv, o cale de 
recurs poate fi considerată inaccesibilă din cauza lim-
bajului în care sunt formulate informaţiile sau din cauza 
existenţei unor impedimente în exercitarea căii de recurs. 
Numai în circumstanţe cu totul ieşite din comun se va 
considera că lipsa asistenţei juridice constituie un obsta-
col în epuizarea unei căi de recurs interne. Faptul că un 
potenţial reclamant nu se află în prezent în statul pârât 
nu înseamnă că se suspendă cerinţa de a epuiza căile de 
recurs adecvate şi efective existente în statul respectiv [4].

În jurisprudenţa Curţii s-a utilizat noţiunea de recurs 
„iluzoriu”, adică imposibil de exercitat, ca fiind: inadec-
vat, inutil, ineficient, inaccesibil. 

Recursul inadecvat vizează acel recurs care tinde doar 
să atenueze efectele unei violări a drepturilor omului prin 
acordarea unor despăgubiri, dar fără a înlătura cauza vi-
olării. 

Recursul inutil vizează situaţiile în care existenţa unei 
jurisprudenţe bine stabilite implică absenţa oricărei spe-
ranţe într-o soluţionare favorabilă a reclamantului. Astfel, 
în măsura în care există o opinio communis privitoare la 
absenţa oricăror şanse de succes, reclamantul nu este 
obligat să-l epuizeze. Spre exemplu, dovedirea existenţei 
unei practici administrative de încălcare a Convenţiei poa-
te duce la scutirea de cerinţa epuizării recursurilor interne.

Recursurile ineficiente vizează competenţa unor au-
torităţi care nu au puterea de a redresa violarea dreptu-
lui, deoarece emit doar avize consultative sau nu sunt de 
natură a înlătura violarea dreptului, ci doar efectele unei 
condamnări, spre exemplu – o cerere de graţiere. Cu titlu 
de exemplu, sesizările sau plângerile adresate ombud-
smanului nu constituie recursuri efective, deoarece om-
budsmanul nu poate adopta decizii cu forţă obligatorie 
şi executorie, deşi este independent faţă de executiv. De 
asemenea, nu este obligatorie parcurgerea căilor extraor-
dinare de atac din sistemul de drept intern, a căror intro-
ducere depinde de puterea discreţionară a unei autorităţi 
statale şi nu de voinţa părţii interesate.

Recursul inaccesibil vizează situaţia în care se poate 
dovedi că exercitarea căilor de recurs la instanţele supe-
rioare, inclusiv la Curtea Constituţională, implică costuri 
exagerate pentru reclamant şi nu este prevăzută posibili-
tatea asistenţei judiciare. 

Dacă reclamantul poate dovedi existenţa unor astfel 
de căi de recurs pe care nu le-a parcurs din aceste moti-
ve, condiţia epuizării căilor de recurs interne se consideră 
îndeplinită. Nu se încadrează în această condiţie simpla 
bănuială sau îndoială că unele căi de recurs ar fi lipsite de 
succes în cauza respectivă. 

Pentru ca un reclamant să se poată baza pe lipsa efec-
tivităţii căilor de recurs interne, el trebuie ca, în prealabil, 
să fi invocat în substanţă, în faţa instanţelor interne sesiza-
te, violarea Convenţiei.

Obligaţia de epuizare a căilor de recurs interne vizează 
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invocarea, în faţa instanţelor naţionale, a încălcării acelo-
raşi drepturi prevăzute de CEDO, menţionată şi în cererea 
adresată Curţii, cel puţin în substanţă, adică nu neapărat 
cu referire la prevederile Convenţiei [8, p. 60-62].

regula celor 6 luni instituie un termen de decăde-
re care limitează dreptul la recurs. Această regulă are ca 
scop asigurarea securităţii juridice şi urmăreşte în acelaşi 
timp ca situaţiile litigioase, prin raportare la dispoziţiile 
Convenţiei, să fie examinate într-un termen rezonabil. De 
asemenea, această regulă voieşte a proteja atât autorităţi-
le statale, cât şi alte persoane interesate de incertitudinea 
generată de scurgere prelungită a timpului, faţă de data 
producerii încălcării denunţate prin cererea reclamantului.

Curtea a mai subliniat că, pe de o parte, regula celor 
6 luni răspunde imperativului de a lăsa reclamantului o 
perioadă de timp suficientă care să-i permită să aprecieze 
oportunitatea introducerii unei cereri la jurisdicţia euro-
peană şi să determine conţinutul acesteia, iar, pe de altă 
parte, regula termenului de decădere marchează limita 
temporală a controlului pe care Curtea este competentă 
să-l exercite asupra modului în care statele contractante 
asigură, în ordinea lor internă, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor garantate de Convenţie şi învederează atât 
particularilor, cât şi autorităţilor statale perioada dincolo 
de care acest control nu mai poate fi exercitat [1, p. 1306].

Prin noţiunea de „decizie internă definitivă” urmează 
a fi înţeleasă decizia definitivă şi irevocabilă pronunţată 
în cadrul normal al epuizării căilor interne de atac, prin 
luarea în considerare numai a căilor de atac ordinare. În 
mod normal, termenul de 6 luni curge de la data rămâ-
nerii definitive a deciziei celei mai înalte autorităţi naţio-
nale competente, chemată a se pronunţa asupra proble-
mei care face obiectul cererii introduse în faţa Curţii. Însă, 
atunci când o decizie sau un act al autorităţii publice nu 
este susceptibil de nici un recurs, termenul de 6 luni curge 
fie din ziua în care actul incriminat a fost comis, fie din ziua 
în care reclamantul a suferit direct consecinţele acelui act, 
luând astfel cunoştinţă de săvârşirea lui, sau din ziua când 
ar fi trebuit să cunoască acele consecinţe dăunătoare pen-
tru el [1, p.1313-1320].

Data pronunţării/comunicării deciziei nu se include în 
calculul termenului de 6 luni. Termenul în discuţie înce-
pe să curgă nu din ziua pronunţării/comunicării deciziei 
interne definitive, ci începând cu a doua zi după pronun-
ţarea în public sau a doua zi după ziua notificării ei făcu-
te reclamantului sau reprezentantului acestuia, iar lunile 
vor fi calculate ca luni calendaristice, indiferent de dura-
ta lor efectivă. Spre exemplu, din moment ce hotărârea 
unei instanţe supreme naţionale care constituia „decizia 
internă definitivă” privitoare la obiectul unei cereri a fost 
pronunţată la 26 mai 1992, prin introducerea cererii la 26 
noiembrie 1992 reclamantul a respectat termenul de 6 
luni impus de Convenţie, deoarece ziua pronunţării deci-
ziei interne definitive nu intră în calculul acestui termen 
[1, p.1305-1312].

Dacă decizia nu a fost pronunţată în mod public, ter-
menul de 6 luni curge de la data comunicării acesteia 

reclamantului. În diversele sisteme de drept apar uneori 
soluţii diferite privind modul în care părţile interesate i-au 
cunoştinţă de hotărârile judecătoreşti sau ale altor orga-
ne jurisdicţionale. Astfel, în virtutea faptului că, pentru a 
sesiza Curtea, reclamantul trebuie să cunoască în mod ne-
cesar motivarea ultimei decizii interne, prin „data comu-
nicării” trebuie să se înţeleagă data comunicării motivării 
deciziei sau a deciziei în întregul său, deoarece simpla no-
tificare a dispozitivului hotărârii nu-i permite reclamantu-
lui să aprecieze şansele de succes ale unei cereri [2, p. 93]. 

Exigenţa termenului rezonabil poate fi aplicată numai 
dacă există un eveniment concret şi identificabil. Astfel, 
dacă împotriva unei decizii sau a unui act al puterii publi-
ce nu se prevede posibilitatea de a le ataca pe calea recur-
sului, termenul respectiv începe să curgă din momentul 
în care decizia sau actul definitiv produc efecte. Însă, dacă 
cererea se referă la aplicarea unei dispoziţii de lege care are 
drept efect o încălcare continuă, atunci nu există „punct 
de plecare” de la care termenul de 6 luni ar putea curge [5,  
p. 144-145].

În conformitate cu pct.3 alin.(2) din Instrucţiunile 
practice privitoare la cererea introductivă de instanţă, 
emise de preşedintele Curţii [6], termenul de 6 luni este 
întrerupt de prima scrisoare sau notificare adresată Curţii, 
în care să fie menţionat, chiar sumar, substanţa cererii re-
clamantului. Simpla completare a formularelor existente, 
fără menţionarea substanţei pretinsei încălcări, nu este 
suficientă. Însă, dacă o asemenea scrisoare a fost urmată 
de o lungă perioadă de tăcere din partea reclamantului în 
privinţa informaţiilor suplimentare, la scurgerea termenu-
lui de 6 luni cererea poate fi respinsă, ca tardivă [2, p. 93].

Pct.4 al Instrucţiunilor [6] precizează că, dacă recla-
mantul nu a depus cererea sa prin utilizarea formularului 
oficial al grefei Curţii ori dacă cererea trimisă nu conţine 
ansamblul menţiunilor prevăzute de art.47 din Regula-
ment, grefa poate să-l invite printr-o scrisoare să comple-
teze acest formular, care trebuie apoi trimis Curţii într-un 
termen de 8 săptămâni, calculate de la data scrisorii gre-
fei. Nerespectarea acestui termen are incidenţă cu privire 
la determinarea datei introducerii cererii şi poate să aibă 
consecinţe şi cu privire la respectarea ori nerespectarea 
de către reclamant a termenului de 6 luni. De asemenea, 
dacă reclamantul introduce cererea prin fax, i se va cere, 
tot printr-o scrisoare trimisă de grefă, să trimită prin poştă 
cererea originală semnată, tot în termen de 8 săptămâni 
de la data scrisorii grefei. Nerespectarea acestei formali-
tăţi constituie motiv pentru grefă de a proceda la distru-
gerea dosarului (pct.5 şi 6 din Instrucţiuni). În consecinţă, 
data expedierii formularului de cerere şi nu data primei 
scrisori la Curte va fi considerată ca fiind data introducerii 
cererii [1, p. 1325-1326].

Condiţii suplimentare de admisibilitate a cererilor 
individuale. Unul dintre principalele roluri ale Curţii este 
acela de a face o selecţie din marele număr de cereri şi 
de a le exclude pe cele lipsite de perspective de succes, 
fie pentru că sunt în afara domeniului de aplicare a Con-
venţiei, fie pentru că, în cel mai bun caz, nu ar conduce la 
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o încălcare. În consecinţă, alături de motivele pentru res-
pingerea cererilor, detaliate mai sus, Convenţia precizează 
şi alte condiţii [2, p. 93]. Astfel, paragrafele 2 şi 3 ale art.35 
din CEDO enumeră condiţiile suplimentare de admisibi-
litate doar pentru cererile individuale, citate la începutul 
studiului. 

Cererea să nu fie anonimă este o condiţie îndeplini-
tă în majoritatea cazurilor, deoarece formularele puse la 
dispoziţie de către grefa Curţii obligă reclamantul să-şi 
indice identitatea. Dacă reclamantul este o asociaţie sau 
o altă organizaţie nonguvernamentală, nu este necesară 
dezvăluirea identităţii tuturor membrilor ei, decât atunci 
când acţionează expres în numele acestora. Reclamantul 
care nu doreşte ca identitatea sa să fie dezvăluită trebuie 
să precizeze acest lucru şi să motiveze această cerere pen-
tru a deroga de la regula normală a publicităţii procedurii 
în faţa Curţii. Autorizarea anonimatului reclamantului în 
cazuri excepţionale şi bine justificate este de competenţa 
preşedintelui Curţii.

Cererea să nu fie în mod esenţial aceeaşi cu o cere-
re examinată anterior de către Curte este o condiţie ce 
vizează aplicarea principiului autorităţii lucrului judecat 
în materia deciziilor şi hotărârilor Curţii. Cu toate acestea, 
dacă cererea conţine fapte noi, ea ar putea deveni admisi-
bilă. Recent, Curtea a stabilit că încheierea unei înţelegeri 
amiabile nu presupune imposibilitatea sesizării ulterioare 
a Curţii în aceeaşi cauză [8, p. 64].

În acelaşi mod, prevederea nu restrânge dreptul de a 
înainta o a doua cerere, în cazul în care au apărut fapte noi 
(fapte care nu existau sau nu erau cunoscute la momentul 
introducerii primii cereri). De regulă, o asemenea situaţie 
poate apărea fie în cazul în care prima cerere este respinsă 
pentru neepuizarea recursului intern, fie în cazul în care 
s-a introdus o cerere în legătură cu durata excesivă a unei 
proceduri judiciare şi care a fost respinsă de către Curte 
pe temeiul că acea durată nu a condus încă la o încălcare 
[2, p. 93-94].

Curtea a decis că nu constituie fapte noi argumentele 
juridice privitoare la interpretarea dispoziţiilor Convenţiei 
pe care reclamantul nu le-a evidenţiat în prima sa cerere 
sau informaţii complementare cu privire la normele de 
drept intern în discuţie, care nu sunt de natură să schim-
be motivarea deciziei prin care o primă cerere a fost de-
clarată inadmisibilă, ori fapte cunoscute de reclamant la 
momentul introducerii primei cereri, dar neaduse la cu-
noştinţa Curţii [1, p.1335].

Printre circumstanţele care pot schimba statutul unei 
cereri se numără: modificarea reclamantului sau a statului 
pârât, persistenţa problemei de la examinarea anterioară, 
obiectul plângerii diferă, au apărut noi probe cu privire la 
pretinsa încălcare, căile de recurs anterioare au fost epu-
izate [4].

Regula non bis in idem nu se aplică cu aceeaşi rigoa-
re ca în dreptul intern, în ipoteza identităţii de părţi, de 
cauză şi de obiect, afară dacă nu au intervenit fapte noi. 
Spre exemplu, în privinţa identităţii părţilor, în cauza X. c. 
Germaniei, 1959 [11, p. 399], Curtea a constatat că cererea 

introdusă de reclamantă reitera încălcările unor drepturi 
garantate de Convenţie invocate într-o cerere introdusă 
anterior de fiul ei şi declarată inadmisibilă. Curtea a ară-
tat că este adevărat că noua cerere nu emană de la fostul 
reclamant, ci de la mama acestuia, nefiind, aşadar, identi-
tate de părţi, dar a considerat că, în speţă, este suficient că 
există identitate de obiect şi de cauză pentru ca cererea să 
fie declarată inadmisibilă pe temeiul nerespectării regulii 
non bis in idem.În schimb, alta a fost soluţia în cauza X. c. 
Germaniei, 1980 [12, pag. 238], în care reclamantul a susţi-
nut că expulzarea din Germania este de natură a-i încălca 
dreptul la domiciliu, iar logodnica sa sesizase anterior Cur-
tea cu o cerere având acelaşi obiect – încălcarea dreptului 
la domiciliu al reclamantului prin expulzarea lui – cerere 
declarată inadmisibilă. În speţă, Curtea a arătat că, deşi 
noua cerere introdusă de reclamant are acelaşi obiect cu 
cea promovată de logodnica sa şi declarată inadmisibilă, 
nu se poate spune că este esenţialmente aceeaşi cu pri-
ma, deoarece, chiar dacă ambele privesc expulzarea re-
clamantului, din a doua cerere, prin introducerea cererii, 
reclamantul urmăreşte realizarea unui interes personal, 
voind a înlătura efectele deciziei de expulzare.

Identitatea de obiect priveşte încălcările drepturilor 
garantate de Convenţie ce se pretind a se fi produs, iar 
identitatea de cauză are în vedere înseşi acţiunile sau omi-
siunile autorităţilor statale prin care s-au produs încălcări-
le denunţate de reclamant în cererea sa, ca temei de fapt, 
şi drepturile astfel încălcate, ca temei de drept [1, p. 1334].

Cererea să nu fi fost deja supusă unei alte instanţe 
internaţionale de anchetă sau de reglementare este o 
condiţie destinată a evita orice cumul de proceduri care 
ar putea decurge din identitatea de reglementare a unor 
drepturi din Convenţie cu alte instrumente internaţionale 
[8, p. 64].

Chiar dacă în privinţa acestei condiţii textul Convenţi-
ei nu foloseşte sintagma „în mod esenţial aceeaşi cerere”, 
între cele două plângeri se impune să existe identitate de 
părţi, de obiect şi de cauză, diferite fiind izvoarele şi in-
stanţele internaţionale. 

Prin această dispoziţie (art.35 alin.(2) lit.b) din CEDO) 
este exclus cumulul de proceduri internaţionale. Totoda-
tă, se evită nu numai sesizarea a două instanţe internaţi-
onale cu privire la aceeaşi pretinsă încălcare a unui drept, 
chiar dacă acesta este reglementat de două instrumente 
internaţionale, ci şi înlăturarea cazurilor de litispendenţă 
internaţională – o cauză deja supusă unei instanţe spre 
soluţionare nu mai poate fi supusă alteia, în acelaşi scop, 
evitându-se astfel paralelismul unor proceduri internaţi-
onale cu toate complicaţiile pe care acestea le prezintă 
– mai ales că nu există nici o ierarhie între instanţele inter-
naţionale implicate în soluţionarea lor, niciuna dintre ele 
nefiind competentă de a revizui, în fapt, decizia unei alte 
asemenea instanţe. Această regulă se aplică indiferent de 
data introducerii acestor proceduri, singurul element ce 
are a fi luat în considerare într-o asemenea situaţie fiind 
existenţa prealabilă a unei decizii privitoare la fondul cau-
zei în momentul în care aceasta este examinată de Curte.
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Prin noţiunea de „instanţă internaţională de anchetă 
sau de reglementare” se are în vedere organismele inter-
guvernamentale cu competenţă în materie, fiind astfel 
excluse instanţele de arbitraj internaţional, precum şi or-
ganismele neguvernamentale, cum ar fi instanţele create 
de federaţiile sportive internaţionale. Termenul de „alte 
instanţe internaţionale” are în vedere acele organisme de 
soluţionare a diferendelor sau de anchetă internaţională 
care aplică o procedură judiciară sau cvasi-judiciară simi-
lară celei reglementate de CEDO, create de state, cu exclu-
derea organizaţiilor neguvernamentale.

În practică, singurele „instanţe internaţionale” ce pot 
fi avute în vedere în aplicarea dispoziţiilor art.35 alin.(2) 
lit.b) din CEDO sunt:

a) Comitetul pentru Drepturile Omului, instituit prin art.8 
din Pactul ONU privind drepturile civile şi politice [7], pre-
cum şi Protocolul său facultativ [8], competent de a exami-
na comunicarea scrisă care poate să-i fie adresată de orice 
persoană fizică ce se pretinde victima încălcării unui drept 
garantat de Pact, după epuizarea căilor de atac interne dis-
ponibile; comunicare ce va fi soluţionată după procedura 
instituită prin Protocolul facultativ la Pactul ONU.

b) Organizaţia Internaţională a Muncii, care a instituit 
în cadrul ei unele proceduri privitoare la garantarea liber-
tăţii sindicale şi la înlăturarea discriminărilor în raporturile 
de muncă.

c) Grupul de lucru al Naţiunilor Unite privitor la detenţiile 
arbitrare, care funcţionează pe lângă Consiliul drepturilor 
omului de la Geneva, deşi nu a fost instituit printr-un tra-
tat internaţional, ci printr-o rezoluţie a Consiliului pentru 
drepturile omului, se consideră o instanţă internaţională 
în faţa căreia procedura de examinare a cererilor supuse 
examinării este contradictorie, iar hotărârile pronunţate 
sunt motivate, notificate părţilor şi publicate într-un ra-
port. CtEDO a reţinut că recomandările acestui Grup de 
lucru permit determinarea responsabilităţii statelor în caz 
de constatare a existenţei detenţiei arbitrare a unei per-
soane şi pot conduce la încetarea situaţiei litigioase exa-
minate [1, p.1337-1339].

În aceste două ultime condiţii suplimentare, ce vi-
zează regula non bis in idem, Curtea poate să examineze 
cererea, dacă ea conţine fapte noi. Condiţia impusă de 
paragraful 2 reflectă regula res judicata, în conformitate 
cu care aceeaşi cauză nu poate fi judecată decât o singu-
ră dată. Textul articolului enunţă două condiţii ce privesc 
criteriul „similitudini esenţiale” – una pentru cererile deja 
examinate de Curte şi alta pentru cererile deja supuse al-
tor instanţe internaţionale. Prin „fapte noi” se înţeleg nu-
mai faptele care nu erau cunoscute la momentul primei 
cereri sau au survenit după ce Curtea s-a pronunţat iniţial 
asupra cauzei [53, p.145-146].

Cererea să nu fie incompatibilă cu dispoziţiile Con-
venţiei sau ale protocoalelor sale, în mod vădit nefon-
dată sau abuzivă este o condiţie aplicabilă atunci când 
se consideră că obiectul cauzei nu ţine de competenţa 
organelor Convenţiei [8, p. 64-65].

Spre deosebire de condiţiile impuse de art.35, alin.(1) 

şi alin.(2) din CEDO, examinarea admisibilităţii prin prisma 
îndeplinirii condiţiilor impuse de art.35, alin.(3) din CEDO 
pentru orice cerere individuală cu care este sesizată Cur-
tea presupune cercetarea fondului acesteia. Astfel, încă 
la stadiul examinării admisibilităţii cererii, instanţa euro-
peană este ţinută să facă o apreciere globală a fondului 
ei. Fără a se vedea ce pretinde reclamantul prin raporta-
re la dispoziţiile Convenţiei, Curtea nu poate decide că o 
cerere este inadmisibilă, ca fiind incompatibilă cu aceste 
dispoziţii sau în mod vădit neîntemeiată, ori abuzivă sau 
că reclamantul nu a suferit un prejudiciu important în si-
tuaţia denunţată. Este exact ceea ce fac, în covârşitoare 
majoritate a cererilor adresate Curţii, în esenţă, fie comite-
tul din trei judecători, fie judecătorul unic, formaţiuni de 
judecată învestite cu soluţionarea lor atunci când acestea 
pot declara inadmisibilă o cerere individuală, în cazul în 
care o asemenea decizie poate fi adoptată fără un exa-
men complementar, decizia sa fiind definitivă. Tot astfel 
va proceda şi o cameră a Curţii, dacă cererea care are a 
o examina poate fi declarată inadmisibilă la o examinare 
imediată (art.29 din CEDO combinat cu art.54 alin.(1) din 
Regulamentul Curţii [1, p. 1340-1341].

Compatibilitatea unei cereri cu dispoziţiile Convenţiei 
presupune ca aceasta să intre în domeniul ei de aplicare. 
Altfel spus, este necesar ca cererea reclamantului să fie 
compatibilă ratione personae, ratione loci, ratione temporis 
şi ratione materie cu dispoziţiile Convenţiei.

Principiul incompatibilităţii „ratione personae” impune 
ca statul pârât să fi ratificat Convenţia şi orice protocoale 
menţionate în cererea prin care este reclamat. De aseme-
nea, înseamnă că se poate introduce o cerere numai îm-
potriva statului, nu a unor particulari sau a unor societăţi. 
Reclamantul trebuie să poată proba că este victima pre-
tinsei încălcări. Incompatibilitatea ratione personae poate 
apărea atunci când Curtea este sesizată fie de o persoană 
care nu s-a aflat sub jurisdicţia unui stat contractant, fie 
de o autoritate publică sau colectivitate teritorială (care 
nu intră în sfera subiectelor cu drept de sesizare a Curţii), 
fie cererea este formulată împotriva unui stat care nu este 
parte la Convenţie. 

Principiul incompatibilităţii „ratione loci” impune ca 
victima să poată proba că pretinsa încălcare a avut loc în 
jurisdicţia statului pârât. În mod normal, jurisdicţia se va 
stabili în raport cu acţiunile sau omisiunile statului par-
te comise pe teritoriul acestuia, dar poate fi probată şi în 
raport cu acţiunile sau omisiunile care produc efecte ex-
trateritoriale, exercită controlul efectiv asupra teritoriului 
altui stat sau determină supunerea unei persoane la ju-
risdicţia altui stat. Pierderea controlului asupra teritoriului 
nu absolvă statul parte de întreaga responsabilitate care 
îi revine conform Convenţiei. Astfel, incompatibilitatea 
ratione loci poate atinge acele cereri care invocă pretinse 
încălcări ale drepturilor ce nu au avut loc sub jurisdicţia 
teritorială a statului în cauză. 

Principiul incompatibilităţii „ratione temporis” impune 
ca orice pretinsă încălcare a Convenţiei sau a protocoa-
lelor aferente să fie reclamată exclusiv în perioada ulte-
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rioară datei la care statul pârât a ratificat Convenţia sau 
protocolul. Odată ce un stat a ratificat Convenţia sau un 
protocol, trebuie să se conformeze cerinţelor prevăzute 
de aceste instrumente. Deşi pot exista situaţii în care este 
justificat să se ţină cont de faptele anterioare ratificării, 
Convenţia nu impune obligaţii specifice statelor părţi de 
a asigura reparaţii pentru nedreptatea sau prejudiciul ca-
uzat înainte de data respectivă. Astfel, sunt incompatibile 
ratione temporis cererile îndreptate împotriva unor fapte 
produse înainte de intrarea în vigoare a Convenţiei faţă 
de statul pârât.

Principiul incompatibilităţii „ratione materie” impune ca 
toate aspectele încălcării pretinse în reclamaţie nu doar să 
vizeze un drept protejat de Convenţie sau de protocoalele 
aferente, ci şi să se încadreze în domeniul de aplicare al 
dreptului respectiv. Toate aspectele cererilor care nu res-
pectă această cerinţă vor fi declarate incompatibile. Cur-
tea nu are competenţa de a examina dacă statul parte a 
respectat obligaţiile impuse de o hotărâre a Curţii [4].

Noţiunea „vădit nefondată” a dat naştere unei boga-
te jurisprudenţe, Curtea fiind constrânsă să examineze în 
fond o cerere care, după o examinare preliminară, nu părea 
să releve câmpul de aplicare al Convenţiei [5, p. 145-146].

În primul rând, posibilitatea declarării unei cereri ca in-
admisibilă pentru lipsa ei manifestă de temeinicie permi-
te o adevărată „contopire” între examinarea admisibilităţii 
şi cercetarea fondului ei.

În al doilea rând, posibilitatea declarării unei cereri ca 
inadmisibilă pentru lipsa ei vădită de temeinicie ar rezulta 
dintr-un obiectiv de „economie procedurală”, permiţân-
du-se astfel concentrarea instanţei europene asupra celor 
care pun probleme importante privitoare la aplicarea dis-
poziţiilor Convenţiei. Filtrarea cererilor vădit netemeinice 
se realizează la nivelul completului de judecător unic şi la 
cel al comitetelor de trei judecători.

În al treilea rând, nu trebuie confundată noţiunea de 
„cerere vădit neîntemeiată” cu cea de „cerere incompati-
bilă ratione materie” (când cererea reclamantului priveşte 
un drept negarantat de Convenţie) şi cu atât mai puţin 
cu cea de „cerere incompatibilă ratione personae” (când 
reclamantul nu se mai poate pretinde victimă a încălcă-
rii alegate ori statul în cauză nu este un stat contractant). 
Dimpotrivă, în cazul cererii vădit netemeinice, reclaman-
tul invocă încălcarea unui drept garantat de Convenţie, 
dar faptele alegate nu sunt de natură să constituie o ase-
menea încălcare.

În sfârşit, adeseori, atunci când cererea supusă exa-
minării impune aceasta, instanţa europeană a procedat 
şi procedează la un examen mult mai mult decât prima 
facie, ea efectuând un adevărat examen de fond al cauzei. 
Condiţia privitoare la lipsa evidentă de temei a unei cereri 
este cel mai greu de delimitat. Aflată la frontiera dintre 
admisibilitate şi fond, ea permite Curţii să înlăture acele 
cereri în care nu este necesar a se proceda la un examen 
aprofundat, atunci când aceasta nu se impune în speţă [1, 
p. 1349-1350].

Dincolo de aceste dificultăţi, analiza jurisprudenţei 

Curţii conduce la constatarea că, în medie, la 95-96% din 
totalul cererilor inadmisibile motivul de inadmisibilitate 
reţinut este vădita lor netemeinicie, fie în fapt, fie în drept. 
O cerere este declarată ca fiind netemeinică în fapt atunci 
când elementele de fapt prezentate de reclamant nu sunt 
de natură să conducă la existenţa vreuneia sau vreunora 
dintre încălcările alegate în cererea sa. O cerere poate fi 
însă şi netemeinică în drept atunci când faptele incriminate 
de reclamant, deşi probate, nu sunt de natură să consti-
tuie o încălcare a drepturilor şi libertăţilor garantate de 
Convenţie ori de protocoalele sale adiţionale.

Unul din textele Convenţiei cel mai des invocat în ce-
rerile reclamanţilor este art.6 care reglementează, sub di-
verse aspecte, dreptul la un proces echitabil. Dar, în foarte 
multe situaţii, reclamanţii pun mai degrabă în discuţie 
acele soluţii pronunţate de instanţele interne de care ei 
sunt nemulţumiţi din diferite motive. Or, Curtea nu repre-
zintă o a patra instanţă, chemată a corija erorile de fapt 
sau de drept comise în judecarea unei cauze de instanţele 
naţionale; ea poate interveni doar acolo unde asemenea 
erori constituie o încălcare a dispoziţiilor Convenţiei, cu 
atât mai puţin în situaţiile în care erorile de fapt sau de 
drept comise de instanţele inferioare au fost înlăturate 
prin deciziile instanţelor superioare [1, p. 1350-1361].

Cererea individuală abuzivă este invocată de Curte 
ca răspuns la o succesiune de cereri introduse de acelaşi 
reclamant cu privire la aceleaşi fapte, cereri considerate 
nefondate şi având caracter şicanator. Curtea nu inter-
pretează temeiul ca restrângând cererile referitoare la cir-
cumstanţe diferite, chiar dacă problemele sunt în esenţă 
aceleaşi cu unele din cererile anterioare. În jurisprudenţa 
sa, Curtea a respins un număr de cereri ale aceluiaşi recla-
mant, care erau, în esenţă, similare sau înrudite unele cu 
altele, în măsura în care priveau, toate, diferite proceduri 
judiciare în faţa tribunalelor interne. Cererile au fost res-
pinse ca reprezentând un abuz de dreptul de a înainta o 
cerere, pe temeiul că ele constituiau o succesiune de ce-
reri neîntemeiate şi şicanatoare, creând un volum inutil de 
lucru, situaţie incompatibilă cu funcţiunile reale ale Curţii 
şi care o împiedică pe aceasta să şi le îndeplinească [2,  
p. 93-94].

Însăşi art.17 din CEDO, intitulat „Interzicerea abuzului 
de drept”, nu permite exercitarea abuzivă a drepturilor 
substanţiale garantate de Convenţie. La rândul său, no-
ţiunea de „cerere abuzivă” interzice exercitarea abuzivă 
a unui drept procesual pe care Convenţia îl garantează, 
anume dreptul la recurs individual instituit prin art. 34 [1, 
p. 1362].

Curtea impune ca reclamanţii şi reprezentanţii legali ai 
acestora să respecte patru reguli de conduită atunci când 
se adresează cu o cerere:

1) modul de exprimare a cererilor şi a altor argumente;
2) furnizarea de informaţii corecte şi complete;
3) respectarea anumitor cerinţe de confidenţialitate;
4) evitarea suprasolicitării inutile a timpului Curţii [4].
În evidenţierea principiului unei bune administrări a 

justiţiei, Curtea a sancţionat prin a declara inadmisibile 
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cererile în care reclamanţii foloseau un limbaj inadecvat 
sau insultător la adresa Curţii sau a secretarului ei, sau pur 
şi simplu aveau un caracter şicanator [1, p. 1363].

Noţiunea de „abuz” trebuie înţeleasă în sensul ei re-
ţinut în teoria generală a dreptului, anume faptul că ti-
tularul se foloseşte de dreptul său dincolo de finalitatea 
acestuia, într-un mod prejudiciabil. În jurisprudenţa sa, 
Curtea a arătat că situaţiile în care comportamentul re-
clamantului reprezintă un abuz de drept se pot diviza în 
două categorii. 

Într-o primă categorie se înscriu acele situaţii în care 
cererea reclamantului a fost declarată abuzivă în măsura 
în care ea se întemeia pe fapte neadevărate, cu scopul de 
a induce Curtea în eroare (spre exemplu: falsificarea unor 
documente adresate Curţii). Curtea a considerat că acest 
tip de abuz poate fi comis şi prin inacţiune, atunci când 
reclamantul omite chiar din momentul introducerii cererii 
sale un element esenţial necesar examinării cauzei. Totuşi, 
într-o asemenea situaţie, intenţia celui în cauză de a indu-
ce Curtea în eroare trebuie întotdeauna să fie stabilită cu 
suficientă certitudine.

În a doua categorie se înscriu acele situaţii în care re-
clamantul foloseşte, în corespondenţa cu Curtea, expresii 
deosebit de ofensatoare, ameninţătoare ori provocatoa-
re, fie la adresa autorităţilor statului în cauză, fie la adresa 
Curţii, judecătorilor, grefei ori a membrilor acesteia. Pen-
tru a fi declarat abuziv, limbajul folosit trebuie să excea-
dă limitele unei critici normale, civile şi legale; iar dacă în 
cursul procedurii, după ce a fost avertizat expres de că-
tre Curte, reclamantul încetează a mai folosi expresii liti-
gioase, îşi retrage aceste expresii sau, şi mai onorabil, îşi 
prezintă scuzele sale, cererea sa nu va mai fi respinsă ca 
abuzivă [1, p. 1365-1366].

Protocolul 14 prevede o nouă condiţie de inadmisibi-
litate, dacă reclamantul nu a suferit vreun prejudiciu 
important, cu excepţia faptului dacă respectarea dreptu-
rilor omului garantate de Convenţie şi protocoalele sale 
nu cer în mod obligatoriu examinarea fondului cererii şi 
cu condiţia de a nu respinge din acest motiv nici o cauză 
care nu a fost examinată în modul cuvenit de către o in-
stanţă judecătorească internă [2, p. 97]. 

Aşadar, reclamantul urmează să probeze că, urmare a 
încălcării dreptului garantat de Convenţie sau de proto-
coalele sale adiţionale pe care o invocă în cererea sa, el 
a suferit un prejudiciu important. Această condiţie presu-
pune că cererea reclamantului nu este în mod vădit ne-
întemeiată – altfel ea ar fi declarată inadmisibilă ca atare 
– ci, dimpotrivă, ea este vădit întemeiată, adică încălcarea 
dreptului garantat de Convenţie susţinută de reclamant 
s-a produs, numai că, chiar şi într-o asemenea ipoteză, 
este necesară şi îndeplinirea condiţiei ca prin această în-
călcare reclamantul să fi suferit un prejudiciu important 
ce impune declararea cererii sale admisibilă. Un exemplu 
ar fi acela în care reclamantul invocă încălcarea dreptului 
de proprietate sau a altui drept patrimonial ce intră în do-
meniul de aplicare a art.1 din prot.1, dar valoarea în litigiu 
este în mod obiectiv nesemnificativă, indiferent de trăirile 

subiective ale reclamantului raportate la această valoare 
[1, p. 1369-1370].

În concluzie, menţionăm că succesul unui recurs de-
pus la CtEDO depinde de o multitudine de condiţii, ce-
rinţe, factori şi proceduri care necesită a fi examinate, 
analizate şi luate în considerare de către reclamanţi şi 
reprezentanţii acestora atunci când se adresează cu o ce-
rere în apărarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale 
garantate de CEDO.
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SuMaR

În prezenta investigaţie, se pune în discuţie problema 
dacă prin aplicarea faţă de debitor a interdicţiei de a 
părăsi ţara se sfidează sau nu dreptul la libera circu-
laţie. În acest scop, s-a apelat la jurisprudenţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului, Curţii de Justiţie a Uni-
unii Europene şi a Curţii Constituţionale a Republicii 
Moldova. Aşadar, se reţine că în optica jurisprudenţei 
Curţii Europene a Drepturilor Omului, se admite că 
interdicţia de a părăsi ţara aplicată unui debitor poa-
te fi în concordanţă cu art.2 din Protocolul nr.4 la 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, câtă vre-
me aceasta este justificată şi numai pentru perioada 
în care serveşte scopului de a garanta recuperarea cre-
anţei. Per a contrario, jurisprudenţa Curţii de Justiţie 
a Uniunii Europene pledează pentru inadmisibilitatea 
limitării dreptului la liberă circulaţie în cadrul Uniunii 
Europene pentru considerentul că persoana are o da-
torie la stat sau faţă de particulari (persoane fizice şi/
sau persoane juridice). La rândul său, instanţa de con-
tencios constituţional din Republica Moldova a aderat 
la poziţia Curţii Europene a Drepturilor Omului în ma-
teria cercetată, statuând că interdicţia de a părăsi ţara 
nu reprezintă o ingerinţă nejustificată în dreptul la li-
bera circulaţie, garantat de Constituţie şi normele ac-
telor internaţionale. Finalmente, articolul este axat pe 
o altă măsură de asigurare a executării documentului 

ÎNGRĂDIRI ALE DREPTULUI LA LIBERA CIRCULAȚIE  
ÎN PROCEDURA DE EXECUTARE SILITĂ (II)

JuRISPRuDeNţă comeNtată ŞI PRobleme De PRactIcă JuDIcIaRă

executoriu capabilă să aducă atingere dreptului la li-
bera circulaţie, şi anume: interdicţia privind eliberarea 
actelor de identitate.
Cuvinte-cheie: executare silită, debitor, creditor, prin-
cipiul proporţionalităţii, ingerinţă adusă dreptului la 
libera circulaţie, interdicţia privind eliberarea actelor de 
identitate.

Limitations of the right to free 
movement in the enforcement 
procedure (II)

SuMMaRy 

This investigation is based on the problem whe-
ther by applying the prohibition to leave the coun-
try towards the debtor it is defied or not freedom 
of movement. For this purpose, it was analyzed the 
jurisprudence of  the European Court of Human 
Rights, the Court of Justice of the European Union 
and the Constitutional Court of Moldova. Therefo-
re, it can be noted that according to European Co-
urt of Human Rights jurisprudence, it is recognized 
that the prohibition of leaving the country may be 
applied to a debtor in accordance with Article 2 of 
Protocol 4 of the European Convention on Human 
Rights as long as it is justified and only for the peri-
od that serves to ensure recovery of the debt. Per a 
contrario, the jurisprudence of  the EU Court of Jus-
tice pleads for  inadmissibility of restriction on the 
right to free movement within the European Union 
for consideration that person has a debt to the sta-
te or to individuals (natural and/or legal entities). 
In turn, the Constitutional Court of the Republic of 
Moldova joined the position of the European Court 
of Human Rights in the matter investigated, esta-
blishing that the prohibition of leaving the country 
is not an unjustified interference with freedom of 
movement, guaranteed by the Constitution and the 
international acts. Finally, the article is focused on 
another measure of ensuring the execution of the 
enforcement document able to undermine the ri-
ght to free movement, namely: the ban on issuance 
of identity documents.
Key-words: enforcement, debtor, creditor, the prin-
ciple of proportionality, the  interference with the ri-
ght to freedom of movement, the ban on issuance of 
identity documents.
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În cele ce urmează, se pune problema dacă prin apli-
carea debitorului a interdicției de a părăsi țara se sfidează 
sau nu dreptul la libera circulaţie. Reformulând: este oare 
proporțională1 [1] dispunerea interdicției de a părăsi țara 
în raport cu exigențele dreptului la libera circulaţie? 

În căutarea răspunsului la dilema trasată, vom recur-
ge la tălmăcirile oferite de Curtea Europeană a Drepturi-
lor Omului2 (în continuare – CtEDO), Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene3 (în continuare – CJUE), precum și de 
Curtea Constituțională a Republicii Moldova.

Astfel, în speța Reiner versus Bulgaria, CtEDO a esti-
mat că: „din principiul proporţionalităţii reiese că restric-
ţia privind dreptul de a părăsi ţara sa din cauza unei da-
torii neachitate nu poate fi justificată decât în măsura în 
care urmăreşte un scop, perceperea datoriei, iar faptul că 
debitorul părăseşte ţara ar putea compromite şansele de 
a percepe suma în cauză” [18, §122].

Conform alegațiilor CtEDO, măsura restrictivă trebu-
ie să fie prevăzută expres de lege, să aibă la origine un 
temei legal, să urmărească un scop legitim şi să respecte 
echilibrul dintre interesul public și cel privat [18, §109]. 
Altfel spus, condițiile care trebuie îndeplinite pentru re-
strângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți funda-
mentale, sunt: domeniul să vizeze doar drepturile fun-
damentale, și nu orice drepturi subiective de natură le-
gală sau convențională; restrângerea exercițiului acestor 
drepturi să poată fi înfăptuită numai prin lege; restrân-
gerea să poată opera numai dacă se impune și doar dacă 
este necesară într-o societate democratică; restrângerea 
să poată opera numai în una din ipotezele limitativ enu-
merate de legiuitor; restrângerea să fie proporțională cu 
cauza; restrângerea să fie nediscriminatorie; și restrânge-
rea să nu afecteze substanța dreptului.

Trecând la particular, pe baza situaţiei de fapt din 
speță (ce viza o interdicție de a călători şi la retragerea 
facilităților legate de paşaport ca urmare a unui litigiu 
fiscal între reclamant şi autoritățile bulgare), CtEDO a 
constatat existența unei încălcări a dreptului de a pă-
răsi o ţară, întrucât, deşi statul a avut un scop legitim, 
acțiunea acestuia a fost disproporționată în raport cu 
scopul respectiv. De asemenea, legea era lipsită de cla-
ritate, de altfel, ca și o serie de practici puse în aplicare în 
temeiul acesteia, făcând astfel ca interdicția de a călători 
să fie o măsură automată, cu o durată nedeterminată 
[18, §125-130].

În aceeaşi categorie poate fi încadrată hotărârea în 
cauza Gochev  versus  Bulgaria din 26 noiembrie 2009 

1 În doctrină s-a arătat că, „în accepţiune clasică, principiul 
proporţionalităţii, inclusiv cu referire la sistemul Convenţiei eu-
ropene, poate fi definit ca o normă obligatorie aplicată pentru 
a găsi un echilibru just, rezonabil şi adecvat între diferite inte-
rese concurente implicate” [15, p.79].

2 Curtea Europeană a Drepturilor Omului este numită su-
gestiv „Curtea de la Strasbourg”.

3 Curtea de Justiție a Uniunii Europene este numită 
sugestiv „Curtea de la Luxemburg”.

[17, §44-57], pronunțată de CtEDO, ce are ca obiect o 
interdicție de a părăsi ţara impusă pentru a executa o 
creanţă față de un particular (creditor). Întâi de toate, s-a 
insistat asupra faptului că orice atingere adusă dreptului 
de a părăsi propria țară trebuie să stabilească un echili-
bru corect între interesul public şi dreptul persoanei de 
a părăsi ţara. CtEDO a admis încă o dată că, în principiu, 
o astfel de interdicție poate fi în concordanță cu art.2 
din Protocolul nr.4 la CEDO, atât timp cât aceasta este 
justificată şi numai pentru perioada în care serveşte sco-
pului de a garanta recuperarea creanţei. În același timp, 
cu titlu de principiu, s-a cristalizat că măsurile, precum 
interdicția de ieșire de pe teritoriu, care aduc atingere 
dreptului unei persoane de a-și părăsi țara trebuie să fie 
supuse unei reexaminări regulate, sub sancțiunea de a fi 
considerate „disproporționate”. Cu toate acestea, CtEDO 
a statuat și de data aceasta că interdicția avea un caracter 
automat (fiind dispusă de către organul de poliție la de-
mersul executorului judecătoresc), fără vreo limitare în 
privinţa domeniului de aplicare sau a duratei acesteia (în 
speță, interdicția de a părăsi țara în privința lui Gochev a 
fost în vigoare de la 21 decembrie 2001 până la 17 mai 
2008) şi, prin urmare, nu era justificată şi proporțională 
cu interesul legitim pe care se pretindea că îl urmăreşte.

Pertinentă este și jurisprudența CJUE. În special, în 
hotărârea din 17 noiembrie 2011 pronunțată în cauza 
C-434/10, referitoarea la un cetățean bulgar, Aladzhov, 
care era parte  într-un litigiu fiscal cu autoritățile bulga-
re, în privința căruia s-a aplicat o interdicție de a călă-
tori până la soluţionarea litigiului, CJUE a considerat că, 
chiar admițând că imposibilitatea de a recupera datoria 
ce i se incumbă ar constitui o amenințare reală, prezentă 
și suficient de gravă la adresa unui interes fundamental 
al societății, este necesar de verificat, printre altele, dacă 
măsura respectivă îl privează pe reclamant de posibilita-
tea de a exercita o parte din activitatea sa profesională în 
străinătate și, în consecință, de o parte din veniturile sale. 
La fel, trebuie de verificat dacă, în vederea obținerii aces-
tei recuperări, nu existau măsuri alternative față de cea 
privind interdicția de a ieși de pe teritoriul național, care 
ar fi fost de asemenea eficiente, fără să fi adus atingere 
libertății de circulație. Generalizând, CJUE a subliniat că 
dacă interdicția de a călători a fost întemeiată exclusiv 
pe datoria fiscală a societății comerciale a reclamantu-
lui, fără nici o apreciere concretă a conduitei ultimului, 
şi nu a existat nici o referire la amenințarea pe care ar re-
prezenta-o acesta pentru ordinea publică, ea nu era în 
concordanță cu legislația Uniunii Europene. În astfel de 
împrejurări, interdicția nu ar fi adecvată pentru atinge-
rea obiectivului urmărit şi ar depăşi ceea ce ar fi necesar 
pentru atingerea acestuia [19].

Și mai tranșant, în hotărârea din 4 octombrie 2012 
adoptată pe marginea cauzei C-249/11 (numită suges-
tiv și cauza „Byankov”), CJUE a decis că: „dreptul Uniu-
nii Europene (se are în vedere stipulațiunile Directivei 
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2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și 
ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii 
Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Re-
gulamentului (CEE) nr.1612/68 și de abrogare a Directi-
velor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/
CEE [3] – n.a.) trebuie interpretat în sensul că se opune 
aplicării unei dispoziții naționale care impune o limitare 
a dreptului la liberă circulație în cadrul Uniunii Europene 
al unui resortisant al unui stat membru pentru simplul 
motiv că acesta are o datorie, care depășește un cuan-
tum stabilit prin lege și care nu este însoțită de garanții, 
față de o persoană juridică de drept privat” [20].

Prin suprapunere, sesizăm o modalitate diferită de 
a aborda lucrurile. Așadar, în optica jurisprudenței CtE-
DO, se admite că interdicția de a părăsi țara aplicată unui 
debitor poate fi în concordanță cu art.2 din Protocolul 
nr.4 la CEDO, câtă vreme aceasta este justificată şi numai 
pentru perioada în care serveşte scopului de a garanta 
recuperarea creanţei. Per a contrario, jurisprudența CJUE 
pledează pentru inadmisibilitatea  limitării dreptului la 
liberă circulație în cadrul Uniunii Europene pentru con-
siderentul că persoana are o datorie la stat sau față de 
particulari (persoane fizice şi/sau persoane juridice). Este 
limpede că, reglementările Uniunii Europene nu se limi-
tează să celebreze victoria intereselor debitorilor în de-
trimentul celor ale creditorilor și este departe de a ignora 
situația acestora din urmă. În realitate, ceea ce sugerea-
ză jurisprudența CJUE este că  instrumentele utilizate 
pentru protecția intereselor creditorilor trebuie să ia, în 
principiu, alte forme decât cea a unei restrângeri privind 
libera circulație a debitorului.

Oare care concepție a împărtășit Curtea Constitu-
țională a statului nostru? Răspunzând la această între-
bare, notăm că în Hotărârea Curții Constituționale nr.7 
din 05 aprilie 2011 pentru controlul constituţionalităţii  
art.8 lit.g), art.11 alin.(4) din Legea nr.269-XIII din 9 no-
iembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica 
Moldova, cu modificările şi completările ulterioare, art.64 
din Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV 
din 24 decembrie 2004 în redacţia Legii nr.143 din 2 iulie 
2010 pentru modificarea şi completarea Codului de exe-
cutare al Republicii Moldova [5, pct.3], se accentuează, 
în mod concis, că: „interdicţia de a părăsi ţara… nu (sub-
linierea ne aparține – n.a.) reprezintă o ingerinţă nejusti-
ficată în dreptul la libera circulaţie, garantat de art.27 din 
Constituţie şi normele actelor internaţionale”.

Pentru a se decide astfel, printre altele, Curtea 
Constituțională a luat în vizor faptul că interdicţia de a 
părăsi ţara aplicată faţă de debitor este o măsură lega-
lă de asigurare a executării efective a hotărârii judecă-
toreşti, necesitatea menţinerii acesteia este verificată 
periodic, neavând un caracter automat, este operabilă 
în cazul epuizării altor mijloace, și este supusă căilor de 

atac. Paralel, s-a nuanțat că ţine de diligenţa instanţei de 
a decide asupra proporţionalităţii4 asigurării acţiunii şi 
executării hotărârii prin aplicarea faţă de debitor a inter-
dicţiei de a părăsi ţara [5, pct.3].

Astfel, se pare că instanța de contencios constituțional 
din Republica Moldova a aderat la poziția CtEDO în ma-
teria cercetată. Datorită caracterului definitiv și obliga-
toriu (ce transpare din art.140 alin.(2) din Constituție, 
precum și din art.26 alin.(5) din Legea nr.317 din 13 de-
cembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională [10]) al 
verdictului Curții Constituționale, nu ne rămâne decât să 
ne conformăm acestuia.

În altă ordine de idei, conform art.64 alin.(3) din Co-
dul de executare, în cazul încetării procedurii de execu-
tare sau al restituirii documentului executoriu, precum şi 
în cazul în care dispare necesitatea aplicării interdicţiei 
de a părăsi ţara, această interdicţie se revocă de către in-
stanţa de judecată la cererea executorului judecătoresc 
sau a părţilor.

Însă, este de punctat că la 23 septembrie 2016, Parla-
mentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.191 pen-
tru modificarea şi completarea unor acte legislative [13] 
(care va intra în vigoare la 28 aprilie 2017). 

În Legea enunțată, printre altele, la art.64 alin.(1) din 
Codul de executare, cuvintele „instanţa de judecată” se 
substituie cu termenul „judecător”. La fel,   art.64 alin.
(3) din Codul de executare este formulat în următoa-
rea redacție: „În cazul încetării procedurii de executare 
în condiţiile art.83 lit.a)-c) și e)-g) din prezentul cod sau 
restituirii documentului executoriu, interdicţia de a pă-
răsi ţara se revocă de către executorul judecătoresc. În 
cazul în care în procesul de executare a documentului 
executoriu dispare necesitatea menţinerii interdicţiei de 
a părăsi ţara, precum şi în cazul încetării procedurii de 
executare în condiţiile art. 83 lit. d) din prezentul cod, 
această interdicţie se revocă de către judecător la cere-
rea executorului judecătoresc sau a părţilor în procedura 
de executare” [14]. Altfel zis, norma proiectată acordă îm-
puternicirea executorului judecătoresc de a revoca inter-
dicţia de a părăsi ţara în cazul încetării procedurii de exe-
cutare atunci când obligaţia a fost stinsă; după încetarea 
din viaţă, după declararea dispariţiei fără urmă sau după 
declararea decesului creditorului ori al debitorului, cre-
anţa sau obligaţia adjudecată nu admite succesiunea de 
către succesorul de drepturi al acestor persoane; hotărâ-
rea, decizia sau încheierea în al cărei temei a fost eliberat 
documentul executoriu a fost anulată printr-o hotărâre 
judecătorească irevocabilă; debitorul a prezentat spre 
executare o hotărâre de încasare de la creditor în folosul 

4 În una din hotărârile sale, Curtea Constituțională a statuat 
cu valoare de principiu că: „Conform testului de proporţiona-
litate, măsura luată trebuie să fie adecvată – să poată în mod 
obiectiv să ducă la îndeplinirea scopului, necesară – indispen-
sabilă pentru îndeplinirea scopului, şi proporţională – să asigu-
re justul echilibru între interesele concrete pentru a fi cores-
punzătoare scopului urmărit” [6, pct. 78].
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său a unei sume egale cu suma debitoare sau mai mare 
decât aceasta; creditorul a renunţat la executare, precum 
și în ipoteza în care documentul executoriu a fost restitu-
it (în baza art.86 din Codul de executare). Concomitent, 
se abilitează judecătorul să revoce interdicţia de a părăsi 
ţara în situațiile în care dispare necesitatea menţinerii in-
terdicţiei de a părăsi ţara, precum şi în cazul încetării pro-
cedurii de executare în cazul în care bunurile persoanei 
juridice lichidate nu sunt suficiente pentru satisfacerea 
deplină a creanţelor creditorului.

O primă observație care trebuie decelată este că, le-
giuitorul a renunțat la sintagma „instanţa de judecată” ce 
se conține în art.64 alin.(1) și (3) din Codul de executare 
în detrimentul cuvântului „judecător”. În așa fel, atât apli-
carea, cât și revocarea în anumite ipoteze a interdicției 
de a părăsi țara să poată fi dispusă în mod unilateral de 
către judecător, fără prezența părților, limitându-se la 
aprecierea temeinicii cererii (de revocare a interdicției de 
a părăsi țara) în raport cu dovezile prezentate și fără a 
încheia proces-verbal al ședinței de judecată.

În viziunea noastră, o asemenea rocadă legislativă va 
genera o serie de inconveniente. Aceasta întrucât, dese-
ori este imperioasă prezența creditorului, debitorului și 
a executorului judecătoresc pentru a elucida aspecte 
esențiale referitoarea la aplicabilitatea art.64 din Codul 
de executare, norma implicând limitarea dreptului la li-
bera circulație (în privința debitorului). Adițional, credem 
că o atare remanieră legislativă va crea premise pentru 
condamnarea Republicii Moldova de către CtEDO pen-
tru nesocotirea art.6 §1 din CEDO. Or, noțiunea de „jude-
cător” nu se pliază conceptului de „tribunal” din art.6 §1 
din CEDO. Mai mult, grație caracterului unitar al proce-
sului civil, relevăm necesitatea respectării garanţiilor ce 
caracterizează dreptul la un proces echitabil atât în faza 
judecăţii, cât şi în faza executării silite.

Dincolo de această obiecție negolită de noimă, cât 
privește noua redacție a art.64 alin.(3) din Codul de exe-
cutare, reținem că în Nota informativă ce a stat la baza 
Legii prenotate, se nuanțează că: „deşi executorul jude-
cătoresc dispune încetarea procedurii de executare, in-
clusiv urmare a stingerii obligaţiei, acesta nu poate re-
voca interdicţia de a părăsi ţara, deoarece conform pre-
vederilor în vigoare aceasta ţine exclusiv de competenţa 
instanţei de judecată, fapt ce pune într-o situaţie dificilă 
debitorii pe procedura de executare, care sunt nevoiţi 
să aştepte decizia instanţei” [14]. Într-adevăr, pe alocuri, 
debitorii în procedura de executare sunt nevoiţi să „aş-
tepte” verdictul instanţei de judecată pentru revocarea 
interdicției de a părăsi țara atunci când aceasta și-a pier-
dut actualitatea. Însă, în replică, vom preciza că, în vir-
tutea principiului simetriei juridice, odată ce instanța de 
judecată a dispus aplicarea față de debitor a interdicției 
de a părăsi țara, rezultă că doar instanța de judecată poa-
te și să o revoce. Indubitabil, executorul judecătoresc nu 
poate să schimbe voința instanței de judecată reflectată 

într-un act judecătoresc de dispoziție, ci doar să o pună 
în realizare. Altminteri, se sfidează logica juridică și s-ar 
ajunge la reductio ad absurdum.

Pentru considerentele reliefate supra, lansăm opinia 
că adoptarea Legii nr.191 din 23 septembrie 2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative, în par-
tea ce se referă la remanierile operate la art.64 alin.(1) și 
(3) din Codul de executare, este inoportună, neinspirată 
și vine în contradicție cu standardele CEDO.

 
Interdicţia privind eliberarea actelor de identitate
O altă măsură de asigurare a executării documentului 

executoriu capabilă să aducă atingere dreptului la libe-
ra circulație este interdicţia privind eliberarea actelor de 
identitate.

În accepțiunea art.1 alin.(1) din Legea nr.273 din 09 
noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul 
naţional de paşapoarte [9], actele de identitate din siste-
mul naţional de paşapoarte sunt: toate tipurile de paşa-
poarte, de buletine de identitate, permisele de şedere, 
documentele de călătorie ale apatrizilor (Convenţia pri-
vind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954), ale re-
fugiaţilor (Convenţia cu privire la statutul refugiaţilor din 
28 iulie 1951) şi ale beneficiarilor de protecţie umanitară.

Iar la alin.(2) al aceluiași articol din același act legisla-
tiv, se stabilește că paşapoartele, buletinele de identita-
te, permisele de şedere şi documentele de călătorie se 
consideră proprietate de stat.

După această clarificare, reținem că autorul E.Guild, 
pe bună dreptate, afirmă: „Este evident că dreptul de a 
părăsi propria țară implică de asemenea o obligație a 
statului de a emite documente de călătorie, astfel încât 
persoana să poată exercita dreptul respectiv. În mod 
similar, retragerea documentelor de călătorie, care are 
ca rezultat imposibilitatea persoanei de a părăsi ţara în 
mod legal, reprezintă o încălcare a art.2 din Protocolul 
nr.4 la CEDO, cu excepția situaţiei în care statul îşi poate 
justifica acțiunile pe baza unui motiv admisibil şi poate 
demonstra că acestea sunt necesare pentru a proteja 
interesul concret” [4, p.15]. Într-adevăr, CtEDO a statuat 
în cauza Baumann versus Franța că interzicerea perfec-
tării, eliberării paşaportului, are efect similar ca și aplica-
rea măsurii restrictive de nepărăsire a ţării. Totodată, s-a 
considerat că măsura prin intermediul căreia un individ 
este deposedat de un document de călătorie, cum ar fi, 
de exemplu, un paşaport, reprezintă, fără nicio îndoială, 
o ingerinţă în exerciţiul liberei circulaţii. Din perspectiva 
acestei aserțiuni, de lege lata, potrivit art.22 alin.(1) lit.v) 
teza finală din Codul de executare, interdicţia privind eli-
berarea documentelor de stare civilă5, a actelor de iden-

5 În conformitate cu art.3 din Legea nr.100 din 26 aprilie 
2001 privind actele de stare civilă [11], actele de stare civilă 
sunt înscrisuri autentice de stat, prin care se confirmă faptele 
şi evenimentele ce influenţează apariţia, modificarea sau înce-
tarea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor şi se caracterizează 
statutul de drept al acestora. Sunt recunoscute valabile numai 
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titate sau a permiselor de conducere se aplică exclusiv 
de către instanţa de judecată.

Acest text de lege reprezintă o novație relativ recen-
tă. Mai precis, prevederea citată a suplinit art.22 alin.(1) 
lit.v) din Codul de executare, ca efect al adoptării de că-
tre Parlamentul Republicii Moldova a Legii nr.118 din 02 
iunie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative (în vigoare din 05 august 2016) [12].

Făcând o incursiune istorică indispensabilă, remar-
căm că până la intrarea în vigoare a Legii nominalizate, la 
art.8 lit.g) din Legea nr.269 din 9 noiembrie 1994 cu privi-
re la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, se prevedea 
că se refuză eliberarea paşaportului şi a documentului 
de călătorie sau prelungirea termenului de valabilitate 
a acestuia dacă solicitantul: are obligaţiuni patrimoniale 
faţă de stat, de persoane fizice şi juridice, conform hotă-
rârii instanţei de judecată.

Fiind chemată de a exercita controlul constituțio-
nalității acestui text de lege, Curtea Constituțională a 
statului nostru a conchis că „stipulaţiile privind refuzul 
de a elibera paşaportul sau documentul de călătorie sau 
de a prelungi termenul de valabilitate a acestuia (...), fi-
ind prevăzute de lege, având scopul de a proteja dreptu-
rile altor persoane şi de a asigura executarea hotărârilor 
instanţelor judecătoreşti, nu încalcă art.27 şi art.54 din 
Constituţie” [5, pct.3]. Totodată, instanța de contencios 
constituțional a specificat că „refuzul de a elibera paşa-
portul sau documentul de călătorie, de a prelungi terme-
nul de valabilitate a acestuia din cauză că nu au fost ono-
rate obligaţiile patrimoniale faţă de stat, persoane fizice 
sau juridice rezultă din hotărârea instanţei judecătoreşti 
şi conduce la limitarea temporară a libertăţii de circulaţie 
a persoanei, dar nu la privarea de libertate. Or, în cazul 
neexecutării unei obligaţii contractuale, debitorul nu 
poate fi arestat sau reţinut” [5, pct.3].

Din păcate, Curtea Constituțională nu a luat în calcul 
împrejurarea că subiectul abilitat de a dispune refuzul 
de a elibera paşaportul sau documentul de călătorie, de 
a prelungi termenul de valabilitate este nu instanța de 
judecată, ci executorul judecătoresc; aspectul că această 
măsura se aplica pe un termen incert (până la stingerea 
datoriei); și faptul că necesitatea menținerii acesteia nu 
era verificată.

actele de stare civilă înregistrate la organele de stare civilă. Ac-
tele de stare civilă oficializate conform ritualurilor religioase, 
până la instituirea sau reconstituirea organelor de stare civilă, 
şi înregistrate conform legii în vigoare la data săvârşirii lor sunt 
recunoscute valabile fără a se cere să fie înregistrate la organe-
le de stare civilă. Potrivit art.7 alin.(1) și (2) din Lege prenotată, 
pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificate de stare 
civilă: de naştere, de căsătorie, de divorţ, de schimbare a nume-
lui şi/sau a prenumelui – titularilor sau reprezentanţilor legali 
ai acestora; de deces – membrilor familiei, rudelor decedatului 
sau altor persoane îndreptăţite. Certificatele de stare civilă se 
semnează de către funcţionarul oficiului stare civilă sau de că-
tre funcţionarul primăriei oraşului, comunei, satului, împuter-
nicit să înregistreze actele de stare civilă, aplicându-se sigiliul 
organului respectiv.

Apropo, în mod fragmentat, această dilemă a fost 
semnalată de către Judecătoria Râșcani, mun. Chișinău, 
invocând că prin încheierile executorilor judecătorești 
privind interzicerea de a perfecta şi a elibera documente 
debitorului, fără a fi aplicată de către instanţa de judeca-
tă prin încheiere măsura cu privire la părăsirea locului, 
conduce la substituirea competenţei instanţelor judecă-
toreşti atribuită prin prisma art.64 alin.(1) din Codul de 
executare. Totodată, această instanță de judecată a opi-
niat că refuzul autorităţii competente să elibereze paşa-
portul, neperfectării acestuia, prevăzut de art.8 lit.g) din 
Legea nr.269 din 09 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea 
şi intrarea în Republica Moldova, poate fi interpretat ca o 
încălcare a unui drept constituţional – lipsirea persoanei 
de posibilitatea liberei circulaţii. Reieșind din cele expu-
se, s-a solicitat Plenului Curţii Supreme de Justiţie emite-
rea unui aviz consultativ în acest sens [7].

La rândul său, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a res-
pins demersul Judecătoriei Râşcani, mun. Chişinău pri-
vind emiterea unui aviz consultativ cu privire la chestiu-
nea enunțată, motivând că faptul interzicerii autorităţii 
competente, prin prisma art.8 lit.g) din Legea nr.269 din 
09 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Re-
publica Moldova, să elibereze paşaportul, neperfectarea 
acestuia lipseşte persoana de posibilitatea de a circula 
liber, constituie obiect de control al constituţionalităţii 
normei de drept invocate, asupra căruia Curtea Consti-
tuţională a Republicii Moldova, deja s-a expus prin ho-
tărârea nr.7 din 05 aprilie 2011 [7]. Într-adevăr, Plenul 
Curţii Supreme de Justiţie a sesizat judicios că instanța 
care a solicitat emiterea unui aviz consultativ, a camuflat 
o problemă de constituționalitate epuizată. Deci, se pare 
că instanța care a solicitat emiterea unui aviz consultativ 
împărtășește o altă concluzie decât concluzia instanței 
de contencios constituțional în materia analizată aici. 
Însă, indiferent de faptul dacă suntem de acord sau nu 
cu verdictul Curții Constituționale, datorită caracterului 
definitiv și obligatoriu al acestuia, nu ne rămâne decât 
să ne conformăm acestuia. În același timp, nu putem 
să subscriem argumentului Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie conform căruia prevederile art.8 lit.g) din Legea 
nr.269 din 09 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intra-
rea în Republica Moldova se aplica în coroborare cu pre-
vederile art.64 din Codul de executare. Or, din punct de 
vedere juridic, înțelegem că interdicția de a părăsi țara 
și interdicţia privind eliberarea actelor de identitate sunt 
măsuri de asigurare a documentului executoriu distinc-
te, care pot fi aplicate separat.

Așadar, întru implementarea art.8 lit.g) din Legea 
nr.269 din 09 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi in-
trarea în Republica Moldova, executorii judecătoreşti 
emiteau încheieri cu privire la asigurarea executării do-
cumentului executoriu, prin care dispuneau interzicerea 
Direcţiei Generale Documentare a Populaţiei a Minis-
terului Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor al 
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Republicii Moldova de a perfecta şi elibera documente 
debitorului, fără a fi necesară aplicarea în privința debi-
torului de către instanţa de judecată a măsurii privind 
interdicția de a părăsi țara. Bineînțeles, încheierea exe-
cutorului judecătoresc cu privire la asigurarea executării 
documentului executoriu, prin care se dispunea interzi-
cerea Direcţiei Generale Documentare a Populaţiei a Mi-
nisterului Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor 
al statului nostru de a perfecta şi elibera documente 
debitorului, putea fi contestată în instanța de judecată 
în termen de 10 zile conform art.63 alin.(2) din Codul de 
executare, cu precizarea că în cadrul examinării cererii de 
contestare a aplicării măsurilor de asigurare, instanţa de 
judecată nu poate dispune suspendarea executării în-
cheierii prin care acestea au fost aplicate.

În acest segment de cercetare, într-o speță din prac-
tica judiciară, s-a conchis că: măsura asiguratorie privind 
obligarea ÎS „Registru” de a nu permite perfectarea paşa-
portului în privința debitorului O.C., nu este de natură să în-
calce dreptul la libera circulație; or, prin aceasta debitorului 
nu i s-a stabilit interdicția de a părăsi țara [8]. Din aceste 
rațiuni, a fost respinsă contestația debitorului împotriva 
încheierii executorului judecătoresc privind asigurarea 
documentului executoriu (în partea contestată). Soluția 
în cauză a fost însușită și de către instanța ierarhic supe-
rioară (instanța de recurs) [2].

După această retrospectivă, subliniem că, prin Legea 
nr.118 din 02 iunie 2016 pentru modificarea şi comple-
tarea unor acte legislative, s-a încercat a plasa lucrurile 
în albia lor firească. Astfel, prin Legea dată, Capitolul IV 
„Refuzul eliberării paşapoartelor şi a documentelor de 
călătorie” (ar.8 și 10) din Legea nr.269 din 09 noiembrie 
1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldo-
va, a fost abrogat, iar restricţiile temporare la eliberarea 
actelor de ieşire şi de intrare (în afară de refuzul privind 
eliberarea paşaportului şi a documentului de călătorie 
sau prelungirea termenului de valabilitate a acestuia 
dacă solicitantul: are obligaţiuni patrimoniale faţă de 
stat, de persoane fizice şi juridice, conform hotărârii in-
stanţei de judecată) au fost stabilite în Legea nr.273 din 9 
noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul 
naţional de paşapoarte.

Față de cele ce preced, chiar dacă avem rezerve plau-
zibile față de necesitatea în sine a acestei măsuri, apreci-
em ca lăudabilă schimbarea opticii legiuitorului de a îm-
puternici anume instanța de judecată în vederea aplică-
rii  interdicţiei privind eliberarea documentelor de stare 
civilă, a actelor de identitate sau a permiselor de condu-
cere (art.22 alin.(1) lit.v) teza finală din Codul de executa-
re). Or, soluția legislativă anterioară permitea exercitarea 
unor abuzuri din partea executorilor judecătorești. Însă, 
legiuitorul a omis să reglementeze condițiile pentru care 
s-ar putea dispune interdicția în cauză, cine ar putea să 
o solicite, perioada de acțiune, modalitatea de revocare, 
cine monitorizează necesitatea menținerii acesteia etc. 

Pe cale de consecință, este imperioasă suplinirea acestui 
vacuum legislativ.

În definitivă, poate să apară întrebarea: cum ar trebui 
să se procedeze în cazul interdicțiilor privind refuzul în 
eliberarea paşaportului şi a documentului de călătorie 
sau prelungirea termenului de valabilitate a acestuia dis-
puse de către executorii judecătorești în baza încheieri-
lor de asigurare a executării a documentului executoriu 
conform art.8 lit.g) din Legea nr.269 din 09 noiembrie 
1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldo-
va, până la intrarea în vigoare (05 august 2016) a amen-
damentelor operate prin Legea nr.118 din 02 iunie 2016 
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative?

În acest sens, se profilează un conflict de legi succesi-
ve. S-a arătat că [1, pct.106-107, 110] soluţionarea conflic-
tului legilor în timp face necesară diferenţierea dreptului 
subiectiv, constituit sub imperiul legii anterioare, de cel 
născut potrivit legii posterioare; această din urmă lege 
nu poate, fără a avea caracter retroactiv, să aducă atinge-
re modalităţii în care legea anterioară a constituit drep-
tul respectiv, modalitate guvernată de principiul tempus 
regit actum. Astfel, ori de câte ori o lege nouă modifică 
starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, 
toate efectele susceptibile a se produce din raportul an-
terior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a 
legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării 
noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea 
legii anterioare. Legea nouă însă este aplicabilă tuturor 
situaţiilor ce se vor constitui, se vor modifica sau se vor 
stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efec-
telor produse de situaţiile juridice formate după abroga-
rea legii vechi. Norma juridică intrată în vigoare are ca rol 
principal să modeleze conduitele prezente şi viitoare, şi 
nicidecum cele trecute.

Raportând aceste explicații la problema abordată, 
ne formăm convingerea că debitorii vor fi îndreptățiți să 
solicite revocarea interdicțiilor privind refuzul în elibera-
rea paşaportului şi a documentului de călătorie sau pre-
lungirea termenului de valabilitate a acestuia ordonate 
de către executorii judecătorești. Corelativ, executorii 
judecătorești ar trebui să dispună anularea interdicțiilor 
nominalizate. Însă, evident că debitorii nu vor putea 
cere repararea prejudiciului pentru faptul că executorii 
judecătorești au dispus aplicarea interdicției analizate; or, 
la momentul aplicării, aceștia (executorii judecătorești) 
erau înzestrați cu un asemenea drept.
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SuMaR

Activitatea privind înfăptuirea justiţiei, fiind un vârf de 
lance în manifestarea puterii statului de drept, este mo-
nitorizată şi urmărită cu mare atenţie de opinia publi-
că şi, astfel, prin exercitarea şi consolidarea actului de 
justiţie, se exprimă cel mai clar şi mai limpede locul şi 
rolul judecătorului în societate.
Activitatea practico-ştiinţifică a judecătorului întru-
neşte diverse acţiuni, precum: elaborarea şi publicarea 
opiniilor personale cu privire la soluţionarea proble-
melor cu care se confruntă jurisprudenţa; desfăşurarea 
activităţii didactico-ştiinţifice la instituţiile cu profil 
juridic, inclusiv în calitate de formator la Institutul Na-
ţional al Justiţiei; pregătirea şi prezentarea rapoartelor 
la conferinţe, seminare, simpozioane;  participarea în 
grupurile de lucru abilitate cu dreptul de elaborare 
a proiectelor de legi, de hotărâri explicative; luările 
de cuvânt la dezbateri publice pe probleme juridice 
etc. Fără a pretinde că se relevă sau se atinge gradul 
desăvârşit, precizăm că nu toate acţiunile ce formează 
activitatea practico-ştiinţifică a judecătorului, fie sub 
aspectul abordării şi motivării, fie chiar sub acela al le-
galităţii soluţiilor formulate, sunt la adăpost de critică. 
Promovarea lor este menită să stimuleze schimbul de 
opinii profesionale în vederea formării şi afirmării ju-
decătorului, ca exponent al autorităţii judecătoreşti.
În articolul respectiv, am evidenţiat o  direcţie impor-
tantă a activităţii judecătorului şi, pe această linie de 
idei, considerăm că unele probleme actuale îşi vor găsi 
soluţia în viitorul apropiat, în timp ce altele, care nu 
sunt încă evidente, vor face ca factorii de decizie să le 
observe anume datorită activităţii ştiinţifico-practice a 
judecătorilor.
Cuvinte-cheie: activitate practico-ştiinţifică, opinie per-
sonală, cunoştinţe, lucrări ştiinţifice, jurisprudenţă, doc-
trină, legislaţie, CEDO, Constituţie, cariera judecătorului.
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importanța și oportunitatea activității practico-științifice a 
judecătorului la exercitarea și consolidarea actului de justiție 
în Republica Moldova

Reformele desfășurate și labilitatea noilor concepte 
în justiție, succesiunea rapidă de legi, fluctuația abun-
dentă de modificări și completări ale actelor normative, 
demolarea unor principii vechi și multitudinea curente-
lor manifestate în gândirea juridică – toate acestea jus-

Scientific-practical importance and 
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exercising and strengthening of 
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SuMMaRy

Activity on justice court under authority delegated 
by law, as a spear tip in the exercise of rule of law, 
is monitored and watched very carefully by the pu-
blic and thus the scientific-practical activity, which 
is a part, is expressed most clearly and clear views 
on issues of law hearing the proceedings.
Practical and scientific Activity meets the various 
court actions, such as developing and publishing 
opinions on the problems faced by law, teaching 
activity - teachers, trainers at the National Institu-
te of Justice, the preparation and presentation to 
conferences, seminars, symposiums, participation 
in working group drafting the law, decisions expla-
natory speeches in public debates on legal issues, 
etc.. Without claiming to be relevant or achieve 
perfect degree, mention that not all actions that 
form the practical activity - scientific judge, either 
in terms of approach and motivation, or just below 
that of legality made solutions, are immune from 
criticism; their promotion is designed to foster the 
exchange of professional opinion affirming judge 
for training and as representative of the judiciary. 
In that article I presented an important direction of 
the judge to stage contemporary work on this line 
of thought, consider that some of the things that 
are done will find their solution in the near future, 
while others still may not be aware and therefore 
made, decision makers will stand out, because the 
concern of judges to materialize in concrete scien-
tific-practical work and effective. 
Key-words: scientific and practical activity, perso-
nal opinion, knowledge, scientific works, jurispru-
dence, doctrine, legislation, ECHR, the Constitution, 
career of a judge.
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tifică importanța și oportunitatea perfecționării și dez-
voltării activității judecătorului cu privire la exercitarea 
și consolidarea actului de justiție în Republica Moldova.

Activitatea de înfăptuire a justiției, fiind un vârf de 
lance în manifestarea puterii statului de drept, este mo-
nitorizată și urmărită cu mare atenție de opinia publi-
că și, astfel, prin exercitarea și consolidarea actului de 
justiție, se exprimă cel mai clar și mai bine locul și rolul 
judecătorului în societate.

Conștientizând locul și rolul pe care îl ocupă în socie-
tate datorită funcției exercitate, tinzând spre eliminarea 
abordărilor conjuncturale, a derogărilor nejustificate și 
a practicilor neuniforme, contradictorii și distorsiona-
te, judecătorul, pe lângă atribuțiile de bază, de judeca-
re a cauzelor, contribuie activ la elaborarea creativă și 
funcționarea eficientă a legislației naționale, precum și 
la dezvoltarea și afirmarea științei juridice autohtone 
prin desfășurarea activității practico-științifice, care re-
prezintă o parte componentă a celei de bază.

Activitatea practico-științifică a judecătorului întru-
nește diverse acțiuni, precum: generalizarea practicii 
judiciare și analiza statisticii judiciare, cu prezentarea re-
zultatelor în articole practico-științifice publicate în lite-
ratura de specialitate; elaborarea și publicarea opiniilor 
personale cu privire la soluționarea problemelor cu care 
se confruntă jurisprudența; efectuarea studiilor postu-
niversitare la doctorantură și, respectiv, susținerea tezei 
de doctor în drept; desfășurarea activității didactico-
științifice la instituțiile cu profil juridic, inclusiv în cali-
tate de formator la Institutul Național al Justiției; pre-
gătirea și prezentarea rapoartelor la conferințe, semi-
nare, simpozioane; participarea în consiliile științifice 
de pe lângă autoritățile competente și în grupurile de 
lucru abilitate cu dreptul de elaborare a proiectelor de 
legi, de hotărâri explicative; luările de cuvânt la dezba-
teri publice pe probleme juridice etc. Fără a pretinde 
că se relevă sau se atinge gradul desăvârșit, precizăm 
că nu toate acțiunile ce formează activitatea practico-
științifică a judecătorului – fie sub aspectul abordării și 
motivării, fie chiar sub cel al legalității soluțiilor formu-
late – sunt la adăpost de critică, dar promovarea lor este 
menită să stimuleze schimbul de opinii profesionale în 
vederea formării și afirmării judecătorului, ca exponent 
al autorității judecătorești.

Cu diverse ocazii, participând la simpozioane, se-
minare, conferințe, am sesizat că de un interes enorm 
se bucură prelegerile, rapoartele, luările de cuvânt, lu-
crările prezentate de judecători, deoarece acestea se 
remarcă printr-un conținut practico-științific bogat și 
consistent, în care sunt tratate probleme de drept prin 
prisma practicii judiciare, mai variate și mai nuanțate 
în raport cu necesitățile și oportunitățile curente ale 
jurisprudenței, doctrinei și legislației.

În acest context, menționăm cu satisfacție următoa-

rele lucrări elaborate cu concursul judecătorilor: Cur-
tea de Apel: Culegere de practică judiciară  – 1996-1999, 
Chișinău, 1999, N. Timofte, Gh. Mârzac, M. Poalelungi; 
Curtea de Apel: Culegere de practică judiciară  – 2001-
2003, Chișinău, 2003, S. Novac, M. Poalelungi, S. Furdui; 
Procedura în cazurile cu privire la contravențiile adminis-
trative, Chișinău, 2000, S. Furdui; Căile legale de atac în 
procesul penal, Chișinău, 2002, M. Iuga; Comentariul Le-
gii Contenciosului Administrativ, Chişinău, 2002, A. Pas-
cari, E. Fistican; Codul Penal (comentat), Chișinău, 2003, 
A. Barbăneagră, C. Gurschi, T. Popovici, Gh. Ulianov-
schi, X. Ulianovschi și alții; Cod de procedură civilă (co-
mentariu), Chișinău, 2003, N. Cernat, A. Pascari, V. Pas-
cari; Ghidul consilierului de probațiune, Chișinău, 2004, 
X. Ulianovschi și alții; Dreptul contravențional, Chișinău, 
2005, S. Furdui; Răspunderea minorilor pentru săvârşirea 
contravențiilor administrative, Chișinău, 2005, A. Cor-
cenco; Administrarea eficientă a justiției, Cartier juridic, 
2006, V. Șterbeț, R. Botezatu, S. Furdui, V. Macinscaia, 
E. Fistican, I. Muruianu; Comentariul Codului de Executa-
re al Republicii Moldova, Cartea 1, Chișinău, 2010, A. Pas-
cari, D. Visternicean; Ghidul grefierului, Chișinău, 2010, 
S. Filincova, M. Ghervas, V. Puica, B. Bîrca, S. Beșleaga, 
Gh. Morozan; Comentarii la Codul de etică al judecăto-
rului, Chișinău, 2008, N. Clima și alții; Probleme de drept 
şi soluții din activitatea judecătorească, Chișinău, 2012, 
S. Furdui; Asistența judiciară internațională în materie pe-
nală, Chișinău, 2012, C. Gurschi, Gh. Nicolaev și alții; Ma-
nualul judecătorului pentru cauze penale, Chișinău, 2013, 
M. Poalelungi, C. Gurschi, P. Ursachi, E. Covalenco, I. Ar-
hiliuc, N., Gordilă, T. Popovici, Gh. Nicolaev, Iu. Diaconu, 
E. Ababii, O. Sternioală, M. Ghervas și alții; Manualul ju-
decătorului pentru cauze civile, Chișinău, 2013, M. Poale-
lungi, Sv. Felincova, D. Visternicean, A. Pascari, N. Clima, 
V. Doagă, S. Novac, A. Cobăneanu, V. Barbă, Gh. Crețu, 
I. Druță, O. Robu, V. Puică și alții; Manual de drept penal 
militar, Chișinău, 2015, X. Ulianovschi; Obligațiile poziti-
ve şi negative ale statului prin prisma Convenției Europene 
pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăților Fun-
damentale, Chișinău, 2016, M. Poalelungi; Probleme de 
drept şi soluții în opinia separată a judecătorului, Chișinău, 
2017, S. Furdui, precum și multe altele.

Pe această linie de considerente, prin tratamentul va-
riat al problemelor de drept abordate și, respectiv, prin 
rezultatele originale obținute urmare a investigațiilor 
practico-științifice efectuate, merită să fie menționate 
tezele pentru titlul de doctor habilitat în drept elabo-
rate și susținute de Mihai Poalelungi, președintele CSJ, 
și de Xenofon Ulianovschi, vicepreședinte la Curtea de 
Apel Chișinău, precum și tezele pentru titlul de doctor în 
drept elaborate și susținute de judecătorii Victor Pușcaș, 
ex-președinte la CSJ și la Curtea Constituțională, Valeria 
Șterbeț, ex-președinte la CSJ, Petru Răileanu, ex-jude-
cător la Curtea Constituțională, Tudor Popovici, ex-ju-
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decător la CSJ, Gheorghe Ulianovschi, ex-președinte la 
Tribunalul Chișinău, Tudor Lazăr, ex-judecător la Curtea 
de Apel, Anatolie Doga, ex-președinte la Curtea de Apel 
Chișinău, Sergiu Furdui, Iurie Iordan, Oxana Robu, Liu-
bovi Brânza, Sergiu Arnaut, Aliona Corcenco, Ion Țurcan, 
Radu Țurcanu, Mihail Diaconu, Alexandru Spoială, Ghe-
orghe Mîțu, Igor Chiroșca, Vitalie Budeci, Igor Bațalai, 
Violeta Chiselița și Ghenadie Pavliuc.

Lucrările menționate au o valoare excepțională și 
reprezintă exemple demne de urmat, deoarece, efectu-
ând analiza juridică a practicilor cotidiene coroborate la 
legislație și doctrină, autorii lor, de rând cu activitatea 
nemijlocită privind judecarea cauzelor, examinează, 
din punct de vedere practico-științific, mai multe su-
biecte relevante, stringente, precum: utilitatea criteri-
ilor existente de măsurare a performanțelor justiției în 
soluționarea cauzelor; cum influențează politica legisla-
tivă a statului asupra persoanei participante la procesul 
judiciar și asupra activității autorităților competente să 
soluționeze cauzele; atitudinea societății civile față de 
actul de justiție și opinia comunității științifice față de 
actul normativ și față de autoritatea lucrului judecat; 
nivelul de victimizare a populației și reformele care se 
impun pentru a racorda sistemul de drept la standarde-
le internaționale; semnalizarea problemelor de drept cu 
care se confruntă jurisprudența și oferirea soluțiilor de 
rezolvare etc.

Publicarea lucrărilor practico-științifice elaborate de 
judecători imprimă un nou impuls jurisprudenței și doc-
trinei, contribuind substanțial, într-un cadru mai larg și 
mai profund, la dezvoltarea relației dintre cercetarea și 
eficiența judiciară, aceasta din urmă incluzând activita-
tea practico-științifică, prin care sunt abordate diverse 
chestiuni, cum ar fi: problemele de drept apărute cu oca-
zia judecării cauzei; calitatea hotărârilor judecătorești 
pronunțate, ca element de echilibru juridic în societate; 
judecătorul și actul de justiție: interferențe, încrederea 
în justiție și relația cu justițiabilul; corelația dintre înfăp-
tuirea actului de justiție și democrația judiciară, mana-
gementul judiciar sau conducerea științifică în dome-
niul justiției etc.

Din observațiile efectuate, exprim convingerea că 
activitatea practico-științifică a judecătorului are un im-
pact esențial asupra calității hotărârii adoptate. Analiza 
juridică a unor situații complexe sesizate prin prisma 
activității practico-științifice, prin trimitere la principiile 
fundamentale statuate în CEDO și în Constituție, care re-
prezintă fagurele din a cărui rigurozitate geometrică ar 
trebui să-și extragă seva toate principiile unui proces de 
judecată echitabil, contribuie substanțial la darea unei 
hotărâri legale, întemeiate și motivate, valorificând în 
conținutul ei un număr semnificativ de texte, conside-
rente și concluzii din cuprinsul hotărârilor Curții Euro-
pene pentru Drepturile Omului și a Libertăților Funda-

mentale, ale Curții Constituționale a Republicii Moldova 
și ale Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova.

În asemenea mod, eficiența judiciară nu este lega-
tă preponderent de aspectul cantitativ al soluționării 
cauzelor supuse judecății sau de aspectul activității 
administrative, ci, în primul rând, de aspectul calitativ 
al actului de justiție exercitat de instanța de judecată, 
acesta fiind într-o legătură cauzală directă cu activitatea 
practico-științifică a judecătorului, elementele de altă 
natură neavând o semnificație definitorie la înfăptuirea 
justiției. 

În cazul în care hotărârile judecătorești nu au un 
fundament teoretic necesar, când există schematism 
și fixitate în gândire și soluționare sau chiar numai 
o obișnuință de a imita ceea ce s-a stabilit în practica 
judiciară, fără a se adânci în relația dintre cercetare și 
jurisprudență și fără un aport creator personal la dez-
voltarea Dreptului, despre ce calitate a activității jude-
cătorului s-ar putea vorbi și în ce măsură actul de justiție 
exercitat ar inspira societății încredere și respect?

Calitatea și eficiența actului de justiție exercitat se 
măsoară nu după câte fărădelegi s-au constatat în re-
zultatul judecării cauzelor, ci după câte adevăruri s-au 
stabilit și au triumfat în procesul de judecată și, impli-
cit, care este impactul lor pentru binele și prosperarea 
societății.

În cazul în care judecătorul nu vorbește acolo unde 
legea tace sau unde  legea este depășită de timp și rea-
litate, atunci actul de justiție exercitat va echivala cu un 
adevăr obstrucționat, umbrit, mutilat și, în consecință, 
dezaprobat de societate, fapt ce va afecta în mod direct 
și substanțial finalitatea și eficiența judiciară.

Din păcate, finalitatea și eficiența judiciară continuă 
să fie încurajată prin prisma unor indici formali, cum 
ar fi: volumul cauzelor judecate și numărul hotărârilor 
pronunțate, inclusiv al celor casate, trecându-se cu ve-
derea temeiul motivelor de casare, procentele statistice 
formale etc. – toate apreciate în sine, nefiind raportate 
la nivelul și calitatea activității judecătorului cu privire 
la tratarea aspectelor practico-științifice provenite din 
practica judiciară, adică privind gradul de autoritate și 
de influență a hotărârilor adoptate asupra fenomenelor 
juridice manifestate în societate.

Considerăm depășită practica când numărul mare 
de cauze soluționate, fără o cercetare practico-științifică 
cuvenită a jurisprudenței, devine un scop în sine, deoa-
rece o asemenea abordare, pe cale de consecință, creea-
ză premise pentru formarea tendinței spre automatism 
și pasivitate în activitatea judecătorească, utilizându-se 
în continuare, pe cale comodă, dar profund dăunătoa-
re, copierea ori reproducerea integrală, fără o cizelare 
a stilului de exprimare a concluziilor înșiruite în actele 
procedurale emise, fără o filtrare prin gândirea proprie a 
diferitelor pasaje din alte hotărâri judecătorești sau din 
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diferite publicații juridice, ca pe un rețetar în care se gă-
sesc soluții gata, prefabricate. 

La fel, nu este reușită practica stabilită privind re-
partizarea cauzei parvenite în instanța de apel și cea de 
recurs unui judecător – celui raportor, pe când corect ar 
fi să se repartizeze completului de judecată, cu desem-
narea judecătorului raportor care face parte din acest 
complet, așa după cum rezultă din prevederile artico-
lului 344 CPP.

În această ordine de idei, constatăm fără putință de 
tăgadă că în sistemul judecătoresc mai există amprente 
profunde de mentalitate și comportament, în special la 
nivel individual, în relația dintre jurisprudență și doctri-
nă, care se exteriorizează prin acțiuni declarative și spe-
culative, dictate de interes pur personal.

De exemplu, participarea exagerată sau formală a 
unor judecători la diverse evenimente în cadrul depla-
sărilor de serviciu efectuate peste hotarele țării, fără pre-
zentarea și publicarea rapoartelor de rigoare cu privire 
la problemele abordate și soluțiile adoptate în cadrul 
evenimentelor respective, nu contribuie la procesul de 
exercitare și consolidare a actului de justiție, ci dimpotri-
vă – acțiuni și/sau inacțiuni de acest gen sunt riscante și 
ineficiente, deoarece nu sunt acoperite de transparență, 
de competență și de responsabilitatea cuvenită.

Deși, conceptual, asemenea evenimente sunt de-
clarate sub imperiul consolidării justiției independente, 
iar mijloacele folosite în organizarea și desfășurarea lor 
sunt declarate ca fiind necesare, realitatea, în multe ca-
zuri, nu e așa cum este prezentată și nici cum ar trebui 
să fie. 

Rostul vizitelor de serviciu efectuate peste hotarele 
țării de către judecătorii desemnați este de a îmbunătăți 
abilitățile profesionale într-un anumit domeniu sau în-
tr-o materie controversată ce reprezintă interes deose-
bit pentru jurisprudență, iar rezultatele obținute să fie 
publice, transparente și materializate. Aceste acțiuni 
trebuie să constituie o preocupare cu un scop bine de-
terminat, care să plece de la conștiința judecătorului, să 
fie dictată de dorința de a se perfecționa și de a se afir-
ma ca personalitate notorie a sistemului judecătoresc, 
or, în caz contrar, suntem în prezența timpului pierdut și 
a banilor irosiți pentru participare, astfel încât acțiunile 
respective echivalează cu „călătorii turistice”.

În acest context, sunt inexplicabile cazurile când unii 
judecători care au în palmares un număr impunător de 
vizite de serviciu peste hotarele țării nu participă, ba mai 
mult, refuză să participe în calitate de formatori în cadrul 
INJ, nemaivorbind de faptul că nu  expun public conclu-
ziile cu privire la rezultatele întrunirilor internaționale la 
care au participat.

Un alt exemplu este participarea pasivă sau formală, 
în unele cazuri, la lucrările grupurilor de specialiști for-
mate pentru elaborarea proiectelor de acte legislative.

Fluctuația abundentă și extensivă de acte norma-
tive, multiplele și permanentele intervenții legislative, 
soldate cu modificări, completări și abrogări frecvente 
și exagerate, conduc la concluzia că calitatea actelor 
respective, în mare măsură, se datorează faptului că le-
giuitorul nu a beneficiat de proiecte de legi, bazate pe 
studii fundamentale teoretice și practice.

Cu regret, trebuie să fie recunoscut faptul că s-au de-
pus prea puține eforturi în desfășurarea unor activități 
ample și profunde cu privire la elaborarea unor noi acte 
legislative pe principii și tehnici științifice noi, că nu s-a 
conștientizat pe deplin că elaborarea unui proiect de 
lege cere o activitate laborioasă și responsabilă, baza-
tă pe un plan unitar de perspectivă. Concomitent, prea 
ușor s-a cedat în fața sarcinilor puse în vederea elaboră-
rii și adoptării normelor de drept moderne, care să dea 
expresia, în primul rând, dezideratele sociale privind 
apărarea și respectarea drepturilor, libertăților și intere-
selor legitime ale persoanei și a altor valori fundamen-
tale. 

Pe această linie de exemple, evidențiem și cazurile în 
care unele lucrări tipărite în sprijinul activității judecă-
torului alunecă spre un tehnicism juridic îngust, ocolind 
problemele importante cu care se confruntă practica 
judiciară și/sau evitând prezentarea soluțiilor cu pri-
vire la rezolvarea acestor probleme. Asemenea lucrări 
nu se bazează pe o bogată și temeinică documentare 
științifică, jurisdicțională și legislativă, astfel pierzându-
se din vedere ceea ce este esențial și important, finalita-
tea juridică și utilitatea rezultatului practico-științific al 
lucrării respective. (În acest sens, vezi opinia asupra lu-
crării „Modele de acte contravenționale”, din cartea „Pro-
bleme de drept și soluții din activitatea judecătorească”, 
Sergiu Furdui, Chișinău, 2012, pag. 232-234).Tot la aceas-
tă dimensiune a problematicii abordate menționăm și 
titlul 12 „Particularitățile examinării contravențiilor” din 
Manualul judecătorului pentru cauze penale, Chișinău, 
2013, pag. 1156-1182.

Analizând conținutul propriu-zis, se observă că ac-
tivitatea de elaborare a recomandărilor cu privire la ju-
decarea cauzelor contravenționale nu a fost concepută 
ca un tot unitar, soluționarea chestiunilor cu privire la 
aplicarea prevederilor legale în practica judiciară fiind 
efectuată parțial și fragmentar, fără o cercetare profun-
dă și o analiză multiaspectuală a etapelor procesului 
contravențional de judecată, fără o inventariere, selecta-
re, comparare și confruntare a hotărârilor judecătorești 
contravenționale. Astfel, în multe cazuri, nu se oferă 
soluții, iar în  altele – soluțiile prezentate nu acoperă tot 
spectrul problemelor cu care se confruntă instanța la ju-
decarea cauzelor contravenționale. 

Din perspectiva înfățișată, pledăm ca lucrări, de 
acest gen, elaborate în  ajutorul judecătorului, să fie 
bazate, în principal, pe hotărâri judecătorești valoroase 
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care  – prin problemele de drept dezbătute și soluțiile 
pronunțate, precum și sub aspectul motivării – prezintă 
interes practic și teoretic, astfel încât să stimuleze unifi-
carea și uniformizarea jurisprudenței.

Șirul exemplelor menționate, cu siguranță, nu se 
încheie aici, iar pentru ca ele să nu se mai repete, este 
nevoie ca activitatea judecătorului să depășească pra-
gul unei eficiențe aparente, formale, neconcludente. 
Altfel spus, se impune o reformare autentică a acestei 
activități, ea fiind concepută funcțional în exclusivitate 
pentru exercitarea și consolidarea actului de justiție în 
Republica Moldova. 

Or, este insuficient de a face, cu orice ocazie, declarații 
frumoase și pompoase în adresa CEDO sau CtEDO, fără a 
conștientiza și a respecta principiile și valorile promova-
te de Înalta instanță europeană și, respectiv, fără a le tra-
duce nemijlocit în activitatea funcțională, prin exemplul 
personal. Dacă, datorită exercițiului democratic, judecă-
torul, profitând de funcția exercitată și, respectiv, încre-
derea acordată, încearcă să exploateze anumite aspecte 
ale problematicii cu privire la legislația internațională și 
la jurisprudența europeană sau să șablonizeze și să in-
terpreteze în mod fixist și limitativ problemele de drept 
apărute în practica judiciară, fără a-și asuma riscul și 
responsabilitatea cuvenite funcției exercitate, atunci, în 
mod inevitabil, asemenea activitate – mai precis: pseu-
doactivitate – eclipsează principiile și valorile Justiției.

Din nefericire, se mai aud voci care desconsideră 
activitatea practico-științifică a judecătorului sau com-
portamentul pasiv al unora denotă aceeași atitudine de 
dispreț față de activitatea respectivă. De fapt, în atare 
situație este periclitată ideea de a comunica în mod pro-
fesional și colegial, astfel se preferă autoizolarea de la 
realizarea sarcinilor de serviciu, fiind utilizate tehnici ne-
adecvate, cum ar fi: evitarea discuției practico-științifice 
asupra problemei de drept cu care se confruntă practica 
judiciară, lipsa sau cedarea opiniei, imitarea sau mani-
pularea în cadrul îndeplinirii anumitor acțiuni cu carac-
ter practico-științific, cu eschivarea, de fapt, de la rezol-
varea problemelor înaintate pentru soluționare etc.

De exemplu, este insuficient, ba chiar incorect, de a 
critica valoarea normei de drept aplicate sau a soluției 
de judecată, sau a unei publicații de specialitate, fără o 
analiză practico-științifică a problemei de drept supuse 
discuției și fără prezentarea propriei opinii argumentate 
cu privire la soluționarea ei.

În cazul în care judecătorul nu se manifestă în activi-
tatea practico-științifică la nivelul corespunzător, există 
riscul ca activitatea acestuia să devină formală și su-
perficială, una care elimină tendințele gândirii juridice 
moderne, capabilă să alunece spre un tehnicism juridic 
îngust și spre un carierism subiectiv, astfel pierzându-se 
din vedere ceea ce este necesar și important – finalita-
tea și eficiența activității judecătorești. 

Intuim că se vor găsi argumente întru motivarea 
acestei situații, în primul rând invocându-se lipsa de 
timp în legătură cu volumul mare de cauze cu care este 
sesizată instanța  – argumente ce nu rezistă criticii, de 
vreme ce funcția de judecător nu trebuie privită ca un 
segment separat: între funcția respectivă și activitatea 
practico-științifică trebuie să existe o interacțiune, o 
reciprocitate, o intercondiționare, care, în final, să aibă 
rolul de a pune în valoare toate valențele competenței – 
aspect ce conduce la o perspectivă de ansamblu, și nu 
secvențională, a procesului de înfăptuire a justiției.

Vidul subconștient, care îl ține în loc pe judecător în 
modul de interpretare și aplicare a gândirii juridice pozi-
tive, progresiste, trebuie anihilat în rezultatul activității 
pluridimensionale, marcate de caracterul, contribuția 
și realizările propriu-zise, având la bază rezultate con-
crete și eficiente, materializate prin activitate practico-
științifică.

În acest context, subliniem că activitatea de jude-
cător nu are o menire pur practică, ci este o activitate 
creatoare, inserată în calitatea hotărârilor pronunțate 
și a publicațiilor elaborate în dinamica acestora, în 
care soluțiile respective sunt supuse analizei practico-
științifice.

Activitatea propriu-zisă, redusă strict la judecarea 
cauzei și la pronunțarea hotărârii, bazată pe o concepție 
sumară, autonomistă, limitată, în principiu, la preo-
cupări de cercetare teoretică, având un caracter logic 
simplist și necorelat cu tendințele contemporane spre 
o activitate judecătorească superioară, creatoare, fiind 
încadrată într-o viziune îngustă și subiectivă, prezintă 
marele inconvenient care duce la formarea unei gândiri 
juridice conservatoare, pasive, superficiale, care ignoră 
eforturile și acțiunile active de căutare și stabilire a ade-
vărului, duce, în final, la formalism și birocrație juridică, 
extrem de periculoase pentru sistemul de drept și în 
adâncă neconcordanță cu spiritul în care trebuie rezol-
vate problemele de drept deduse judecății.

De exemplu, este neinspirată, ba chiar dăunătoare 
așa-numita practică de preluare în motivarea hotărârii 
judecătorești a pasajelor integrale, desprinse din con-
cluziile scrise ale participanților la procesul de judecată 
sau din conținutul cererilor de apel și de recurs declara-
te în cauzele respective.

Raționamentul judecătorului pus față în față cu pro-
blema de drept ce urmează a fi soluționată nu trebuie 
să fie șablonizat și unilateral dimensionat, dar trebuie 
să fie flexibil, selectiv, creator și mereu în căutarea unor 
soluții judiciare corecte și perfecte pentru jurisprudență. 
Acest lucru poate fi obținut nu prin activități formale, 
după cum se obișnuiește uneori, ci prin activități con-
crete, consecutive și eficiente, în rezultatul cărora se 
produce o fuzionare obiectivă a jurisprudenței, doctri-
nei și legislației, materializată prin activitatea practico-
științifică corespunzătoare. 
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Asemenea acțiuni rămân sub viziunea epocii trecu-
te, deoarece mentalitatea formată pe baza stereotipu-
rilor învechite furnizează totuși mijloace de expresie, de 
organizare și chiar anumite standarde, care, în prezent, 
frânează realizarea obiectivelor și dezideratelor justiției 
indispensabile unui stat de drept. O atitudine profesio-
nală de acest gen umbrește autoritatea justiției, iar cre-
dibilitatea în ce privește justa aplicare a legii, în aseme-
nea cazuri, este sub pragul semnificației. 

E și cazul de a supune atenției opinia, potrivit căreia 
pentru a îmbunătăți percepția populației în raport cu 
actul justiției este nevoie de a înlocui judecătorii cu un 
stagiu îndelungat cu judecători tineri.

Suntem rezervați față de această opinie, dat fiind că 
judecătorii cu un stagiu îndelungat posedă experiență 
bogată și cunoștințe practice profunde în domeniul 
jurisprudenței, fapt ce favorizează exercitarea actu-
lui de justiție prin îmbinarea armonioasă și eficientă a 
calităților și capacităților respective cu cele ale judecă-
torilor tineri.

Analizând datele statistice raportate la realitățile 
cotidiene, se observă că în sistemul judecătoresc al Re-
publicii Moldova, începând cu a doua jumătate a anului 
2012, numărul judecătorilor cu un stagiu îndelungat a 
scăzut și, respectiv, a crescut numărul judecătorilor ti-
neri.

Fără a ne referi la cauzele și factorii acestui fenomen, 
ele fiind improprii tematicii abordate, totuși, conside-
răm necesar a-l semnala, evidențiind faptul că redu-
cerea fondului experienței profesionale în instanțele 
judecătorești are un impact negativ asupra calității și 
eficienței actului de justiție exercitat. Se scapă din ve-
dere că judecătorii noi, de altfel, buni teoreticieni, în 
momentul confruntării cu problemele de drept contro-
versate și complexe, au nevoie  de un sprijin din punct 
de vedere psihologic și moral, nemaivorbind de faptul 
că în asemenea situații excepționale se impun sfaturi 
înțelepte cu privire la interpretarea și aplicarea legii 
pentru a aduce pe linia mediană, prin prisma unifică-
rii practicii judiciare, percepțiile subiective și, uneori, 
eronate, care sunt firești la etapa incipientă a activității 
judecătorești.

Această concluzie este formată în baza propriei 
experiențe de judecător cu o vechime de 27 de ani în ca-
drul colectivelor instanțelor de fond, de apel și de recurs, 
în care am avut norocul și fericita ocazie să conlucrez și, 
respectiv, să învăț de la distinși judecători cu experiență, 
cum ar fi: Svetlana Novac, Nicolae Clima, Gheorghe Ulia-
novschi, Ion Cerga, Nicolae Timofti, Gheorghe Mârzac, Va-
leria Șterbeț, Mihai Martânenco , Raisa Botezatu, Alexan-
dru Mardare, Mircea Iuga, Victor Puşcaşu și mulți alții. 

Exprimând recunoștință tuturor judecătorilor care 
au participat la formarea mea profesională, pledez cu 
toată fermitatea și convingerea pentru păstrarea, dez-

voltarea și perfecționarea legăturilor dintre  judecătorii 
tineri și judecătorii cu experiență bogată și cunoștințe 
practice profunde.

În calitate de conferențiar universitar și formator la 
Institutul Național de Justiție, participând activ și ne-
mijlocit la procesul educațional de instruire și forma-
re a tinerei generații de profesioniști, sunt un adept 
ferm al susținerii și promovării, conform meritelor și 
performanțelor obținute, a judecătorilor tineri, totoda-
tă, fiind convins că dezvoltarea carierei profesionale a 
acestora poate avea loc doar în strânsă legătură cu acti-
vitatea judecătorilor experimentați.

Schimbul de cunoștințe și de experiențe, consul-
tările reciproce și discuțiile constructive contribuie în 
mod decisiv la calitatea prestației profesionale de jude-
cător. Punând în valoare capacitățile intelectuale crea-
tive, trecând subiectele abordate prin propria analiză 
și conștiință juridică, concluzionăm că noi, judecătorii, 
avem de învățat foarte multe unii de la alții, grație spec-
trului larg și dificil al problemelor de drept cu care se 
confruntă jurisprudența, știința juridică și legislația la 
etapa contemporană.

În această ordine de idei, este impetuos de necesar 
să fie păstrată și perfecționată legătura între promoțiile 
de judecători, astfel încât să existe o combinare ar-
monioasă și constructivă a energiei și elanului tinerei 
generații judecătorești cu experiența bogată și vastă 
judecătorească. 

O metodă ideală pentru favorizarea și promova-
rea acestei legături este activitatea practico-științifică 
desfășurată, prin care pot fi stimulate confruntările de 
opinii asupra aceleiași probleme de drept, cu dezvoltări 
argumentate de o parte și de alta. Aceasta se realizează 
prin comentariile asupra soluțiilor din jurisprudență și 
discutarea problemelor privind interpretarea și aplica-
rea legii în articole publicate în revistele de drept, prin 
examinarea schimbului de cunoștințe și de experiență 
la diferite seminare și mese rotunde, în special la cele 
organizate de INJ. 

Realitatea ne obligă să privim lucrurile în față așa 
cum ele sunt, să le recunoaștem și să le analizăm, ela-
borând soluții optime și eficiente pentru desfășurarea 
măsurilor de rigoare, capabile, din interior, să schimbe 
situația spre bine în justiție. Faptul că există cazuri când 
actul de justiție provoacă critici justificate în societate 
trebuie să ne îngrijoreze în primul rând pe noi, judecă-
torii, deoarece asemenea situații regretabile apar din ca-
uza activității judecătorești insuficiente, inclusiv în ceea 
ce privește aspectul menționat. 

Prin urmare, în prezent, în sistemul judecătoresc se 
impun nu doar schimbări, în mare parte, sub aspectul 
administrativ-organizatoric, pe alocuri fără o funda-
mentare practico-științifică urmată de o cosmetizare 
rapidă, dar, în acest context, este nevoie de o meta-
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morfozare extensivă, profundă și de esență, inclusiv a 
mentalității judecătorului în activitatea sa, bazată pe o 
nouă concepție a percepției locului și rolului în exercita-
rea și consolidarea actului de justiție în Republica Mol-
dova. 

Semnalul zilei de astăzi privind schimbarea men-
talității judecătorului presupune, în primul rând, schim-
barea, în unele cazuri, a percepției formate, potrivit că-
reia exercitarea funcției are doar scopul de a-și câștiga 
existența, de a se simți cât mai mult posibil confortabil, 
alinat de dorința de a face ceva care să-i asigure intere-
sele personale sau de grup etc. 

În cazul în care R. Moldova tinde să devină un stat de 
drept, a exercita actul de justiție presupune infinit mai 
mult decât a aplica în exclusivitate legea. Judecătorul 
nu mai poate fi conceput ca persoană oficială care dă 
doar o hotărâre judecătorească. El, în virtutea funcției 
exercitate, este dator să-și lărgească orizontul profesio-
nal, împărtășind experiența bogată și cunoștințele sale 
vaste prin desfășurarea activității practico-științifice 
așteptate de societate.

Rolul judecătorului nu se reduce numai la jude-
carea propriu-zisă a cauzei, el rezidă și în faptul ca, 
prin investigațiile practico-științifice efectuate, să fie 
împărtășite și promovate cunoștințele lui juridice asi-
milate în rezultatul activității desfășurate și, pe cale de 
consecință, să fie elaborate propuneri de lege ferenda și 
de lege lata de un real folos pentru legiuitor și pentru 
jurisprudență. Astfel, judecătorul trebuie să îndepli-
nească, într-o îmbinare organică, atât o funcție de reali-
zare a normelor de drept, cât și o funcție creativă, contri-
buind activ la perfecționarea și îmbunătățirea calitativă 
a cadrului legislativ național și a actului de justiție.

Importanța fuzionării jurisprudenței, doctrinei și 
legislației sub aspectele elucidate decurge din faptul 
că noțiunile, categoriile, principiile și instituțiile juridice 
ale oricărui act normativ urmează a fi evaluate și defi-
nitivate sub influența nemijlocită a jurisprudenței. Este 
inadmisibil de a nu elabora și de a nu supune discuțiilor 
publice opiniile personale asupra problemelor de drept 
apărute cu ocazia judecării cauzei, ocolindu-le sau as-
cunzându-le în mod tacit.

Iată de ce, la etapa contemporană de desfășurare 
a reformelor în sectorul justiției, este necesar să se 
conștientizeze că activitatea practico-științifică este o 
parte componentă a activității judecătorului și, de felul 

cum aceasta este desfășurată, depinde calitatea actului 
de justiție exercitat.

În pofida faptului că jurisprudența și doctrina nu con-
stituie izvoare de drept, importanța activității practico-
științifice a judecătorului este de netăgăduit, de vreme 
ce actul de justiție, bazat pe noțiuni științifice, identifi-
când și analizând problemele de drept, emană soluții în 
urma interpretării judiciare și aplicării normelor juridice, 
astfel ca practica judiciară și teoria dreptului să fie inte-
grate într-un sistem simetric legislativ prin operațiunea 
elaborării și adoptării actului normativ.

Judecătorul, care este acreditat în exclusivitate de 
autoritatea statală cu înfăptuirea justiției și care în ca-
litate de instrument de lucru are legea, este obligat, cel 
puțin în viziunea noastră, să efectueze cercetări și ana-
lize practico-științifice, reacționând prompt în cazul în 
care, la judecarea cauzelor, constată probleme de drept 
cu privire la interpretarea și aplicarea legii, iar soluțiile 
jurisprudențiale sunt neuniforme și neunitare.

Călăuziți fiind de maxima filosofului antic Aristotel – 
„Judecătorul este dreptul care trăiește”, considerăm că, 
în cadrul atribuțiilor funcționale de judecător, trebuie să 
existe permanent o interdependență între cunoștințele 
teoretice și cele practice, în rezultatul căreia, prin 
pronunțarea hotărârii, are loc exercitarea și consolida-
rea actului de justiție.

Încheiem cu precizarea că în acest articol am 
evidențiat o direcție importantă și utilă pentru exer-
citarea și consolidarea actului de justiție în Republi-
ca Moldova și, în această ordine de idei, propunem ca 
activitatea practico-științifică să fie evidențiată printre 
criteriile de bază în cadrul proceselor de promovare în 
funcția de judecător la o instanță judecătorească supe-
rioară, precum și de numire în funcția de președinte sau 
de vicepreședinte de instanță judecătorească prin pris-
ma exigențelor cuprinse în Legea nr. 154 din 05.07.2012 
privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera ju-
decătorilor. 

Pe această linie de concluzii, reiterez apelul către 
colegii din sistemul judecătoresc, îndemnându-i să 
desfășoare activitatea practico-științifică, astfel încât 
studiile și publicațiile de specialitate să devină o tribu-
nă de expunere și promovare a opiniilor judecătorilor, 
capabile să influențeze pozitiv legislația, jurisprudența 
și doctrina juridică, iar în consecință să devină o sursă 
sigură de referință in mediul juriștilor aflați permanent 
în căutarea activă de a da viață Dreptului.
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SuMaR

Citarea şi aducerea silită a contravenientului constituie 
acţiuni procedurale de importanţă majoră, care au meni-
rea de a asigura înştiinţarea efectivă a contravenientului 
despre derularea procedurii contravenţionale, precum 
şi de a asigura înfăţişarea contravenientului înaintea 
instanţei. Modificările recente la Codul Contravenţional, 
prin care a fost detailată procedura aducerii silite a con-
travenientului scot în prim plan importanţa înştiinţării 
corespunzătoare a contravenientului despre examina-
rea cauzei şi pun în vizor necesitatea participării con-
travenientului la procedurile contravenţionale, chiar 
dacă aceasta implică aducerea silită a contravenientu-
lui. Totuşi, aducerea silită, fiind o măsură restrictivă, 
implică limitări importante a drepturilor şi libertăţilor 
personale ale contravenientului, motiv pentru care ast-
fel de acţiuni necesită un plus de diligenţă din partea 
instanţei la dispunerea şi aplicarea lor. 
Prin prezenta lucrare se realizează o analiză a pro-
cedurii de citare contravenţională, fiind evidenţiată 
importanţa respectării cerinţelor de formă, mijloc, 
termen şi conţinut al citaţiilor pentru a asigura cita-
rea corespunzătoare a contravenientului, precum şi 
a procedurii, condiţiilor şi necesităţii aducerii silite a 

contravenientului, în caz de eschivare a acestuia de la 
prezentare în faţa instanţei.
Cuvinte-cheie: proces contravenţional, contravenient, 
instanţă, citaţie, citare corespunzătoare, prezumţie, 
aducere silită.

La temelia procedurii contravenționale este plasat 
un important principiu – principiul celerității examină-
rii cauzei contravenționale, ce presupune examinarea 
cauzelor contravenționale într-un termen cât mai re-

Summoning and bringing by force of 
an offender before court

SuMMaRy

Summoning and bringing by force of an offender 
represent important procedural actions, establi-
shed to provide proper notification of the offen-
der regarding the procedures in progress, as well 
as to ensure the appearance of the offender before 
court. Recent amendments to the Contraventions 
Code, which detailed the procedure of bringing 
by force of the offender, bring up the importance 
of proper summoning of the offender, as well as 
the importance of personal participation of the 
offender in trial, even if it implies bringing by for-
ce of the offender. Nevertheless, bringing by force, 
being a restrictive measure, involves major limita-
tions to personal rights and liberties of the offen-
der, being the reason why such measures need 
additional diligence from the court, when being 
applied. By the means of this study, is realized an 
analysis of the summoning procedure in contra-
vention cases, being emphasized the importance 
of  respecting requirements regarding form, tools, 
terms and content of summons, in order to provi-
de proper summoning of the offender, as well as 
the procedure, conditions and necessity of brin-
ging by force of the offender, in case of his avoiding 
to appear before court.
Key-words: Contravention procedure, offender, co-
urt, summoning, proper summoning, presumption, 
bringing by force.
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strâns, astfel încât momentul săvârșirii contravenției să 
fie cât mai apropiat momentului tragerii la răspundere 
contravențională, în caz de confirmare a vinovăției făp-
tuitorului.

Cu toate că legiuitorul, prin modificările aduse 
la art.30 alin. (2) al Codului contravențional a pre-
lungit termenul general de prescripție a răspunderii 
contravenționale la 12 luni, termenul de examinare a 
cauzei contravenționale de către instanța de judecată, 
stabilit prin art.454 alin. (1) Cod contravențional a rămas 
neschimbat, de 30 de zile, de la data intrării dosarului în 
instanță.

În aceste condiții constatăm că judecătorul este con-
strâns de termenele legale să examineze și să asigure o 
soluționare cât mai urgentă a dosarului contravențional. 
Cu toate acestea, procesul contravențional, la fel ca și 
orice alt tip de procedură, poate să implice un șir de in-
cidente, precum și să întâmpine un șir de impedimente 
de factor obiectiv și subiectiv, ce fac imposibilă realiza-
rea sarcinii examinării cauzei contravenționale în terme-
nele restrânse, stabilite de legiuitor.

În continuare, dorim să examinăm un important 
aspect procedural, cum este citarea contravenientului, 
care adesea constituie un mijloc de eschivare pentru 
contravenient, ce face imposibilă onorarea termenelor 
stricte de examinare a cauzelor contravenționale, fiind 
totodată adesea invocat drept temei pentru casarea ho-
tărârilor pronunțate.

Cu toate că termenele de examinare a cauzelor 
contravenționale sunt extrem de restrânse, drepturile 
participanților la procedura contravențională trebuie să 
fie garantate și respectate. Astfel, garantarea drepturi-
lor contravenientului începe cu citarea corespunzătoa-
re a acestuia, prin aducerea efectivă la cunoștința con-
travenientului a datei, orei și locului examinării cauzei 
contravenționale cu implicarea sa.

Citarea, ca instituție a procesului contravențional 
este reglementată prin art.382 Cod contravențional, 
care o definește ca fiind o acţiune procedurală prin care 
autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţi-
onală asigură prezentarea persoanei în faţa sa pentru des-
făşurarea normală a procesului contravenţional. Totodată, 
în conformitate cu art.382 alin. (6) Cod contravențional, 
procedura de citare contravențională este completată 
prin art.237-242 Cod de procedură penală.

După cum apreciază autorii T. R. Оmelicenco şi  
A. A. Mişunina, spre deosebire de procesul civil, pen-
tru care sunt inerente principiile disponibilității și 
contradictorialității, unde sarcina citării poate fi preluată 
și realizată inclusiv de participanții interesați în proces, 
în procesul contravențional sarcina citării participanților 
la proces cade în exclusivitate pe umerii instanței [7]. Ca 
urmare, judecătorul are o importantă sarcină în realiza-

rea și verificarea citării corespunzătoare a contravenien-
tului, precum și a celorlalți participanți la proces. 

Pentru a determina dacă citarea contravenientului 
este corespunzătoare sau necorespunzătoare, urmează 
ca instanța să țină cont și să verifice de fiecare dată în-
trunirea cerințelor cu privire la: forma citației, termenul 
de comunicare a citației, conținutul citației și mijlocul 
de comunicare a citației.

Forma: În conformitate cu prevederile art.382 alin. 
(2) Cod contravențional citarea se poate face sub formă 
de invitaţie scrisă, care se înmânează de către autori-
tatea competentă sau se expediază prin poştă, prin notă 
telefonică sau telegrafică, prin telefax, poştă electronică 
ori prin orice alt sistem de mesagerie electronică în cazul 
în care autoritatea dispune de mijloacele tehnice necesare 
pentru a dovedi că citaţia a fost primită.

Forma de citare și mijlocul de citare sunt două con-
cepte apropiate ca sens și aplicare, însă care nu se su-
prapun și trebuie strict delimitate. Astfel, forma de citare 
ține de forma concretă de materializare a citației, cum 
ar fi citație sub formă de invitație scrisă, sub formă de 
telegramă, telefonogramă, sau mai nou, sub formă de 
mesaj electronic, SMS etc. Pe de altă parte este plasat 
mijlocul de citare, reprezentând instrumentul utilizat la 
realizarea procedurii de citare, cum ar fi: poșta/serviciile 
poștale, telefon, telegraf, fax, e-mai etc. 

termen: Indiferent de forma sau instrumentul de ci-
tare ales, acesta trebuie să garanteze ca persoana citată 
să primească citația cu cel puțin 5 zile înainte de data 
când ea trebuie să se prezinte în fața instanței. După 
cum notează T. R. Meşcereacova în teza sa de doctor, no-
tificarea despre examinarea cauzei trebuie să fie comu-
nicată din timp persoanei implicate, astfel încât, aceasta 
să dispună de timp suficient pentru a-și pregăti apăra-
rea, iar instanța să dispună de timp suficient pentru a 
recepționa confirmarea despre primirea notificării de 
către destinatar [5, p.129]. Suntem de acord cu afirmația 
dată, deoarece pentru ca contravenientul să poată reali-
za în volum deplin dreptul său la apărare, precum și alte 
drepturi procedurale, acesta trebuie să fie informat din 
timp despre examinarea cauzei și nicidecum citarea nu 
trebuie făcută cu o zi înainte, sau chiar în ziua examinării 
cauzei.

Conținut: Pe lângă respectarea termenului de înmâ-
nare a citației, o importanță deosebită are conținutul 
citației, pentru ca aceasta să corespundă exigențelor 
legale. Astfel, cuprinsul citației trebuie să corespundă 
cerințelor stabilite de art.237 alin. (1) Cod de procedu-
ră penală, la care face trimitere în mod expres Codul 
contravențional și să includă:

– denumirea instanţei de judecată care emite citaţia, 
sediului său, data emiterii şi numărul dosarului; 

– numele, prenumele celui citat, calitatea procesua-
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lă în care este citat şi indicarea obiectului cauzei; 
– adresa celui citat, care trebuie să cuprindă: locali-

tatea, strada, numărul casei, apartamentului, pre-
cum şi orice alte date necesare pentru a preciza 
adresa celui citat; 

– ora, ziua, luna şi anul, locul de prezentare a persoa-
nei, menţionându-se consecinţele legale în caz de 
neprezentare; 

– menţiunea că partea citată are dreptul să fie asis-
tată de un avocat cu care să se prezinte la terme-
nul fixat; 

– dacă este cazul, menţiunea că apărarea este obli-
gatorie, iar în cazul în care partea nu îşi va alege 
un avocat care să se prezinte la termenul fixat, i se 
va desemna un avocat care îi va acordă asistenţă 
juridică garantată de stat.

Indiferent de forma și mijlocul de comunicare ales, 
cuprinsul citației trebuie să corespundă cerințelor ex-
puse mai sus, iar în cazul în care este omis măcar un 
element, vor fi întemeiate dubiile privind caracterul 
legal, oficial, complet, veridic și corespunzător al citării, 
care vor putea fi ulterior invocate de contravenient în 
instanța de recurs.

mijlocul de comunicare: Codul  contravențional, 
prin art.382 alin. (2), nu limitează dreptul instanței de a 
alege mijlocul concret de citare a participanților la pro-
ces, fiind înaintată doar o singură condiție, ca mijlocul 
de comunicare ales să permită tehnic demonstrarea pri-
mirii citației de către destinatar. Cu toate acestea, dintre 
mijloacele disponibile de citare, cum ar fi citarea tele-
fonică, telegrafică, prin intermediul faxului sau poștei 
electronice, cea mai răspândită și des aplicabilă rămâne 
citarea prin scrisoare recomandată, cu recepționarea ul-
terioară a avizului de primire. 

Totuși, trebuie de notat că citarea prin poștă are une-
le neajunsuri, care trebuie luate în calcul.

În primul rând, constatăm că contravenientul este 
un subiect dezinteresat în examinarea promptă și rapi-
dă a cauzei și adesea poate să facă abuz de drepturile 
sale, zădărnicind recepționarea citațiilor poștale, indi-
când date eronate despre adresa sa de domiciliu în pro-
cesul-verbal, refuzând primirea citației, evitând să ridice 
citația de la oficiul poștal, precum și pe alte căi, ceea ce, 
într-un final, subminează înfăptuirea justiției pe cauzele 
contravenționale. 

Totodată, termenul de păstrare a scrisorilor la oficiile 
poștale, în caz de imposibilitate a înmânării, la fel con-
stituie un impediment în realizarea rapidă a actului de 
justiție. 

O modificare importantă a fost făcută cu privire la 
termenele de păstrare a scrisorilor, stabilite prin pct.101 
din Hotărârea Guvernului „Pentru aprobarea Regulilor pri-
vind prestarea serviciilor poştale”, nr.1457 din 30.12.2016. 

Astfel, termenul de păstrare a scrisorilor nerecepționate, 
în cazul trimiterilor poștale interne a fost redus de la 1 
lună la 15 zile, iar pentru scrisorile recomandate cu 
mențiunile speciale „Citație” sau „Înștiințare”  a fost 
menținut termenul anterior de 7 zile de păstrare. Trebu-
ie de notat că anterior, adesea, citațiile se păstrau în de-
curs de o lună la oficiile poștale, înainte să fie returnate 
instanțelor, ceea ce compromitea respectarea termenu-
lui legal de examinare a cauzelor contravenționale.

Pe lângă verificarea de către instanță a întrunirii 
cerințelor cu privire la formă, termen, conținut și mijlo-
cul ales de citare, o responsabilitate aparte a instanței 
ține de monitorizarea derulării procedurii de citare, cu 
aprecierea rezultatelor acestui exercițiu procedural. 
Astfel, expedierea citației către contravenient nu în 
toate cazurile echivalează cu citarea corespunzătoare, 
instanța având sarcina de a verifica dacă procedura de 
citare corespunde exigențelor legale, dacă contrave-
nientul a fost efectiv înștiințat despre examinarea cau-
zei, iar, în caz contrar, instanța trebuie să determine ce 
acțiuni adiționale de citare pot fi întreprinse pentru a 
avea siguranța unei citări corespunzătoare.

Considerăm că pentru facilitarea înțelegerii pro-
cedurii de citare, urmează a fi delimitate mai multe 
condiții sau stări ale citării. Astfel, urmează să delimităm, 
în primul rând, două extreme ale citării. Prima extremă 
reprezintă starea de fapt în care există certitudinea cită-
rii (de exemplu cazul înmânării personale a citației, sub 
semnătură pe aviz). Cea de-a doua extremă constă în 
starea de fapt în care există certitudinea ne-citării (re-
stituirea scrisorii cu mențiunea despre inexistența adre-
sei sau destinatarului la adresa dată). Între aceste două 
extreme există o stare intermediară a prezumției citării, 
când nici nu există o dovadă clară a citării și nici dovada 
evidentă a ne-citării, dar, pornind de la condițiile speci-
ale în care s-a realizat procedura de citare, există o mare 
probabilitate ca persoana să fi fost citată (fără însă să 
existe certitudinea absolută a acestui fapt). Astfel, spre 
exemplu, în cazul în care citația a fost înmânată unui 
membru matur al familiei destinatarului, noi nu avem 
o certitudine cu privire la faptul că citația a fost ulterior 
înmânată destinatarului, cu toate acestea, bazându-ne 
pe prezumția legală că membrul adult a familiei este o 
persoană responsabilă, avem tot dreptul să credem că 
citația a fost transmisă destinatarului.

Autorul rus M. V. Ovcinicova consideră că în dome-
niul de aplicare a procedurii contravenționale operează 
prezumția citării corespunzătoare a participanților la 
proces, până la răsturnarea prezumției [6]. 

Autorul rus face trimitere la practica Curții Supreme 
de Justiție al Federației Ruse, care aplică prezumția cită-
rii corespunzătoare în următoarele cazuri:

1. Destinatarul a refuzat recepționarea citației, iar 
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faptul refuzului a fost documentat de agenții ser-
viciului poștal.

2. Destinatarul nu se află la adresa indicată în citație 
sau adresa indicată nu există, fapt confirmat 
prin mențiunea corespunzătoare pe avizul de 
recepționare. În acest caz, Curtea apreciază citarea 
ca fiind corespunzătoare, în condițiile în care cita-
rea a fost făcută la adresa indicată în procesul-ver-
bal de constatare a contravenției administrative, 
semnat de contravenient. În aceste condiții Curtea 
aplică prezumția conform cărei procesul-verbal, fi-
ind întocmit în prezența contravenientului și sem-
nat de acesta, conține date veridice și, ca urmare, 
citarea făcută la adresa confirmată de contraveni-
ent se consideră a fi citare corespunzătoare.

3. Citarea făcută la adresa cunoscută și corectă a des-
tinatarului și nerecepționată de acesta se conside-
ră a fi citare corespunzătoare, dacă contravenien-
tul nu s-a prezentat la oficiul poștal, în termenul de 
păstrare a citației, pentru ridicarea acesteia.

4. Contravenientul, pe parcursul examinării cauzei 
nu a informat instanța despre modificarea adresei, 
iar citația a fost expediată la adresa anterioară a 
contravenientului.

Într-adevăr, prezumțiile sunt niște ficțiuni juridice, 
care simplifică procesul de aplicare a legii și, într-un final, 
disciplinează participanții la procedura contravențională, 
forțându-i să-și onoreze obligațiile legale, iar instanța fi-
ind capabilă, astfel, să respecte termenele de examinare 
a cauzelor.

Adițional, la prezumțiile de citare corespunzătoare, 
enumerate mai sus, ar putea fi adăugate și următoarele 
prezumții ale citării corespunzătoare:

5. Citarea contravenientului făcută la adresa locului 
de muncă al contravenientului, fiind recepționată 
de reprezentanții angajatorului.

6. Citarea contravenientului făcută la adresa avoca-
tului, în cazul în care contravenientul este repre-
zentat de un avocat.

7. Deținuții, bolnavii sau militarii citați la adresa lo-
cului de detenție, instituției medicale sau unității 
militare.

8. Citația înmânată soției, unei rude apropiate sau 
altei persoane ce locuiește în mod permanent cu 
contravenientul, cu excepția persoanelor sub 14 
ani, sau persoanelor bolnave mintal.

9. Citația predată administratorului, persoanei de 
serviciu sau celor care în mod obișnuit îi înlocu-
iesc, dacă contravenientul locuiește într-un imobil 
cu mai multe apartamente, într-un cămin sau la 
hotel, în lipsa persoanelor care locuiesc cu contra-
venientul.

Totodată, trebuie de avut în vedere, la aplicarea 
prezumțiilor, că acestea constituie un artificiu legal, un 
silogism, o presupunere, ce poate fi răsturnată. Astfel, 
dacă citația a fost expediată la locul de muncă al contra-
venientului, iar ulterior contravenientul demonstrează 
instanței că contractul individual de muncă a fost desfă-
cut cu angajatorul până la data citării, prezumția citării 
legale este răsturnată și se ajunge la concluzia că nu a 
avut loc o citare corespunzătoare. Astfel, constatăm că 
prezumțiile sunt fragile, însă aplicarea acestora este ne-
cesară, în caz contrar desfășurarea procedurilor legale ar 
fi și mai dificilă.

Considerăm implementarea și popularizarea pre-
zumțiilor în domeniul citării o practică necesară și utilă, 
contribuind la delimitarea conceptelor de citare cores-
punzătoare și necorespunzătoare. Totodată, aplicarea 
prezumțiilor trebuie făcută cu mare grijă și cu respec-
tarea practicii Curții Europene, care nu restricționează 
alegerea de către instanță a mijlocului de comunicare 
a citațiilor, atâta timp cât instanțele sunt în stare să de-
monstreze recepționarea citației de către contravenient.

Spre deosebire de procedura civilă, specific pentru 
procedura penală și contravențională este posibilita-
tea aducerii silite a părții pe dosar, ce se eschivează ne-
justificat de la prezentare în fața instanței. Astfel, prin 
posibilitatea aducerii silite a contravenientului, Codul 
Contravențional oferă judecătorului un important mij-
loc de disciplinare a acestuia.

Art.382 alin. (5) din Codul Contravențional stabilește 
că, în cazul în care nu anunţă autoritatea despre imposi-
bilitatea de a se prezenta la data, ora şi în locul indicate 
în citaţie ori în cazul în care nu se prezintă nemotivat, per-
soana poate fi supusă amenzii judiciare sau aducerii silite.

Suplimentar, atenționăm asupra faptului că în Mo-
nitorul Oficial nr. 441-451 din 16 decembrie 2016 au  
fost publicate un șir de amendamente la Codul contra-
vențional, prin care au fost aduse modificări inclusiv și 
la art.437 alin. (1), prin care s-a stabilit că aducerea silită 
constă în conducerea forțată în fața instanței de judeca-
tă a persoanei în cazul în care aceasta, fiind citată în mo-
dul stabilit de lege, nu s-a prezentat, fără a avea motive 
întemeiate, şi nu a informat instanța care a citat-o despre 
imposibilitatea prezentării sale, prezența acesteia fiind ne-
cesară.

Totodată, art.437 Cod contravențional a fost comple-
tat prin alin. (11), care stabilește că Poate fi supusă aduce-
rii silite doar persoana participantă la proces, pentru care 
este obligatorie citarea instanței şi care: a) se eschivează 
de la primirea citației; b) se ascunde de instanță.

Suplimentar, legiuitorul a substituit din art.437 alin.
(3) Cod Contravențional termenul de mandat cu terme-
nul de  încheiere de aducere silită.

Modificările efectuate intră în vigoare în termen de 3 
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luni de la data publicării și devin aplicabile începând cu 
16 martie 2017.

La dispunerea și aplicarea aducerii silite a contrave-
nientului trebuie de avut în vedere că aceasta reprezintă 
o măsură restrictivă și limitativă în drepturi a contrave-
nientului și poate fi aplicată doar cu respectarea strictă 
a cerințelor procedurale. Astfel, în primul rând aducerea 
silită este o măsură suplimentară la procedura de cita-
re și nicidecum o măsură alternativă. În aceste condiții, 
instanța trebuie mai întâi să realizeze procedura de 
citare a contravenientului și doar în baza rezultatelor 
acesteia să stabilească dacă sunt întrunite condițiile 
pentru aducerea silită sau nu. Aducerea silită va putea 
fi dispusă doar în cazurile în care există certitudinea că 
contravenientul se eschivează de la primirea citației, sau 
se ascunde de instanță.

Aprecierea eschivării de la primirea citației sau a 
faptului ascunderii de instanță va trebui să fie făcută de 
instanță în fiecare caz în parte, pornind de la materialele 
dosarului, rezultatele citării anterioare și circumstanțelor 
cauzei. Totodată, instanța trebuie să fie deosebit de pre-
caută pentru a nu admite dispunerea măsurii de adu-
cere silită a contravenientului în condițiile în care nu a 
fost realizată în mod corespunzător procedura de citare, 
existând, astfel, riscul să fie limitată în drepturi persoa-
na ce nici nu bănuiește despre derularea procedurilor 
contravenționale împotriva sa. Ca urmare, este absolut 
necesar ca procedura de citare, ce precedă aducerii silite 
să fie nu doar corespunzătoare, ce prin sine constituie 
o condiție sine qua non, dar, totodată, să fie promptă, 
efectivă, să asigure un răspuns rapid și sigur, și să permi-
tă economisirea resurselor umane, financiare și tempo-
rare.  Acest obiectiv va putea fi realizat doar prin imple-
mentarea tehnologiilor moderne în actul de înfăptuire 
a justiției și utilizarea noilor practici, mijloace și instru-
mente de către judecători, care sunt puse la dispoziție 

de legiuitor, mai ales în procedura de citare, astfel, încât, 
pe de o parte, să fie minimalizat riscul necunoașterii de 
către partea pe dosar în procesul contravențional a fap-
tului examinării unei cauze contravenționale cu impli-
carea sa, iar, pe de altă parte, să nu fie admisă utilizarea 
rigidității procedurilor și practicilor judecătorești pentru 
a compromite și tergiversa actul de înfăptuire a justiției.
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DRePt INteRNaţIoNal

RéSuMé

Les horreurs des deux guerres mondiales, déplorés 
par l’entière société internationale, avaient pour con-
séquence inévitable la mise en place du mécanisme 
concernant l’engagement de la responsabilité interna-
tionale des personnes qui ont commis des crimes de 
guerre. Les statuts des deux tribunaux militaires inter-
nationaux établis après la Seconde Guerre mondiale 
ont constitué le fondement de la branche du droit in-
ternational pénal. Parmi les principes reconnus par les 
statuts des tribunaux un rôle essentiel revient au prin-
cipe de la responsabilité internationale pénale indivi-
duelle. La consécration juridique de la responsabilité 
internationale pénale individuelle à l’époque a marqué 
une «révolution» en droit international public.
Aujourd’hui, la société internationale, marquée par la 
présence de multiples conflits armés, qui impliquent 
inévitablement l’accomplissement de crimes de guer-
re, doit consolider toutes ses efforts afin de réprimer 
et de punir les coupables pour le non-respect du dro-
it international humanitaire qui constitue des crimes 
de guerre. Ceci peut être réalisé par la réglementa- 
tion détaillée par des instruments de droit internatio-
nal public du concept et des éléments constitutifs des 
crimes de guerre. Cependant, nous pouvons constater 
aujourd’hui l’augmentation du rôle des instances juri-
dictionnelles internationales compétentes de poursui-
vre et punir les crimes de guerre, qui ne sont pas effica-
cement réprimées par les tribunaux nationaux.
Mots-clés: droit international pénal, responsabilité in-
ternationale pénale, individualisation de la responsabi-
lité pénale, tribunaux militaires, tribunal international 
pénal, Cour pénale internationale.
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RezuMat

Ororile celor două conflagraţii mondiale, reproba-
te de întreaga societate internaţională, au avut în 
calitate de consecinţă inevitabilă instituirea meca-
nismului atragerii la răspundere internaţională a 
persoanelor fizice care au săvârşit crime de răz-
boi. Actele constitutive ale celor două tribunale 
internaţionale militare instituite în urma celui de-
al Doilea Război Mondial au pus temelia ramurii 
dreptului internaţional penal. Printre principiile 
recunoscute în statutele tribunalelor un rol apar-
te revine principiului individualizării răspunderii 
internaţionale penale. Anume consacrarea juridi-
că a răspunderii internaţionale penale individua-
le la timpul său a marcat o „revoluţie” în dreptul 
internaţional public.
Astăzi, societatea internaţională, marcată de 
prezenţa multiplelor conflicte militare, care in-
evitabil presupun comiterea crimelor de război, 
trebuie să-şi consolideze întreg potenţialul în ve-
derea contracarării acestora, dar şi întru pedepsi-
rea celor vinovaţi de nerespectarea normelor de 
drept internaţional umanitar ce constituie crime 
de război. Lucrul acesta poate fi realizat folosind 
inclusiv reglementarea detaliată prin instrumen-
te de drept internaţional public a conceptului şi 
elementelor constitutive ale crimelor de război. 
Totodată, astăzi suntem martorii rolului crescând 
al instanţelor jurisdicţionale internaţionale com-
petente să urmărească şi să pedepsească crimele 
de război care nu sunt eficient reprimate de către 
instanţele jurisdicţionale naţionale. 
Cuvinte-cheie: drept internaţional penal, răspunde-
re internaţională penală, individualizare a răspun-
derii penale, tribunal internaţional militar, tribunal 
internaţional penal, Curtea Penală Internaţională. 
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Normative consecration of 
international individual criminal 
liability in international law 

SuMMaRy

The horrors of the two world wars, reproved by the 
entire international society as inevitable consequence 
had the establishment of the mechanism of internati-
onal liability of individuals who have committed war 
crimes. The statutes of the two international military 
tribunals established after the Second World War laid 
the foundation of a new branch of law - International 
Criminal Law. Among the principles recognized in the 
statutes of the tribunals, a special role-plays the princi-
ple of international criminal liability. Namely, the legal 
establishment of the international individual criminal 
liability in its time marked a “revolution” in Public In-
ternational Law.
Nowadays, the international society marked by the pre-
sence of multiple military conflicts, which inevitably in-
volves committing of war crimes, should consolidate all 
the potential in order to counteract them and to punish 
those guilty of non-compliance with the International 
Humanitarian Law, which constitute war crimes. This 
can be achieved including through a detailed regulati-
on by Public International Law instruments and con-
stituents of the concept of war crimes. However, today 
we are witnessing the increasing role of international 
courts that have the jurisdiction to prosecute and pu-
nish war crimes, which are not effectively repressed by 
national judicial courts.
Key-words: International Criminal Law, international 
criminal liability, individualization of criminal respon-
sibility, international military tribunals, international 
criminal tribunal, the International Criminal Court.

Au Moyen Age apparaissent les premiers cas d’enga-
gement de la responsabilité juridique pour la violation 
des règles de guerre. En 1268, Corandin van Hohensto-
fen est jugé par un tribunal pour crimes de guerre et 
en 1474, à Breisach – Allemagne, le chevalier Peter von 
Hagenbach est jugé et condamné à mort d’un véritable 
tribunal international pour les violations des «lois de Dieu 
et de l’homme», car il a permis à ses troupes de violer et 
de tuer des civils innocents, ainsi que de détruire leurs 
biens. [1] Par la suite, le Code Lieber, promulgué par le 
président américain A. Lincoln le 24 Avril 1863 a prévue, 
bien que dans une forme précoce, l’individualisation de 
la responsabilité pénale pour les crimes de guerre : «Au-
tant que possible, dans les cas d’infractions individuelles, la 
loi martiale est appliquée par les tribunaux militaires ... » 
(article 12) [8].

Le principe de la responsabilité pénale individuelle 
pour les crimes internationaux a été prévu expressé-
ment pour la première fois dans le Statut du Tribunal in-

ternational militaire du 8 Août 1945. Ainsi, l’article 6 du 
Statut disposait:

„Le Tribunal (…) sera compétent pour juger et punir 
toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays 
européens de l’Axe, auront commis, individuellement ou 
à titre de membres d’organisations, l’un quelconque des 
crimes suivants.

Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux, sont 
des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent 
une responsabilité individuelle:

(a) ‚ Les Crimes contre la Paix ‚: c’est-à-dire la direction, la 
préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre 
d’agression, ou d’une guerre en violation des traités, assu-
rances ou accords internationaux, ou la participation à un 
plan concerté ou à un complot pour l’accomplissement de 
l’un quelconque des actes qui précèdent;

(b) ‚ Les Crimes de Guerre ‚: c’est-à-dire les violations des 
lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, 
sans y être limitées, l’assassinat, les mauvais traitements et 
la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre 
but, des populations civiles dans les territoires occupés, 
l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de 
guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le 
pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif 
des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient 
pas les exigences militaires;

(c) ‚ Les Crimes contre l’Humanité ‚: c’est-à-dire l’assas-
sinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la dépor-
tation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes 
populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien 
les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou reli-
gieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient consti-
tué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont 
été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime ren-
trant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec 
ce crime.

Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou com-
plices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un 
plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quel-
conque des crimes ci-dessus définis sont responsables de 
tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution 
de ce plan” [5].

Le Tribunal de Nuremberg a confirmé l’applicabilité 
directe du droit international pénal concernant la res-
ponsabilité et le châtiment des personnes pour violation 
de ce droit. En particulier, à l’époque on considérait que 
le droit international s’applique uniquement aux actions 
des États souverains et ne prévoit pas de sanctions pour 
les individus. Selon le Tribunal, ces allégations doivent 
être rejetées. Par son arrêt, le Tribunal a constaté : «qu’il 
était admis depuis longtemps que le droit international im-
pose des devoirs et des responsabilités aux personnes phy-
siques de même façon que pour les Etats et pour violation 
du droit international certaines personnes peuvent être 
puni» [9, p. 234-235]. 

Le principe de l’individualisation de la responsabi-
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lité pénale et de la peine pour l’accomplissement des 
crimes internationaux, reconnu par l’arrêt du Tribunal de 
Nuremberg est devenu la pierre angulaire du droit inter-
national pénal. Le principe énoncé fournit le sens à l’in-
terdiction des crimes en droit international, en veillant à 
ce que certaines personnes qui ont commis ces crimes 
portent la responsabilité pour cela et sont soumis à la 
peine. [4, p. 71-72] L’Organisation des Nations Unies a 
pris soin d’affirmer les principes de droit international 
reconnus par le Statut du Tribunal de Nuremberg, qui se 
sont retrouvés dans les arrêts du Tribunal. Ainsi, par la 
Résolution nr. 95 (I) du 11 décembre, 1946, l’Assemblée 
générale de l’ONU a proposé à la Commission chargée 
de la codification du droit international à considérer 
comme une question d’importance capitale les projets 
visant à formuler dans le cadre d’une codification géné-
rale des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité 
ou dans le cadre d’un Code du droit criminel internatio-
nal les principes reconnus dans le statut de la Cour de 
Nuremberg et dans l’arrêt de cette Cour [10].

Deux années plus tard, la Convention pour la pré-
vention et la répression de la crime de génocide dans 
l’article IV a disposé: „Les personnes ayant commis le gé-
nocide ou l’un quelconque des autres actes énumérés à l’ar-
ticle III seront punies, qu’elles soient des gouvernants, des 
fonctionnaires ou des particuliers” [7].

Ensuite, le principe de l’individualisation de la respon-
sabilité internationale pour les crimes de guerre, mêmé 
si a été reflété d’une façon indirecte, a été inclue dans le 
contenu des conventions de Genève concernant la pro-
tection des victimes des conflits armées de 12 août 1949. 

La Convention de Genève pour l’amélioration du 
sort des blessés et des malades dans les forces armées 
en campagne, du 12 août 1949 dans l’article 49 prévoit: 
„Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre 
toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions 
pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant com-
mis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des 
infractions graves à la présente Convention définies à l’ar-
ticle suivant. Chaque Partie contractante aura l’obligation 
de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou 
d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces in-
fractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tri-
bunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si 
elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre 
législation, les remettre pour jugement à une autre Partie 
contractante intéressée à la poursuite, pour autant que 
cette Partie contractante ait retenu contre lesdites per-
sonnes des charges suffisantes. Chaque Partie contractante 
prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes 
contraires aux dispositions de la présente Convention, 
autres que les infractions graves définies à l’article suivant. 
En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de ga-
ranties de procédure et de libre défense qui ne seront pas 
inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de 
la Convention de Genève relative au traitement des prison-
niers de guerre du 12 août 1949 ” [6].

On peut trouver le même contenu dans l’article 50 de 
la Convention de Genève (II) sur les blessés, malades et 
naufragés des forces armées sur mer, 1949 ; l’article 129 
de la Convention de Genève (III) sur les prisonniers de 
guerre, 1949 ; l’article 146 de la Convention de Genève 
(IV) sur les personnes civiles, 1949. 

Dans ce contexte, il est nécessaire de mentionner 
que le principe énoncé pour la première fois à l’occasion 
de l’engagement de la responsabilité internationale pé-
nale par les criminels de l’Axe a été renforcé lors de la 
création de mécanismes ad hoc pour investigation des 
crimes internationaux commis sur le territoire de l’ex-
Yougoslavie et en Rwanda. Dans son activité, le Conseil 
de sécurité des Nations Unies a eu l’occasion de réaffir-
mer le principe de la responsabilité pénale individuelle 
internationale à plusieurs reprises. Ceci est principale-
ment attribuable à ses résolutions concernant la créa-
tion des tribunaux militaires internationaux ad hoc.

Ainsi, l’article 7 „Responsabilité pénale individuelle” 
du Statut du Tribunal international chargé de poursuivre 
les personnes présumées responsables de violations 
graves du droit international humanitaire commises sur 
le territoire de l’ex-Yougoslavie dispose: 

„1. Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, 
commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à pla-
nifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 
du présent statut est individuellement responsable dudit 
crime.

2. La qualité officielle d’un accusé, soit comme chef 
d’Etat ou de gouvernement, soit comme haut fonction-
naire, ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale et n’est 
pas un motif de diminution de la peine. 

3. Le fait que l’un quelconque des actes visés aux articles 
2 à 5 du présent statut a été commis par un subordonné ne 
dégage pas son supérieur de sa responsabilité pénale s’il 
savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné 
s’apprêtait à commettre cet acte ou l’avait fait et que le su-
périeur n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables 
pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir 
les auteurs.

4. Le fait qu’un accusé a agi en exécution d’un ordre 
d’un gouvernement ou d’un supérieur ne l’exonère pas de 
sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme 
un motif de diminution de la peine si le Tribunal internatio-
nal l’estime conforme à la justice” [13].

En plus, l’alinéa 1 de l’article 23 du Statut du Tribu-
nal mentionné prévoit: „La Chambre de première instance 
prononce des sentences et impose des peines et sanctions à 
l’encontre des personnes convaincues de violations graves 
du droit international humanitaire” [13].

Des dispositions semblables on peut trouver dans 
l’article 6 du Statut du Tribunal criminel international 
chargé de juger les personnes présumées responsables 
d’actes de génocide ou d’autres violations graves du 
droit international humanitaire commis sur le territoire 
du Rwanda et les citoyens rwandais présumés respon-
sables de tels actes ou violations commis sur le territoire 
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d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 
1994 [12].

Après la codification du principe de l’individualisa-
tion de la responsabilité pénale par une instance juridic-
tionnelle internationale ad hoc, le principe a été renforcé 
dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale 
en 1998, dont l’article 25 intitulé «Responsabilité pénale 
individuelle» dispose:

1. La Cour est compétente à l’égard des personnes phy-
siques en vertu du présent Statut.

2. Quiconque commet un crime relevant de la compé-
tence de la Cour est individuellement responsable et peut 
être puni conformément au présent Statut.

3. Aux termes du présent Statut, une personne est péna-
lement responsable et peut être punie pour un crime rele-
vant de la compétence de la Cour si:

a) elle commet un tel crime, que ce soit individuelle-
ment, conjointement avec une autre personne ou par l’in-
termédiaire d’une autre personne, que cette autre personne 
soit ou non pénalement responsable;

b) elle ordonne, sollicite ou encourage la commission 
d’un tel crime, dès lors qu’il y a commission ou tentative de 
commission de ce crime;

c) en vue de faciliter la commission d’un tel crime, elle 
apporte son aide, son concours ou toute autre forme d’as-
sistance à la commission ou à la tentative de commission 
de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette 
commission;

d) elle contribue de toute autre manière à la commis-
sion ou à la tentative de commission d’un tel crime par un 
groupe de personnes agissant de concert. Cette contribu-
tion doit être intentionnelle et, selon le cas:

i) viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein crimi-
nel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l’exé-
cution d’un crime relevant de la compétence de la Cour; ou

ii) être faite en pleine connaissance de l’intention du 
groupe de commettre ce crime;

e) s’agissant du crime de génocide, elle incite directe-
ment et publiquement autrui à le commettre;

f) elle tente de commettre un tel crime par des actes 
qui, par leur caractère substantiel, constituent un commen-
cement d’exécution mais sans que le crime soit accompli 
en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. 
Toutefois, la personne qui abandonne l’effort tendant à 
commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon 
l’achèvement ne peut être punie en vertu du présent Statut 
pour sa tentative si elle a complètement et volontairement 
renoncé au dessein criminel.

3bis. S’agissant du crime d’agression, les dispositions du 
présent article ne s’appliquent qu’aux personnes effective-
ment en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique 
ou militaire d’un Etat.

4. Aucune disposition du présent Statut relative à la res-
ponsabilité pénale des individus n’affecte la responsabilité 
des Etats en droit international” [11].

Même s’il apparait comme une solution efficace 
aux problèmes de paix et de sécurité internationale au 

XXIe siècle, le Statut de la Cour pénale internationale ne 
peut pas été reconnu aujourd’hui en tant qu’instrument 
universellement valable, cela en raison des intérêts po-
litiques de certains pays à l’échelle internationale. Par 
conséquent, aujourd’hui, nous ne pouvons pas négliger 
l’existence d’institutions judiciaires qui répondent aux 
éléments de droit national et du droit international et 
notamment le Tribunal spécial pour la Sierra Leone et le 
Tribunal spécial pour le Liban.

Suite aux négociations portées avec le gouverne-
ment de la Sierra Leone, le 16 janvier 2002 a été signé 
à Freetown, l’Accord pour et Statut du Tribunal Spécial 
pour la Sierra Leone, institué pour poursuivre et punir 
ceux qui sont responsables de crimes de guerre et des 
crimes contre l’humanité en Sierra Leone après le 30 
novembre 1996 lors de la guerre civile en Sierra Leone. 
C’était pour la première fois dans la pratique internatio-
nale pénale qu’on a créé un tribunal international d’une 
telle manière [2, p. 112-113]. 

Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone diffère des tri-
bunaux pénaux internationaux qui l’ont précédé –ceux 
pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda– et qui sont exclu-
sivement des tribunaux internationaux, instruments du 
Conseil de sécurité agissant conformément au mandat 
que leur confère le chapitre VII de la Charte des Nations 
Unies. Par contre, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone 
est un tribunal «hybride», de création et de compétence 
à la fois internationales et nationales» [15].

Le Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone 
contient des dispositions concernant le principe de 
la responsabilité pénale individuelle qui diffèrent de 
manière non essentielle des prévisions des actes consti-
tutifs mentionnés ci-dessus. Ainsi l’article 6 intitulé «Res-
ponsabilité pénale individuelle» prévoit:„1. Quiconque a 
planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute 
autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou 
exécuter un crime visé aux articles 2 à 4 du présent Statut 
est individuellement responsable dudit crime.

2. La qualité officielle d’un accusé, soit comme chef 
d’État ou de gouvernement, soit comme haut fonction-
naire, ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale et n’est 
pas un motif de diminution de la peine.

3. Le fait que l’un quelconque des actes visés aux ar-
ticles 2 à 4 du présent Statut a été commis par un subor-
donné ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité 
pénale s’il savait ou avait des raisons de savoir que le su-
bordonné s’apprêtait à commettre cet acte ou l’avait fait et 
que le supérieur n’a pas pris les mesures nécessaires et rai-
sonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou 
en punir les auteurs.

4. Le fait qu’un accusé a agi en exécution d’un ordre 
d’un gouvernement ou d’un supérieur ne l’exonère pas de 
sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme 
un motif de diminution de la peine si le Tribunal spécial l’es-
time conforme à la justice.

5. La responsabilité pénale individuelle des crimes visés 
à l’article 5 est établie conformément à la législation perti-
nente de la Sierra Leone” [14].
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En Décembre 2013, après les procès de l’ancien pré-
sident du Libéria, Charles Taylor, ainsi que des anciens 
chefs de milice sierra-léonais, le Tribunal spécial pour la 
Sierra Leone cesse son activité. Cependant, entre les Na-
tions Unies et le Gouvernement de la Sierra Leone a été 
signé le 11 Août 2010, un accord qui a permis la création 
du Tribunal spécial résiduel pour la Sierra Leone. Ce mé-
canisme résiduel aujourd’hui s’occupe de la protection 
des victimes, du contrôle sur le processus d’exécution 
des peines et de la gestion des archives du prédécesseur. 
[16] Le Statut du Tribunal spécial résiduel pour la Sierra 
Leone, en tant que partie composante de l’accord du 11 
août 2010 [17], contient les mêmes dispositions concer-
nant le principe de l’individualisation de la responsabi-
lité pénale qu’ont été prévues par le Statut du Tribunal 
spécial pour la Sierra Leone.

Le Tribunal spécial pour le Liban a été créé à la suite 
d’un accord conclu entre l’ONU et le Liban conformé-
ment à la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU 
nr. 1664 (2006) du 20 Mars 2006, qui a répondu à la de-
mande du gouvernement du Liban de créer un tribunal 
international pour juger toutes les personnes respon-
sables du crime terroriste qui a entraîné la mort de l’an-
cien Premier Ministre libanais Rafic Hariri et d’autres per-
sonnes. Compte tenu des particularités des juridictions 
nationales internationalisées, l’Accord sur la création du 
Tribunal pour le Liban en lignes générales contient les 
mêmes dispositions que l’Accord sur la création du Tri-
bunal spécial pour la Sierra Leone [3, p. 49]. 

En concluant, mais sans prétendre d’être exhaustif, 
on peut affirmer que le principe de l’individualisation de 
la responsabilité internationale pénale était présent en 
tant que principe fondamental dans tous les modèles 
de la juridiction internationale pénale permanente et ad 
hoc (y compris les tribunaux hybrides, et les mécanismes 
de juridiction internationale pénale résiduelle). La règle-
mentation du principe mentionné dans les actes consti-
tutifs des tribunaux pénaux internationaux a contribué à 
l’enrichissement du contenu juridique du principe, mais 
ceci constitue déjà l’objet d’une autre recherche. 

Références bibliographiques:
1. Onica-Jarka B. Drept internațional umanitar. Note de 

curs. București: Universul juridic, 2010. p. 13.
2. Sârcu-Scobioală D., Lupușor I., Goncearova E. Jurisdicția 

internațională penală. Chișinău: CEP USM., 2008. 
p. 112-113.

3. Scobioală D. Esența şi efectele actului jurisdicțional 
internațional/ Autoreferat al tezei de doctor habilitat în 
drept. Chișinău, 2014.

4. Костенко Н. И. Международное уголовное право. 
Москва: Юрлитинформ, 2004. c. 71-72.

5. Accord concernant la poursuite et le châtiment des 
grands criminels de guerre des Puissances européen-
nes de l'Axe et statut du tribunal international militai-
re. Londres, 8 août 1945.  https://www.icrc.org/applic/

ihl/dih.nsf/52d68d14de6160e0c12563da005fdb1b/ef
25b8f448034148c1256417004b1ce6?OpenDocument 
(vizitat 12.03.2017).

6. Convention de Genève pour l’amélioration du sort des 
blessés et des malades dans les forces armées en cam-
pagne, du 12 août 1949. https://www.icrc.org/fre/as-
sets/files/other/icrc_001_0173.pdf (vizitat 12.03.2017).

7. Convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide, 9 décembre 1948. https://ihl-databases.
icrc.org/dih-traites/INTRO/357?OpenDocument (vizi-
tat 10.03.2017).

8. Instructions de 1863 pour les armées en cam-
pagne des Etats-Unis d’Amérique (Lieber Code). 
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/
INTRO/110?OpenDocument (vizitat 14.03.2017)

9. Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal 
militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945 - 
1er octobre 1946, tome I, Jugement, pp. 234-235.

10.  Résolution nr. 95 (I) du 11 décembre 1946 de l’Assem-
blée Générale de l’ONU “Confirmation des principes du 
droit international reconnus par le Statut de la Cour 
de Nuremberg” https://documents-dds-ny.un.org/
doc/RESOLUTION/GEN/NR0/033/46/IMG/NR003346.
pdf?OpenElement (vizitat 12.03.2017)

11. Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 
juillet 1998, https://ihl-databases.icrc.org/dih-traites/
INTRO/585 (vizitat 12.03.2017).

12. Statut du Tribunal criminel international chargé de 
juger les personnes présumées responsables d’actes 
de génocide ou d’autres violations graves du droit 
international humanitaire commis sur le territoire 
du Rwanda et les citoyens rwandais présumés res-
ponsables de tels actes ou violations commis sur le 
territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 
décembre 1994. https://ihl-databases.icrc.org/ap-
plic/ihl/dih.nsf/Article.xsp?action=openDocument&
documentId=531E057F621D4B1AC12563F6006191
DC (vizitat 12.03.2017).

13. Statut du Tribunal international chargé de poursuivre 
les personnes présumées responsables de violations 
graves du droit international humanitaire commises 
sur le territoire de l’ex-Yougoslavie dispose, adopté par 
le Conseil de sécurité de l’ONU, par sa résolution 827 
(1993) du 25 mai 1993, le Statut du Tribunal interna-
tional pour l’ex-Yougoslavie, https://ihl-databases.icrc.
org/dih-traites/INTRO/555 (vizitat 12.03.2017).

14. Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, 16 jan-
vier 2002. https://ihl-databases.icrc.org/dih-traites/
INTRO/605?OpenDocument 

15. https://www.icrc.org/dih/INTRO/605?OpenDocument 
(vizitat 12.03.2017).

16. http://www.trial-ch.org/fr/ressources/tribunaux/tribu-
naux-hybrides/tribunal-special-pour-la-sierra-leone.
html (vizitat 12.03.2017).

17. The Residual Special Court for Sierra Leone Agreement 
(Ratification) Act, 2011. http://www.rscsl.org/Docu-
ments/RSCSL-Act.pdf (vizitat 12.03.2017).



47Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al JustiţieiNR. 1 (40), 2017

АннотАция

В статье описана долговременная проблемная си-
туация, являющаяся реакцией на открытие фак-
та, что совершение неосторожного преступления 
несколькими лицами не укладывается в готовые 
концептуальные схемы теории соучастия в пре-
ступлении. Актуализирован вопрос дальнейшей 
разработки теоретического и законодательного 
инструментария, которые адекватнее отразят объ-
ективную реальность – существование неосторож-
ного преступления, совершенного несколькими 
лицами.
Ключевые слова: соучастие в преступлении, неос-
торожность, неосторожное преступление, неос-
торожное сопричинение, объективную реальность.

O ANALIZĂ CRITICĂ A CONCEPTULUI  
„CRIMĂ INDIVIDUALĂ DIN NEGLIJENȚĂ”,  
CA METODĂ DE REZOLVARE A PROBLEMEI DE 
COPARTICIPARE DIN NEGLIJENȚĂ

SuMaR

În articol se descrie o situaţie problematică de lungă 
durată, ca reacţie la apariţia faptului că comiterea unei 
crime din neglijenţă de către câteva persoane nu se 
încadrează în pregătitele scheme conceptuale ale teoriei 
de complicitate la crimă.  Este actualizată problema de 
pregătire în continuare a instrumentarului teoretic şi 
cel legislativ care vor oglindi mai adecvat realitatea 
obiectivă – existenţa crimei comise de către mai multe 
persoane din neglijenţă. 
Cuvinte-cheie: coparticipant la crimă, neglijenţă, crimă 
din neglijenţă, coparticipare din neglijenţă, realitatea 
obiectivă. 

 DRePt PeNal ŞI DRePt PRoceSual PeNal

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ «САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ  
НЕОСТОРОЖНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» КАК МЕТОДА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
НЕОСТОРОЖНОГО СОПРИЧИНЕНИЯ

Сергей БАГиРоВ,
кандидат юридических 
наук, доцент, докторант 
кафедры уголовного права  
Классического приватного 
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Постановка проблемы. Совершение одного 
неосторожного преступления несколькими субъек-
тами – реальность, подтверждаемая многовековой 
практикой. Известные нам попытки создания теоре-
тической базы для принятия обоснованных практи-
ческих решений относительно указанных ситуаций 
предпринимаются наукой уголовного права с нача-
ла XIX столетия. Учение о стечении неосторожности 
(concursus incautus) в науке уголовного права до сих 
пор не является завершенным. Взгляды ученых раз-
ных стран (а также и в пределах одного государства) 
отличаются диаметрально: одни авторы признают 
возможность соучастия в неосторожных преступле-
ниях, другие исходят из принципиального отличия 
соучастия и стечения неосторожности в одном пре-
ступлении. В настоящее время для обозначения сте-
чения неосторожности нескольких лиц при одном 
неосторожном преступлении используется термин 
«неосторожное сопричинение», пришедший к нам из 
немецкой уголовно-правовой литературы. 

В учебниках и монографической литературе по 
уголовному праву неосторожное сопричинение опи-

Critical analysis of the concept 
«Separate crime is committed by 
negligence» as a method of solution 
of the problem co-causality in crimes 
are committed by negligence

SuMMaRy

In the research paper has been described over 
the years formed a problematic situation that is 
a reaction to the opening of the fact that commit-
ting negligent crime to several persons does not 
fit in the prepared conceptual scheme theory of 
complicity in crime. This requires further advan-
cement of theoretical and legal instruments that 
more adequately reflect the objective reality – the 
existence of negligent crime committed by several 
persons.
Key-words: criminal complicity, negligence, crime 
is committed by negligence, co-causality in crimes 
are committed by negligence, objective reality.

CZu: 343.2.000.001.1
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сывается как проблема ввиду отсутствия в Общей час-
ти уголовных кодексов разработанного нормативно-
го механизма привлечения к уголовной ответствен-
ности нескольких лиц, по неосторожности причинив-
ших один преступный результат. Отдельные нормы 
Особенной части уголовных кодексов иногда содер-
жат предписания, в которых угадывается попытка 
законодателя отразить закономерности совершения 
одного неосторожного преступления несколькими 
лицами. В то же время такие нормы весьма редки, их 
включение в законодательную материю происходит 
спорадически. Если же несколько лиц причинили по 
неосторожности одно преступное последствие и в 
Особенной части УК отсутствуют нормы, рассчитан-
ные на такое совместное причинение, то нынешние 
теория и практика уголовного права оценивают со-
вершенное каждым субъектом как самостоятельное 
неосторожное преступление. В настоящей статье 
автор анализирует взгляды сторонников и противни-
ков такого научного подхода, вскрывает недостатки 
указанного решения проблемы неосторожного со-
причинения и предлагает альтернативную парадиг-
му ответственности за неосторожное преступление, 
совершенное несколькими лицами. 

Актуальность темы исследования может быть 
обоснована увеличивающимся числом регистри-
руемых неосторожных преступлений, в структуре 
которых удельный вес многосубъектных неосторож-
ных преступлений неуклонно возрастает. Если ис-
следователи начала 80-х гг. XX в. отмечали, что доля 
неосторожного сопричинения во всей неосторож-
ной преступности составляет порядка 25-40 % [17, с. 
16], то есть каждое четвертое преступление, то уже 
в 2004 г. эта доля существенно возросла. Например, 
автотранспортные преступления, совершение кото-
рых было осложнено несколькими привходящими 
факторами, в том числе неосторожным поведением 
самого потерпевшего, составляют более 58% всех ре-
гистрируемых неосторожных преступлений [2, c. 155-
163]. Это означает, что примерно в половине случаев 
неосторожных преступлений практические работни-
ки вынуждены касаться вопросов, решение которых 
в теории уголовного права имеет паллиативный ха-
рактер. Кроме того, недостаточная разработка уче-
ния о причинной связи в уголовном праве приме-
нительно к неосторожным преступлениям приводит 
к тому, что часто причинителем последствия может 
быть весьма произвольно объявлен лишь один из 
сопричинителей вреда, тогда как другой участник 
(участники) процесса причинения избегает уголов-
ной ответственности. Возможна и другая ситуация. 
Теоретическая рекомендация считать деяние каж-
дого сопричинителя самостоятельно совершенным 
неосторожным преступлением таит в себе опасность 
безосновательного привлечения к уголовной ответс-
твенности когда, например, отсутствует причинная 
связь его нарушения с общественно опасным пос-

ледствием. Есть основания полагать, что здесь имеет-
ся благоприятная почва для злоупотреблений.  

Думаю, что в качестве первоочередной задачи 
анализа исследований и публикаций необходимо 
обозначить историю возникновения взгляда о целе-
сообразности самостоятельной уголовно-правовой 
оценки поведения каждого сопричинителя преступ-
ного последствия. Основу данного взгляда составля-
ют теории юридической природы соучастия в пре-
ступлении, сформулированные в XIX-XX вв. и изло-
женные в работах Г. Е. Колоколова, С. В. Познышева, 
Н. Д. Сергеевского, Н. С. Таганцева, И. Я. Фойницкого и 
других известных криминалистов.

На наш взгляд, наиболее обстоятельно взгляды 
ученых на соучастие были описаны и классифициро-
ваны С. В. Познышевым, который в своих трудах вы-
делял два направления в понимании юридической 
сущности соучастия – старое (узкое) и новое (широ-
кое) [12, с. 373 – 378].

Представители старого направления рассматри-
вали соучастников с точки зрения принципа соли-
дарной ответственности, а соучастие – как особую 
форму совершения умышленного преступления. В 
новом направлении понимания юридической при-
роды соучастия ответственность соучастников осно-
вывали на принципе индивидуальной, а не солидар-
ной, ответственности, допуская при этом соучастие 
и в неосторожных преступлениях. Особый взгляд 
на соучастие был изложен профессором И. Я. Фой-
ницким, который предлагал вообще отказаться от 
постановлений Общей части о соучастии и рассмат-
ривать поведение каждого соучастника как самосто-
ятельное преступление [16, c. 3-28]. Этот подход был 
реализован в законотворческой практике некоторых 
государств. Например, Уголовный кодекс Норвегии 
по сей день не содержит в Общей части положений о 
соучастии в преступлении. При необходимости зако-
нодатель указывает на соучастие в конкретных нор-
мах Особенной части [15, c. 375].

Сопоставляя два основных подхода к природе 
соучастия, С. В. Познышев не соглашался полностью 
ни с одним из них. Поскольку ученый допускал не-
осторожное соучастие, то он считал первый подход 
чрезмерно суживающим понятие соучастия. Второй 
взгляд, по его мнению, до крайности расширяет по-
нятие соучастия. С. В. Познышев пишет: «В крайнем 
своем выражении (например, в доктрине проф. Фой-
ницкого) этот взгляд приводит к отдельному рассмот-
рению действий участников, как самостоятельных 
преступлений. Но это, как замечено выше в тексте, 
невозможно и привело бы к признанию безнака-
занности многих из рассматриваемых случаев или к 
неправильной их квалификации; например, если не-
сколько лиц, хотя бы по предварительному уговору и 
с намерением убить, нанесли каждый по несмертель-
ной, легкой ране, но от совокупности ран последова-
ла смерть, то, рассматривая действия соучастников 
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каждого отдельно, мы пришли бы к обвинению каж-
дого лишь в нанесении легкой раны, а того, кто де-
ржал жертву за ноги, пришлось бы, пожалуй, подвер-
гнуть наказанию разве за насилие и т.д.» [12, с. 376].

Комментируя вышеприведенный взгляд С. В. Поз-
нышева, следует заметить, что применительно к неко-
торым ситуациям в современной судебной практике, 
где мы встречаемся с неосторожными действиями не-
скольких лиц, наблюдается аналогичная, по сути, про-
блема. В делах, где неосторожное поведение несколь-
ких лиц лишь в совокупности приводит к преступным 
последствиям, отдельное изучение действий каждого 
из сопричинителей приводит к выводу об их недоста-
точности для причинения последствия. Следователь-
но, без построения соответствующей теоретической 
схемы и исходя из действующего законодательства, 
многих из сопричинителей вреда по неосторожнос-
ти нужно было бы вообще не привлекать к уголовной 
ответственности, так как их действия были недоста-
точны для наступления последствия. Это привело бы 
(и часто приводит) к безнаказанности неосторожно 
действовавшего субъекта, что можно признать хотя и 
соответствующим действующему уголовному закону, 
однако неправильным с точки зрения правового со-
держания подобных ситуаций.

Подход, в соответствии с которым деяние каждого 
участника неосторожного причинения вреда необхо-
димо расценивать как самостоятельное неосторож-
ное преступление, окончательно утвердился в науке 
советского уголовного права с конца 50-х гг. В это 
время в ходе реформы уголовного законодательства 
произошла активная дискуссия между сторонниками 
соучастия в неосторожных преступлениях и их оппо-
нентами. В результате дискуссии подавляющее боль-
шинство криминалистов отказалось от концепции 
соучастия в неосторожных преступлениях, а в качес-
тве решения проблемы совместного неосторожного 
причинения вреда снова было предложено возвра-
титься к конструкции самостоятельного неосторож-
ного преступления. Например, Н. Ф. Кузнецова и В. Н. 
Кудрявцев полагали, что неосторожное сопричине-
ние сводится к признанию каждого действовавшего 
лица совершившим самостоятельное преступление: 
«Виновные отвечают здесь за самостоятельные не-
осторожные преступления (при условии, конечно, 
их неосторожной вины и причинной связи между их 
действиями или бездействием и преступным резуль-
татом)» [6, с. 15]. Этого же взгляда придерживался А. 
А. Тер-Акопов: «Соучастие в преступлениях с неосто-
рожной формой вины невозможно по определению; 
несколько лиц, действуя неосторожно, могут совмес-
тно причинить вред (например, двое рабочих, ре-
монтирующих крышу, сбрасывают вместе лист шифе-
ра, который попадает в голову оказавшегося вблизи 
прохожего), но это совместное причинение вреда не 
является соучастием в преступлении, каждый винов-
ный несет ответственность самостоятельно» [14, с. 

138]. Ряд современных исследователей также подде-
рживают данный взгляд. Так, А. В. Курсаев пишет, что 
в случаях, когда неосторожное преступление совер-
шено несколькими лицами, содеянное ими рассмат-
ривается как самостоятельно совершенные преступ-
ления. Такие лица несут ответственность исключи-
тельно индивидуально, каждый за свое неосторож-
ное поведение [8, с. 69]. В другом месте монографии 
ученый отмечает, что «исключая возможность охвата 
рамками соучастия неосторожного причинения вре-
да, действующее уголовное законодательство не ис-
ключает вменение причинения по неосторожности 
данного вреда всем его участникам» [8, с. 73]. Ввиду 
ограниченного объема данной публикации, взгляды 
других сторонников данного подхода опустим.

Следует обратить внимание и на авторов, из ра-
бот которых сложно сформировать однозначное 
мнение по поводу рассматриваемого вопроса. К 
ним можно отнести, например, исследователя неос-
торожных преступлений В. А. Нерсесяна, который в 
своей монографии приводит мнение, изложенное в 
трудах М. И. Ковалева [5, с. 115] и А. А. Пионтковского 
[10, с. 104], однако не дает ему собственную оценку. 
Поэтому неясно, согласен ли В. А. Нерсесян с положе-
нием об индивидуальной ответственности каждого 
за самостоятельно совершенное им неосторожное 
преступление: «…в тех случаях, когда несколько 
лиц совершают неосторожное преступление, со-
деянное ими рассматривается как самостоятельно 
совершенные преступления». Следовательно, такие 
лица несут ответственность исключительно индиви-
дуально, каждый – за собственно совершенное им 
неосторожное преступление [9, с. 166 – 167]. В даль-
нейшем В. А. Нерсесян пишет, соглашаясь с авторами 
Комментария к УК РФ, следующее: «В преступлениях, 
совершаемых с неосторожной формой вины (см., на-
пример, ст. 109, ч. 2 ст. 215), соучастие невозможно. 
В этом случае отсутствует объединение волевых уси-
лий нескольких лиц на достижение единого преступ-
ного результата, а потому содеянное каждым из них 
квалифицируется отдельно по той или иной статье 
УК, предусматривающей ответственность за неосто-
рожное преступление (например, по ч. 2 ст. 109 за 
причинение по неосторожности смерти нескольким 
лицам)» [7, с. 50 – 51; 9, с. 172].

Положения указанной монографии дают основа-
ния для вывода, что В. А. Нерсесян, с одной стороны, 
ведет речь об участии нескольких сопричинителей в 
едином неосторожном преступлении, а затем проти-
воречит себе, высказывая мнение о том, что содеян-
ное каждым сопричинителем квалифицируется отде-
льно, а не как единое неосторожное преступление.

Излагая основной материал исследования, 
заметим, что критическое отношение к концепции 
«самостоятельное неосторожное преступление» 
уже высказывалось рядом авторов. Так, Р. Р. Галиак-
баров относительно неосторожного сопричинения 
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заметил, что «в законе такой тип совместных опас-
ных поступков людей специально не регламентиру-
ется, поэтому ответственность каждого виновного 
определяется на общих основаниях, как если бы он 
причинил последствие в одиночку» [3, с. 94]. Следует 
заметить, что Р. Р. Галиакбаров в то же время подвер-
гает критике указанную теоретическую конструкцию 
самостоятельной ответственности каждого сопричи-
нителя. Ученый пишет, что данная рекомендация со-
ответствует действующему законодательству, но она 
не учитывает того, что результат причиняется винов-
ными совместно [3, с. 94].

Такое же критическое отношение выразила И. Р. Ха- 
ритонова: «Согласно сложившейся практике, соде-
янное каждым из сопричинителей оценивается как 
самостоятельное неосторожное преступление. Каж-
дому из виновных вменяется преступный результат 
так, как будто он действовал один, и его действия 
сами по себе (безотносительно к действиям осталь-
ных сопричинителей) находятся в причинной связи 
с последствиями, т. е. необходимы и достаточны для 
их наступления. При таком подходе фактическая сов-
местность причинения результата никак не учитыва-
ется» [18, с. 26].

Следует согласиться с замечанием И. Р. Харитоно-
вой о том, что вменение результата субъекту проис-
ходит так, как будто его действия сами по себе необ-
ходимы и достаточны для наступления последствий. 
Добавим к этому, что согласно логическим правилам 
установления причинности, если деяние лица было 
хотя и необходимым, но недостаточным условием 
наступления результата, причинной связи нет. Сле-
довательно, признание причинной связи там, где она 
в действительности отсутствует, образует юридичес-
кую фикцию. При таких обстоятельствах, признание 
содеянного в качестве самостоятельного неосторож-
ного преступления не имеет под собой надлежащего 
теоретического обоснования.

Правильным является замечание И. Р. Харитоно-
вой, что вменение каждому участнику причиненно-
го последствия как самостоятельного преступления, 
как это сейчас и делается на практике, вряд ли обос-
нованно. Следует согласиться и с выводом о том, что 
действия сопричинителя в большинстве случаев сами 
по себе оказываются недостаточными для наступле-
ния уголовно-правовых последствий [18, с. 26 – 27].

Необходимо также поддержать мнение ученой 
о том, что квалификация действий сопричинителей 
как самостоятельных неосторожных преступлений 
приводит к искусственному разрыву объективной и 
субъективной связи между участниками единого не-
осторожного посягательства, порождающий вмене-
ние каждому из них преступного результата, как бы 
причиненного в одиночку [19, с. 48 – 49].

Касательно предложения о самостоятельной уго-
ловно-правовой оценке поведения каждого сопри-
чинителя вреда при неосторожном преступлении  

С. В. Гончаренко верно заметил, что данное утвержде-
ние справедливо, но лишь для тех случаев, когда все 
действия каждого из сопричинителей укладываются в 
рамки определенного состава преступления [13, с. 82].

В своей лекции о соучастии в преступлении  
А. Ф. Зелинский, характеризуя ситуацию, когда ви-
новные несут самостоятельную ответственность за 
свои действия, отмечал: «Мы можем мысленно разъ-
единить эти действия, и от этого они не утратят сво-
ей внутренней логики и законченности, так как они 
взаимно не связаны друг с другом, взаимно не обус-
ловлены» [4, с. 5]. Действительно, проведя аналогию 
с ситуациями неосторожного сопричинения, можно 
заметить, что при разъединении деяний сопричини-
телей на самостоятельные неосторожные преступле-
ния утрачивается внутренняя логика и объективная 
завершенность, так как поведение сопричинителей 
взаимосвязано и взаимообусловлено. 

Следует поддержать мнение А. И. Плотникова 
о том, что квалификация неосторожного сопричи-
нения как соучастия неприемлема, но квалифици-
ровать содеянное раздельно как самостоятельные 
преступления не менее сомнительно, поскольку по-
лучается, что при одной жертве два человека при-
влечены за самостоятельное лишение жизни. Про-
тиворечивость рассматриваемой ситуации может 
быть устранена специальной нормой, которая бы 
предусматривала неосторожное сопричинение пос-
ледствий. Ссылка на нее при квалификации давала 
бы возможность преодолеть ту двусмысленность и 
неопределенность, которая возникает в подобных 
случаях [11, с. 256].

Акцентируя на важности системного подхо-
да в решении проблем соучастия в преступлении,  
А. А. Арутюнов правильно отметил, что долгое время 
исследование сводилось преимущественно к «раз-
ложению» изучаемого объекта на части и описанию 
этих частей. Тем самым изучался лишь количествен-
ный аспект объекта: целое есть сумма этих частей. 
Нетрудно убедиться, что изучение института соучас-
тия шло как раз по такому пути. Изучаемый объект 
(соучастие) раскладывался на части (исполнитель, 
организатор, подстрекатель, пособник), которые 
описывались. В результате попытки обосновать, на-
пример, причинную связь между действиями соучас-
тников и преступным результатом не могли получить 
должной аргументации» [1, с. 43].

С изложенным взглядом А. А. Арутюновым следу-
ет согласиться. Одновременно напрашивается еще 
один вывод. Сегодня ситуации совершения одного 
неосторожного преступления несколькими лица-
ми наука так же предлагает решать примитивными 
несистемными средствами анализа. Целостный сис-
темный объект, каковым выступает феномен неосто-
рожного сопричинения, разлагается на части, назы-
ваемые в теории и практике уголовного права «са-
мостоятельное неосторожное преступление». После 
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чего пытаются присвоить этой части интегративную 
характеристику системы сопричинения, которой от-
дельный элемент не обладает и по законам системы 
обладать не может. В итоге рекомендация квалифи-
цировать действия сопричинителя как совершение 
«самостоятельного неосторожного преступления» 
наталкивается на проблему недостаточности его 
действий (деяния, нарушения правил и т.п.) для того, 
чтобы вызвать наступление последствия. Результат 
порождается полной (интегративной) причиной, в 
которой проявляется новое системное свойство – 
способность породить последствие – и которым от-
дельные элементы системы не обладают.

Обратим внимание на еще одно важное поло-
жение, выдвинутое А. А. Арутюновым: «Если общий 
результат нельзя разделить на отдельные самосто-
ятельные части по количеству соучастников, то, 
значит, невозможно представить интегрированные 
действия соучастников как механическую сумму са-
мостоятельных действий каждого соучастника. Сле-
довательно, природа соучастия не может быть объ-
яснена и с позиций самостоятельной формы преступ-
ной деятельности каждого соучастника» [1, с. 55].

Отмеченное верно, за исключением одного про-
тиворечия, допускаемого А. А. Арутюновым и други-
ми учеными. При неосторожном сопричинении име-
ется общий для всех участников результат, который 
так же неделим, как и при соучастии; причина, вы-
зывающая общий результат, интегративна; природа 
неосторожного сопричинения также не может быть 
объяснена с позиций самостоятельной преступной 
деятельности каждого сопричинителя. Несмотря на 
всю очевидность этого, многие исследователи счита-
ют правильным рассматривать неосторожное сопри-
чинение с позиции самостоятельного неосторожно-
го преступления, совершенного каждым отдельным 
сопричинителем. В этой части их взгляды отличаются 
непоследовательностью.

Перспективы дальнейших исследований неос-
торожного сопричинения заключаются в уточнении 
положений альтернативной парадигмы – единого не-
осторожного преступления, совершенного несколь-
кими субъектами.
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SuMaR

În acest studiu am încercat să abordăm aspectul prac-
tic al teoriei de clasificare a contractelor. Am reuşit să 
analizăm efectele juridice specifice unui anumit tip 
de contracte în funcţie de clauzele specifice stipulate 
de părţi sau chiar de legiuitor. Astfel, abordarea noas-
tră ştiinţifică a fost orientată spre înţelegerea unor 
construcţii contractuale complexe care unifică într-o 
singură formă elemente considerate a fi antagonice.
Cuvinte-cheie: contracte civile, clasificare, Codul Civil, 
contracte negociate, contracte forţate, calificare juridi-
co-civilă 

Clasificarea legală elementară a contractelor civile 
este expusă în art. 666 Cod Civil al Republicii Moldova, iar 
importanţa juridico-practică a acesteia rezidă în faptul că 
stabilirea caracteristicilor esenţiale ale unui contract face 
posibilă încadrarea lui juridică. Astfel, procedeul de clasi-
ficare reprezintă o treaptă a calificării contractelor, care 
semnifică identificarea regimului juridic al acestora. Afla-
rea regimului aplicabil unor categorii de contracte este 
strict condiţionată de mai multe criterii de grupare şi, în 
funcţie de abordarea teoretică a problemei, distingem 
clasificări tradiţionale, recente, legale, precum şi doctri-
nale. 

Inițial, în jurisprudența romană contractele au fost 
clasificate doar în funcție de modul de formare a lor, și 
numai synalagma a permis dezvoltarea clasificării con-
tractelor civile, fapt ce a generat consecințe teoretice și 
practice de utilizare a contractelor solemne, contractelor 
reale, contractelor consensuale și derivatele acestora, 
cum ar fi contractele reale de bună-credință, contractele 
nenumite și pactele [3]. 

Cu titlu de enumerare neexhaustivă, Codul Civil al R. 
Moldova prevede posibilele variaţii ale clivajelor contrac-
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tuale: gratuite – oneroase, unilaterale – sinalagmatice, 
negociate – standarde, comutative – aleatorii, numite 
– nenumite, consensuale – reale, preliminare – de bază, 
generale – speciale, complexe – mixte etc.

 Însăşi procesul de formare a unui contract civil, con-
venţional, poate fi descompus în mai multe etape, ne-
cesare pentru maturizarea consimţământului de a con-
tracta. Negocierile contractuale deseori trec succesiv în 
faza ante-contractelor, entităţi juridice pe larg utilizate 
în practica contractuală în formula „contract preliminar”, 
„contract prealabil”, „contract cadru”*, „acord de princi-
piu”, „scrisoare de intenţie”. Clasificarea contractelor civile 
după modul executării contractelor de drept comun este 
efectuată de către Marius Floare în cadrul cercetării pro-
blemelor prezumțiilor de bună și rea-credință în negocie-
rea și executarea contractelor de drept comun [8]. 

Deşi Codul civil al Republicii Moldova nu plasează 
această formulă juridică în cadrul clasificării legale a con-
tractelor, expusă în art.666, totuşi noţiunea şi regimul ju-
ridic al antecontractelor este într-o manieră nesistemică 
stabilită de legislaţia civilă.

În cele ce urmează ne propunem să analizăm cate-
goriile în parte, încercând a face o incursiune practică în 
efectele juridice ale fiecărei varietăţi de contracte civile:
_________________

* Regimul juridic al contractului cadru este supus unei 
analize detaliate în temeiul legislației românești în lucrarea lui  
Diaconescu Șerban. Contractul cadru de distribuție comercială. 
București: Universul Juridic, 2010. 
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I. Contractele oneroase şi gratuite 
Conform art. 197, alin. (1) şi (2) al Codului Civil al RM, 

actul juridic cu titlu oneros este actul prin care se pro-
cură unei părţi un folos patrimonial pentru obţinerea în 
schimb a unui alt folos patrimonial. În schimb, gratuitatea 
presupune aducerea unei valori patrimoniale, fără recla-
marea unei contraprestaţii reciproce. 

Spre deosebire de cel oneros, gratuitatea unui con-
tract are o valenţă binară: contractele dezinteresate şi 
liberatorii (de liberalităţi). Prin contractele dezinteresate, 
dispunătorul face un serviciu gratuit gratificatului, dar 
nu-şi micşorează patrimoniul propriu. Drept exemple 
pot servi: comodatul, mandatul neremunerat (art. 1030, 
1033 Cod Civil), fidejusiunea gratuită (art. 1146 Cod Civil). 
Liberalitățile sunt contractele prin care se operează un 
transfer de valori patrimoniale de la dispunător la gratifi-
cat, transfer care diminuează patrimoniul dispunătorului. 
La categoria de liberalităţi sunt atribuite, în special, con-
tractele de donaţie [1].

Importanţa existenţei unui „antagonism juridic” între 
contractele oneroase şi dihotomia celor gratuite poate 
fi analizată prin prisma a ceea ce s-ar numi specificul fis-
calităţii naţionale. Astfel, în conformitate cu prevederile 
art. 42, alin. (3) al Codului Fiscal al RM, persoana care face 
o donaţie sub formă de mijloace băneşti se consideră 
drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei 
mijloacelor băneşti donate, or, venitul acesteia este im-
pozabil în ordinea descrisă de art. 15 Cod Fiscal al RM.* 
Prin normele citate se ajunge într-un cerc vicios când 
donatorul, de rând cu donatarul, va fi obligat să achite 
impozite deductibile din valoarea mijloacelor pecuniare 
donate. Astfel, deşi cel dintâi pierde o parte din activele 
sale patrimoniale, conform legii fiscale, acesta obţine un 
venit… Substratul logic al unei asemenea reglementări 
contradictorii rămâne a fi o dogmă legislativă, deoarece 
există o vădită disonanţă dintre efectele de drept privat şi 
de drept public ale donaţiei de mijloace financiare.

Dacă e să revenim în albia naturii civile a gratuităţii 
şi onerozităţii unui contract, atunci trebuie să specificăm, 
cu titlu de analiză comparativă, că în situaţia în care din 
conţinutul contractului nu se poate stabili cu certitudine 
preţul sau remuneraţia creditorului, atunci contractul se 
prezumă a fi unul oneros [18]. O atare normă este pre-
zentă în art. 423, pct. 3 din Codul Civil al Federaţiei Ruse 
şi nu-şi găseşte o reflectare expresă în legislaţia naţională. 
Însă, din interpretarea sistemică a prevederilor Codului 
Civil, e uşor deductibilă concluzia conform căreia gratu-

itatea unui contract este o excepţie, derivată expres din 
acordul părţilor, or, onerozitatea acestuia este regula ge-
neral aplicabilă raporturilor civile de drept relativ. Totuşi, 
agreăm ideea lipsei unei prezumţii de acest gen, deoare-
ce, în lumina reglementărilor procesuale ale art. 118 Cod 
de Procedură Civilă al RM, fiecare parte litigantă trebuie 
să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept te-
mei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale. Astfel, cel ce invocă 
existenţa unui contract cu titlu gratuit sau, dimpotrivă, 
oneros va fi ţinut la administrarea unor probe direct per-
tinente alegaţiilor sale. Per a contrario definirea pentru un 
subiect a unei prezumţii de onerozitate a unui contract 
ar genera situaţia în care statutul drepturilor procesuale 
ar fi ab initio superior celor aparţinând persoanei pentru 
care prezumţia este defavorabilă (art. 123, alin. (4) Cod de 
Procedură Civilă al RM). 

La fel, din perspectiva naturii actului civil, putem con-
stata că doar unicul element al gratuităţii contractului 
poate determina în unele condiţii pentru acesta un statut 
juridic total diferit de cel aparent în cazul unor raporturi 
oneroase. De exemplu, art. 980, alin. (2) Cod Civil preve-
de că transportarea gratuită a persoanei sau a bunului, 
cu excepţia cazului când este efectuată în activitatea de 
întreprinzător de persoana care oferă public servicii de 
transport, nu este guvernată de regulile stipulate pentru 
contractul de transport şi transportatorul poartă doar o 
obligaţie de prudenţă şi diligenţă. Excepţia instituită de 
legiuitor derivă din obiectul specific al contractului de 
transport, care presupune obligaţia cărăuşului de a trans-
porta bunurile sau persoana; obligaţie corelativ condiţi-
onată de îndatorirea clientului de a achita remuneraţia 
cuvenită. Astfel, cu titlu general, accentuăm că lipsa obli-
gaţiei de remunerare a transportatorului echivalează cu 
acordarea de servicii pe temeiuri de filantropie, sponso-
rizare sau oricare altă instituţie ce-i incumbă gratuitatea 
relaţiilor între subiecţi. Altfel spus, nu poate fi constatată 
prezenţa unor raporturi de transport în sens juridic, ci 
doar sub aspect economic.

Gratuitatea uneori condiţionează însăşi obligativita-
tea unui contract, aceasta fiind dictată din raţiuni de dez-
voltare a conţinutului anumitor drepturi fundamentale, 
precum dreptul la informare. De exemplu, conform Deci-
ziei Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire 
la condiţiile de retransmisie a serviciilor de programe, nr. 
41 din 30 martie 2010, distribuitorii de servicii de progra-
me sunt obligaţi să contracteze cu radiodifuzorii aflaţi 
sub jurisdicţia Republicii Moldova în cazul în care aceştia 
oferă gratuit propriile programe audiovizuale [17].

În literatura de specialitate [19], de altfel, se discută 
problema existenţei simultane într-un contract a elemen-
telor oneroase şi gratuite. Părerea majorităţii autorilor în 
acest sens este orientată spre exemplul când debitorul, 
în baza unui singur contract, donează bunul şi prestează, 
în acelaşi timp, donatarului servicii, primind remuneraţia 
nu pentru bun, ci pentru serviciul prestat. Segmentul do-
naţiei, astfel, este unul gratuit, iar cel al prestaţiei conco-
mitente – oneros. Această situaţie poate fi examinată la 
nivel ipotetic, deoarece, într-un raport gratuit conjugat 

_______________
* Suma totală a impozitului pe venit se determină:
a) pentru persoanele fizice în mărime de:
– 7 % din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma 

de 25200 lei;
– 18 % din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 

25200 lei;
b) pentru persoanele juridice – în mărime de 0% din venitul 

impozabil.
c) pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi întreprinză-

torii individuali – în mărime de 0% din venitul impozabil.
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cu cel oneros, este imperativ important de a păstra ce-
leritatea raportului dat, pentru a nu admite ca plata ce a 
avut loc pentru prestaţia subsecventă să concretizeze în 
însăşi transmiterea bunului donat.

Conchidem prin a spune că importanţa distincţiei 
dintre actele gratuite şi oneroase în general, nu numai a 
contractelor în particular, se vădeşte sub mai multe as-
pecte:

– actele cu titlu gratuit sunt făcute, în general, în con-
siderare persoanei care este beneficiară, pe când 
actele cu titlu oneros au rareori în vedere, cu carac-
ter determinant, persoana contractantă;

– sub aspectul condiţiilor de formă cerute pentru va-
labilitatea actelor, acestea sunt mai severe în privin-
ţa actelor cu titlu gratuit;

– în situaţia actelor cu titlu oneros, obligaţiile şi răs-
punderile părţilor sunt mai sever reglementate de-
cât în cazul actelor cu titlu gratuit;

– regimul juridic al viciilor de consimţământ diferă în 
funcţie de caracterul oneros sau gratuit al actelor 
[10].

II. Contractele consensuale şi reale
Acestea reprezintă o clasificare tradiţională în dreptul 

civil, însă e de reţinut că problema identificării contrac-
telor reale este deja depăşită în dreptul civil, contractele 
fiind recunoscute ca încheiate, odată ce părţile ajung la 
un consens asupra clauzelor esenţiale, în forma cerută de 
lege. Astfel, în cazul contractelor consensuale, conţinutul 
lor generic ţine de modul de încheiere a lor, determinant 
fiind momentul liberei exprimări a voinţei subiecţilor 
contractanţi. Or, în doctrină persistă regula conform căre-
ia orice excepţie de la principiul consensualismului are o 
aplicabilitate redusă, presupunând o interpretare strictă 
a clauzelor contractuale.

Contractele reale sunt recunoscute acele contracte 
care, pe lângă voinţa părţilor, reclamă şi transmiterea de 
facto a bunului de la un subiect la altul, exemplele cele 
mai relevante fiind contractul de transport de mărfuri [7] 
sau donaţia.

În această ordine de idei, apare problema schimbării 
prin acordul părţilor a formulei contractului consensual 
în real, precum şi incidenţa acestei schimbări asupra ra-
portului dintre părţi. Din punct de vedere al principiului 
libertăţii contractuale (art. 667 Cod Civil), părţile pot con-
strui orice formă a contractului: reală sau consensuală. 
Astfel, dacă e să facem o retrospectivă istorică în analele 
dreptului, vom afla că dreptul privat roman admitea posi-
bilitatea existenţei unor contracte reale nenumite.

Totodată, trebuie să specificăm că, în cazul în care 
părţile încheie un contract de împrumut, plasându-i un 
caracter real, divergenţele apărute între contractanţi vor 
fi soluţionate de instanţa de judecată, în sensul neînche-
ierii lui, dacă se probează circumstanţa netransmiterii bu-
nurilor. Însă o atare soluţie poate fi considerată ca fiind 
una eronată, pe motiv că transmiterea banilor sau bunu-
rilor fungibile, reprezintă doar o executare reală a înţele-
gerii, pe când însăşi înţelegerea dintre părţi nu poate fi 

decât una de natură consensuală, deoarece raportul con-
tractual în substanţa sa pură se poate naşte numai din 
acordul prealabil dintre contractanţi vis-a-vis de dreptu-
rile şi obligaţiile lor mutuale. 

Alt aspect al problemei ţine de transformarea unui 
contract consensual în unul real în virtutea anumitor ac-
ţiuni concludente ale unuia dintre subiecţii contractului. 
Dilema ţine de situaţia în care vânzătorul, înainte de a 
accepta oferta, efectuează anumite acte orientate spre 
transmiterea mărfii către cumpărător, iar acesta o recep-
ţionează, achitând preţul, atunci se impune întrebarea: 
vom fi în prezenţa unui contract real? Soluţia juridică 
aparentă se pare că poate fi identificată în conţinutul art. 
687, alin. (2) Cod Civil, care prevede că, în virtutea ofer-
tei, acceptantul poate să-şi manifeste consimţământul 
prin săvârşirea unor acţiuni fără notificare ofertantului, 
iar acceptarea produce efecte din momentul săvârşirii 
acţiunilor. Însă, trebuie să specificăm că invocarea unei 
asemenea norme nu este determinantă pentru a califica 
un contract ca fiind real. Astfel, suntem de părerea că, 
în cazul normei citate, definitoriu este însuși conţinutul 
ofertei. Dacă acesta evocă o acceptare şi, deci, o încheiere 
de contract doar sub condiţia unei acţiuni de transmitere 
în natură a unui bun, ea presupune existenţa unui con-
tract real. Per a contrario, acceptarea sub forma unei acţi-
uni reale nu condiţionează în mod univoc şi un asemenea 
caracter pentru contract.

Importanţa juridică a clasificării contractelor în reale şi 
consensuale se manifestă în ceea ce priveşte aprecierea 
valabilităţii lor, din punct de vedere al formei de încheiere 
[2]. Aşadar, dacă în cazul unui contract real acordul părţi-
lor este anterior remiterii bunului, atunci el are doar valoa-
rea unei promisiuni de a încheia un contract. Într-o astfel 
de interpretare, contractul real, perfectat prin remiterea 
materială a bunului, este un contract unilateral [11].

III. Contractele negociate, de adeziune şi forţate
Negociate sunt recunoscute contractele încheiate în 

baza liberei exprimări a voinţei părţilor în partea clauze-
lor esenţiale ale contractului, precum şi vizavi de acordu-
rile unde persistă faza precontractuală a negocierilor şi 
încheierii contractului prin acceptarea integrală a ofertei.

Negocierea contractului presupune şi posibilitatea 
redactării conţinutului acestuia. Există, însă, situaţii când 
părţile duc negocieri, semnând acorduri de colaborare 
prin care poate fi stabilită obligativitatea părţilor de a 
negocia un contract. O asemenea categorie de acorduri 
conţin şi alte obligaţii accesorii precum clauza de exclu-
sivitate a negocierilor, de confidenţialitate, precum şi de 
asumare a cheltuielilor legate de negocieri. Nerespec-
tarea acordului de negociere atrage răspunderea civilă 
contractuală a părţii aflate în culpă. Astfel, conform art. 
515, alin. (2) Cod Civil al RM, o parte negociatoare poa-
te cere celeilalte părţi compensarea cheltuielilor făcute 
în baza îndreptăţitei încrederi în încheierea contractului, 
dacă în urma vinovăţiei acesteia contractul nu a fost în-
cheiat. Complementar, putem invoca şi conţinutul art. 
701, alin. (2) Cod Civil al RM, care presupune că la etapa 
negocierilor cel ce încalcă obligaţia de confidențialitate 
trebuie să repare prejudiciul cauzat.
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Înţelegerea conţinutului contractelor negociate tre-
buie în mod obligatoriu analizată în contrast cu cele de 
adeziune, care se concretizează în aderarea unei părţi mai 
slabe la un contract prestabilit. Partea mai puternică poa-
te face abstracţie de normele dispozitive sau supletive ale 
Codului Civil şi să-i impună celuilalt subiect unele condiţii 
separate, care, deseori, pot fi caracterizate ca fiind abuzive.

Astfel, trăsăturile specifice ale contractelor de adezi-
une sunt:

a) Inegalitatea economică a părţilor – înseamnă că 
ab initio subiectul ofertant va avea o poziţie domi-
nantă faţă de aderent, pe motiv de superioritate şi 
influenţă financiară.

b) Oferta de a contracta e una generală, deoarece se 
adresează tuturor doritorilor, enunţând în detaliu 
toate clauzele la care se va consimţi prin aderare, 
precum şi temeiurile răspunderii contractuale ale 
părţilor.

Contractele de adeziune au o largă aplicabilitate în 
sfera relaţiilor dintre comercianți şi consumatori. La acest 
capitol se impune precizarea conform căreia Codul Civil, 
prin prisma reglementărilor dedicate clauzelor contrac-
tuale standard, şi anume în baza art. 714, stabileşte că 
prevederile negociate ale unui contract au superioritate 
faţă de cele de standard, iar judecătorul poate interveni 
expres în aprecierea caracterului disproporţionat (con-
trar bunei-credinţe) al acestor clauze. Astfel, clauzele care 
contravin principiilor de echitate, nediscriminare, bunei-
credinţe etc. nu au efect juridic.

Revenind în albia contractelor de adeziune, trebuie 
să specificăm că textele acestora sunt opera a doar unei 
părţi contractante, autorul fiind cel ce dictează conţinu-
tul şi refuză negocierea. Această circumstanţă, de altfel, 
generează regula conform căreia orice interpretare a 
contractului se realizează în defavoarea celui ce l-a oferit 
aderentului spre semnare.

Contractele de adeziune nu trebuie confundate cu 
cele forţate, care presupun obligaţia unei părţi de a con-
tractata, dacă ea obţine o poziţie dominantă pe piaţă. Însă, 
în afară de această situaţie, legea prevede că însăşi înche-
ierea contractului reprezintă o obligaţie a unui subiect ce 
deţine o calitate profesională specială sau o anumită ca-
tegorie de bunuri. Astfel, pot fi citate exemplele asigură-
rilor de răspundere civilă auto, a răspunderii profesionale 
a executorilor judecătoreşti, a notarilor sau a auditorilor.

Reglementarea prin lege a conţinutului unor contrac-
te are ca scop îngrădirea persoanelor de anumite conse-
cinţe negative şi ele urmează a fi privite drept contracte 
obligatorii, a căror neîncheiere e susceptibilă a condiţio-
na aplicarea unor sancţiuni de drept public.

IV. Contractele comerciale şi cu participarea consu-
matorului. Contractele publice

Codul Civil al Republicii Moldova reglementează cu 
titlu unic atât relaţiile dintre consumatori, cât şi cele din-
tre comercianţi. Astfel, sistemul de drept naţional nu re-
cunoaşte dualismul reglementărilor în ramurile dreptului 
comercial şi ale celui civil, or, aceasta nu este decât una 
doctrinară şi ideologică.

În această ordine de idei, demersul nostru e cu pre-
ponderenţă interesant de analiza variaţiei reglementări-
lor în domeniul contractelor oneroase, cărora le incumbă 
participarea consumatorului. 

Art. 1 din Legea privind protecţia consumatorului nr. 
105 din 13.03.2003 reglementează noţiunea de consu-
mator prin următorul conţinut: orice persoană fizică ce 
intenţionează să comande sau să procure ori care co-
mandă, procură sau foloseşte produse, servicii pentru 
necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau 
profesională. Astfel, persoana juridică nu va putea do-
bândi niciodată calitatea de consumator şi nici nu se va 
putea subroga în drepturile acestuia. Totodată, calitatea 
de consumator a unei persoane fizice poate apărea doar 
ca efect al încheierii contractului cu un comerciant ce vin-
de un bun sau prestează un serviciu. Deci, consumatorul 
este a priori persoana economic defavorizată, iar comer-
ciantul, având o poziţie superioară, deţine deprinderile şi 
abilităţile profesionale pentru a stabili, în esenţă – unila-
teral, condiţiile contractării.

Însă, simpla calitate de persoană fizică nu-i acordă 
în mod automat şi exhaustiv drepturi de consumator, ci 
aceasta poate fi supusă şi regulilor aplicabile întreprinză-
torilor, chiar şi în lipsa unui act administrativ special, atri-
buitor de un atare statut. În această ordine de idei, art. 26, 
alin. (2) Cod Civil prevede că persoana care practică acti-
vitate de întreprinzător fără înregistrare de stat nu poate 
invoca lipsa calităţii de întreprinzător [16].

Din perspectiva efectelor juridice, persoana fizică ce 
a folosit bunul sau serviciul procurat cu titlu de activita-
te comercială nu va putea invoca, în caz de încălcare a 
prevederilor contractuale, incidenţa penalităţilor legale 
exorbitante, prescrise expres de lege.* 

Astfel, interesul practic al clasificării contractelor în 
comerciale şi cu participarea consumatorului constă în 
faptul că persoana fizică consumatoare contractează în 
vederea obţinerii unor bunuri, servicii sau lucrări în sco-
pul folosirii lor exclusiv pentru satisfacerea cerinţelor per-
sonale, familiale sau casnice, fără intenţia ulterioară de a 
le utiliza în scopul dobândirii de profit.

În sensul Directivei – „consumator” înseamnă orice 
persoană fizică ce, în cadrul contractelor reglementate 
de prezenta directivă, acționează în scopuri care se află în 
afara activității sale profesionale.

Legea specială națională conține noțiunea implicită 
a consumatorului, cu derogări de la normele uniformi-
zate ale Directivei (Directiva Consiliului Comunităților 
Europene 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind clauzele 
abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, pu-
blicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) 
nr. l 95 din 21 aprilie 1993), în sensul specificării inutile 
a acțiunilor persoanei ce pretinde a îmbrăca haina juri-
dică de consumator, și, pe lângă activitatea profesională, 
mai include pe cea de întreprinzător: „consumator” – ori-
ce persoană fizică ce intenționează să comande sau să 
procure ori care comandă, procură sau folosește produse, 
servicii pentru necesități nelegate de activitatea de între-
prinzător sau profesională. Neajunsul principal al statu-



56 Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 1 (40), 2017

tului de consumator, acordat de legea națională, repre-
zintă neluarea în calcul a concepției consumatorului final, 
concepție care a anticipat atât legislația europeana uni-
formă în domeniu, cât și cea națională. Prof. Șerstobitov 
a punctat în lucrarea sa acest concept, în accepțiunea 
că propusa „categoria juridică de consumator prezintă o 
valoare numai în raport cu categoria de „comerciant”, iar 
aceasta înseamnă că poate fi vorba anume de consuma-
tor personal (final), care are ca scop scoaterea mărfurilor 
din sfera economiei și aducerea lor în sfera consumului 
personal” [20]. 

Contractele între comercianţi se caracterizează prin 
stabilirea unor condiţii reciproce avantajoase negociate, 
răspundere sporită şi obiectivă, precum şi mecanismul de 
protejare a drepturilor civile speciale. Însă, atât legea cât 
şi viaţa cotidiană demonstrează că între comercianţi la fel 
există o anumită ierarhie de poziţii economice care oferă 
unora o poziţie dominantă în raport cu ceilalţi, chiar şi în 
contextul în care raporturile contractuale au fost negoci-
ate. În contextul raporturilor de creditare, art. 1240 Cod 
Civil prevede că părţile contractului de credit pot nego-
cia asupra constituirii unor garanţii reale sau personale. 
Totuşi, dacă creditorul apreciază că garanţiile rambursării 
creditului sunt insuficiente, atunci el are dreptul să ceară 
constituirea de garanţii suplimentare. Or, dacă debitorul 
refuză efectuarea acestor acţiuni, atunci creditorul are 
dreptul unilateral de a reduce suma creditului oferit.

În final, putem conchide că operaţiunile juridice ge-
nerate de contractele comerciale şi de consumaţie, având 
acelaşi scop economic, nu diferă în esenţă. Astfel, vânza-
rea-cumpărarea realizată între comercianţi sau pentru un 
consumator este şi rămâne un contract de vânzare-cum-
părare. Acestui contract i se aplică normele generale de 
drept comun şi, după caz, cu titlu suplimentar, normele 
imperative ce protejează interesele consumatorilor.

 Analiza contractului de sorginte civilă urmează a fi fă-
cută şi prin prisma comparării lui cu contractele de drept 
public denumite contracte nenormative – contracte ce 
reglementează relațiile apărute în urma realizării norme-
lor de drept cu privire la organizarea şi exercitarea pute-
rii publice (între subiecții publici), cu privire la realizarea 
anumitor drepturi şi obligații juridico-publice ale subiec-
tului de drept privat în raport cu subiecții de drept pu-
blic. Deosebirea de bază dintre contractele nenormative, 
adică cele de drept public de cele de drept privat, constă 
în conturarea obiectului contractului şi caracterul rapor-
turilor dintre subiecţii contractanţi:

– Primele sunt menite sa perfecteze problemele de 
organizare şi exercitare a puterii publice, realizării 
drepturilor şi obligațiilor publice, iar cea de-a doua 
categorie – reglementării drepturilor şi obligațiilor 
civile.

– Relaţiile între părţile contractului de drept public se 
bazează total sau parțial pe verticala puterii admi-
nistrative (publice), pe când raporturile care rezultă 
dintr-un contract de drept privat se construiesc pe 
platformă egală, voinţă autonomă şi autonomie pa-
trimonială.

Contractele nenormative de drept public încheiate 
cu subiecți privați se deosebesc de contractele de drept 
privat prin caracterul drepturilor și obligațiilor ce rezultă 
din acestea. Obiectul contractelor de drept public for-
mează drepturile și obligațiile subiectului privat, care nu 
rezultă din liberul consimțământ exprimat al părților, dar 
din textul legii.

Contractele de drept privat între subiecții de drept 
public şi cei de drept privat, dimpotrivă – nu sunt bazate 
pe careva obligații legale ale subiectului de drept privat, 
iar raporturile dintre  subiecții de drept public şi cei de 
drept privat se stabilesc pe baze juridico-civile: egalitate, 
autonomie de voinţă, autonomie şi răspundere patrimo-
niala. Astfel, subiectul de drept privat participă benevol 
în cadrul raporturilor de vânzare a mărfurilor, prestare a 
serviciilor, executare de lucrări în folosul subiectului pu-
blic și această participare nu este condiționată de careva 
obligație publică, iar decizia de a participa sau nu la astfel 
de relații îi aparține.

 În cazul încheierii contractului cu un subiect de 
drept public, diferența de încheiere a unui contract între 
subiecți de drept privat constă în faptul că condițiile ofer-
tei de a contracta nu sunt stabilite de acest subiect, adică 
prerogativa modelării ofertei din partea subiectului de 
drept public lipsește, oferta, în linii mari, este determina-
tă de prevederile legale. Statutul juridic special al subiec-
tului de drept public este caracterizat de acest regim ju-
ridic, iar contraagentul său, subiectul de drept privat, are 
libertatea de a contracta în aceste condiții sau de a refuza 
condițiile propuse. În astfel de condiţii, caracterul relaţi-
ilor dintre subiecţii de drept public şi cei de drept privat 
în cadrul raporturilor de vânzare a mărfurilor, prestare a 
serviciilor, executare de lucrări în folosul subiectului pu-
blic ramâne de natură juridico-civilă. Ideea în cauză este 
susținută şi dezvoltată de civiliști în detrimentul teoriei 
„contractului administrativ”.

 Calificarea juridico-civilă a contractelor publice se 
poate efectua de către instanţele de judecată, în eventu-
alitatea unui litigiu, pe baza efectelor juridice produse în 
privinţa persoanei comerciantului sau a subiectului care 
desfăşoară activitatea de întreprinzător, subiect al con-
tractului public:

– legea nu permite refuzul neîntemeiat al comerci-
antului sau subiectului ce desfăşoară activitatea 
de întreprinzător să încheie contract cu partea care 
şi-a format şi şi-a exteriorizat voinţa de a contracta 
în acest sens;

– comerciantul sau subiectul ce desfăşoară activitatea 
de întreprinzător nu poate alege sau acorda prefe-
rinţe unei anumite persoane din şirul altor potenţi-
ali contractanţi, cu excepţia cazurilor special stabi-
lite de legislaţie;

*Art. 27 alin. (1) din Legea privind protecţia consumatoru-
lui, nr. 105 din 2003, prevede că pentru încălcarea termenelor 
de remediere a deficienţelor bunului vânzătorul achită consu-
matorului pentru fiecare zi (oră, dacă termenul a fost stabilit în 
ore) depăşită o penalitate în mărime de 5% din preţul produ-
sului în vigoare la data examinării reclamaţiei consumatorului.
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– condiţiile contractelor publice (inclusiv şi cele re-
feritoare la preţul mărfurilor, serviciilor, lucrărilor) 
urmează să fie aceleaşi pentru toţi potenţialii con-
tractanţi, cu excepţia cazurilor când pentru unele 
categorii de consumatori sunt prevăzute înlesniri 
sau facilităţi, alte categorii de condiţii nu pot fi sta-
bilite, ţinând cont de priorităţile unor categorii de 
consumatori;

– în cazul refuzului neîntemeiat al comerciantului sau 
subiectului ce desfăşoară activitate de întreprinză-
tor să încheie contract, cealaltă parte poate cere re-
pararea prejudiciilor legate de acest refuz;

– în cadrul contractelor publice pot fi determinate im-
perativ, prin lege sau act subordonat legii, condiţii 
contractuale obligatorii, iar condiţiile unui contract 
aparte care nu va corespunde acestora, vor fi consi-
derate nule.

 Contractele de abonament sau contractele cu exe-
cutare la cerere sunt recunoscute contractele în virtutea 
cărora abonatul achită plăţi unice sau periodice pentru 
dreptul de a cere de la cealaltă parte executarea presta-
ţiilor în volum prestabilit sau în alte condiţii, stabilite de 
abonat.

Esenţa juridică a acestei construcţii constă în faptul 
că obligaţia abonatului de a achita plăţi unice sau peri-
odice persistă, independent de faptul dacă executarea 
prestaţiei pretinse este cerută de către abonat imediat 
sau nu. Legiuitorul urmează să modeleze această obli-
gaţie contractuală, punând accentul calificativ pe efec-
tuarea iniţială a plăţii unice sau periodice din partea 
beneficiarului de servicii sau lucrări cu titlu de plată în 
avans pentru eventualele prestaţii. Reproiectarea juridi-
că a varietăţii de prestări de servicii sau executare lucrări 
în formatul abonamentului cu mai multe trepte de sigu-
ranţă garantează viabilitatea economică a prestatorului, 
scăzând riscul neachitării sau achitării tardive pentru 
prestaţii. Cert este faptul că capitalul economic al unor 
prestatori de servicii profesionişti formează, în linii mari, 
însăşi prestaţiile (munca) sau potenţialul lor intelectual. 
De aceea, chiar şi o mică perturbare a activităţii econo-
mice a acestora, manifestată prin întârzieri de plată sau 
plăţi incomplete pentru prestaţii, poate duce la falimen-
tul acestora. Prin formularea legală a construcţiei con-
tractului de abonament legiuitorul poate securiza piaţa 
serviciilor şi lucrărilor, din motivul că unii comercianţi de 
talie mică sau medie n-ar putea supravieţui apelând la 
formula clasică a antreprizei, şi anume – norma prevă-
zută de art. 966 CC: „După recepţionarea lucrării, clientul 
este obligat să plătească retribuţia convenită de parţi, 
dacă legislaţia sau contractual nu prevăd plata în rate 
sau în alt mod”. O situaţie juridică precară e atestată şi 
în domeniul reglementării plăţii pentru servicii cu titlu 
oneros, mai cu seamă norma art. 971 CC, conform căreia 
„plata pentru servicii se efectuează după prestarea servi-
ciilor” sau „…sumele vor fi acordate după încheierea fie-
cărei perioade în parte”, dacă plata se calculează pentru 
efectuarea anumitor perioade.

V. Contractele numite şi nenumite. Contracte mixte 
şi complexe

Numite reprezintă acele contracte care sunt expres 
reglementate de prevederile Codului Civil şi alte acte 
normative, fiind calificate prin denumiri speciale ce de-
termină cu titlu supletiv un spectru exhaustiv de opera-
ţii juridice valabile în limita normelor dedicate acestora. 
Astfel, o atare categorie de contracte apare ca urmare a 
încadrării lor normative de către legiuitor, care, de altfel, 
îşi rezervă şi dreptul de a le atribui o denumire specifică.

Norma dedicată contractelor nenumite este insera-
tă în art. 667, alin. (3) Cod Civil, fiind generic calificate 
drept nereglementate de lege. Astfel, acestea reprezintă 
o categorie sui generis, însă conţinutul are o construcţie 
uniformă cu un obiect bine definit, însă neconcretizat 
într-un act normativ. De pe această poziţie, contractele 
nenumite trebuie diferenţiate de contractele complexe 
sau mixte.

În această ordine de idei, acelaşi alin. (3) al art. 667 
Cod Civil prevede că actele civile care conţin elemente 
ale diferitor contracte prevăzute de lege sunt calificate ca 
fiind complexe. Astfel, pentru această categorie de con-
tracte legea reglementează prezenţa unui obiect neomo-
gen sintetizat din construcţia simbiotică dintre mai multe 
contracte numite.

În doctrina juridică persistă părerea că toate contrac-
tele complexe ar urma să includă un element necunoscut 
(nedefinit) de lege. Însă, această circumstanţă e un temei 
de a invoca diferenţa dintre contractele complexe şi cele 
mixte.

Contractele mixte, spre deosebire de cele comple-
xe, trebuie să cuprindă, cel puţin, un obiect contractual 
nenumit coroborat cu alte elemente de aceeaşi sorginte 
nedefinit sau, dimpotrivă, direct reglementate de legis-
laţia civilă. Contractul complex însă poate îngloba doar 
elemente expres prevăzute de legiuitor sub forma unor 
entităţi relative bine conturate.

În aceeaşi ordine de idei, reiterăm ideea enunţată în 
debutul acestui capitol, conform căreia caracterul numit 
al unui contract depinde în mod exclusiv de voinţa legiui-
torului, astfel încât prezenţa complexităţii juridice în rela-
ţiile de societate civilă, de factoring sau franchising nu ne 
permite să statuăm asupra caracterului mixt al acestuia 
şi, deci, nu pot fi grevate de regimuri juridice separate 
pentru fiecare categorie de raporturi ce le includ.

Doctrina juridică, reieşind din practica civilă, s-a văzut 
nevoită să formuleze noi concepte de clasificare a con-
tractelor, reieşind nu atât din complexitatea contracte-
lor, ci a relaţiilor sociale transpuse în conţinutul lor. Ast-
fel, a fost generată ipoteza grupurilor de contracte [21]. 
Această expresie presupune existenţa a două sau mai 
multe contracte legate între ele, fiind încheiate în vede-
rea realizării unui scop final. Totuşi, acestea îşi conservă 
propria individualitate şi, spre deosebire de contractele 
complexe sau mixte, nu formează entităţi juridice noi. 
Co-raportate unele la altele, ele descriu o structură linia-
ră, deoarece obiectul material al acestora vizează acelaşi 
bun. Astfel, structura liniară e prezentă în caz de vânzare 
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succesivă a mărfii în raportul economic: producător – an-
grosist – comerciant cu amănuntul – consumator.

Structura liniară, în aceeaşi ordine de idei, e una omo-
genă, astfel încât analiza ei e cel mai lesne perceptibilă în 
prezenţa aceleiaşi categorii de contracte (ex.: vânzarea-
cumpărarea), ce înglobează acelaşi bun, de altfel, fiind ire-
levant dacă anterior acesta s-a materializat ca un element 
al unei universalităţi sau cu titlu unei entităţi separate.

Totuşi, cele enunţate mai sus trebuie coroborate şi cu 
situaţia în care acelaşi bun face obiectul mai multor con-
tracte de sorginte diferit (exemplu: cumpărarea materia-
lelor de construcţie, contratul de antrepriză a construcţi-
ei, vânzarea construcţiei către client). Structura liniară în 
acest caz se explică prin faptul că debitorul din ultimul 
contract devine creditor în cel de al doilea, fără ca între 
creditorul din primul contract şi debitorul din ultimul să 
se nască un raport juridic [12].

Structura liniară nu e unică în specia sa, astfel încât 
doctrina identifică şi grupul contractelor cu o structură 
radiantă [13]. Respectiva presupune că un anumit nu-
măr de contracte sunt legate sub aspect accesoriu unul 
faţă de altul, înglobând acelaşi obiect contractual, dar nu 
şi aceleaşi părţi creditoare sau debitoare. Astfel, în acest 
context, contractele succesive nu au o existenţă juridică 
separată de contractul principal, încât nulitatea sau în-
cetarea actului iniţial produce aceleaşi efecte şi pentru 
actele accesorii. Structura radiantă e cu preponderenţă 
prezentă în cazul sublocaţiunii şi subantreprizei, fiind, de 
altfel, generic consemnată în art. 300, alin. (1) Cod Civil.

O altă grupă de contracte o reprezintă ansamblurile 
contractuale. În acest caz contractele sunt legate între ele 
prin intermediul scopului unic, indiferent de natura actu-
lui sau obiectului lor. În cazul dat putem furniza exemplul 
unui contract de împrumut şi acordul prin care în favoa-
rea împrumutătorului se constituie o garanţie personală 
sau reală contra insolvenţei împrumutatului (gaj, ipotecă, 
fidejusiune etc.). Astfel, ambele acte civile servesc cauzei 
rambursării efective a împrumutului.

În unele cazuri legea expres reglementează anumite 
consecinţe juridice atunci când este identificat un an-
samblu de contracte reunite printr-o unică cauză. Astfel, 
art. 82, alin. (1) lit. a) din Legea privind societăţile pe acţi-
uni nr. 1134 din 1997 prevede că o tranzacţie de proporţii 
este o tranzacţie sau câteva tranzacţii legate reciproc, efec-
tuate direct sau indirect, în ceea ce priveşte achiziţiona-
rea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către societate 
cu titlu de gaj, darea în arendă, locaţiune sau leasing ori 
darea în folosinţă, darea în împrumut (credit), fidejusiune 
a bunurilor sau a drepturilor asupra lor a căror valoare de 
piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor societă-
ţii, conform ultimului bilanţ. Importanţa practică a aces-
tei reglementări rezidă în faptul că posibilitatea încheierii 
unor tranzacţii de proporţii sub forma unui act unic sau 
într-o serie succesivă de acte diferite e posibilă doar în 
prezenţa unanimităţii consiliului societăţii şi, după caz, a 
adunării generale a acesteia. În partea efectelor juridice 
a nerespectării procedurii de autorizare a tranzacţiilor 
de proporţii, Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134 

din 1997 nu indică vreo sancţiune. Însă, prin prisma re-
glementărilor Codului Civil, în esenţă, putem constata 
aplicabilitatea nulităţii relative în materie de tranzacţii de 
proporţii. Astfel, art. 226 Cod Civil dispune că, în cazul în 
care atribuţiile persoanei privind încheierea actului juri-
dic sunt limitate prin contract, iar împuternicirile organu-
lui persoanei juridice – prin actul de constituire, în com-
paraţie cu cele stipulate prin mandat, lege sau cu cele 
deduse din circumstanţele în care se încheie actul juridic, 
acesta, încheiat fără respectarea limitelor impuse, poate 
fi declarat nul numai în cazul în care se demonstrează că 
cealaltă parte a ştiut sau trebuia să ştie despre limitări.

Interesele care se ataşează noţiunii de grup de con-
tracte sunt multiple. Ele determină intensitatea legăturii 
care există între contractele care formează grupul respec-
tiv. În funcţie de această intensitate se va rezolva şi pro-
blema incidenţei nulităţii ori a rezoluţiunii unuia dintre 
contracte asupra celorlalte care alcătuiesc grupul [14].

Pentru distingerea practică a contractelor indepen-
dente şi interdependente, doctrina a elaborat un șir de 
situații aplicabile acestei metodologii:

– în absenţa indicației exprese a subordonării con-
tractelor unul faţă de celălalt;

– existenţa unei clauze distincte pentru fiecare dintre 
contractele invocate;

– în cazul substituirii unui contract cu altul, în lipsa de 
stipulație contrară, contractul reînnoit se consideră 
a fi independent de contractul precedent;

–  încheierea de către aceeași persoană a două con-
tracte, dar în calități juridice diferite: unul în calitate 
de mandatar, iar celălalt în calitate de comisionar;

– existenţa unor durate diferite pentru fiecare dintre 
cele trei contracte încheiate succesiv între aceleași 
părți şi având același obiect;

– existenţa unor dispoziții proprii în fiecare contract 
impune calificarea lor separată.

Fiecare contract este independent de celălalt, până 
nu se face dovada legăturii lor intime, astfel încât existen-
ţa unuia este subordonată realizării celuilalt.

Dacă persoanele contractante nu s-au exprimat cu 
claritate asupra calificării lor, atunci instanța de judecată 
poate opta în favoarea interdependenței lor, în formula 
accesorialităţii unuia faţă de altul sau coeziunii prin uni-
tatea cauzei sau prin cauza lor comună. Instanța de jude-
cată, pentru a ajunge la asemenea concluzie, trebuie sa 
analizeze circumstanțele încheierii contractelor, precum 
şi convingerea părților că acestea sunt indisociabile.

Interdependența contractelor are drept consecință că 
soarta unuia dintre acestea este legată de soarta celuilalt. 
Un exemplu de legătură interdependentă este oferit de 
construcția contractului de creditare şi vânzare-cumpă-
rare, prevăzut de art. 591 al Codului civil care reglemen-
tează:

 „Contractul de vânzare-cumpărare şi contractul de cre-
ditare constituie un act unit (interdependent), când creditul 
este destinat finanţării preţului de cumpărare şi ambele 
contracte trebuie considerate ca o unitate economică. Exis-
tă unitate economică mai ales atunci când cel care acordă 
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creditul se foloseşte, la pregătirea sau la încheierea contrac-
tului de creditare, de colaborare a vânzătorului. Într-un con-
tract de creditare a consumatorului, debitorul poate refuza 
rambursarea creditului în măsura în care excepţiile decur-
gând din contractul oneros legat de contractul de creditare 
l-ar îndreptăți la refuzul prestației faţă de vânzător”.

Legiuitorul  nostru implementează în circuitul juridic 
noțiuni necuprinse de teoria actului juridic civil, precum 
şi în teoria contractului civil, un act unit (interdependent), 
credit destinat finanţării preţului de cumpărare, contracte 
ca o unitate economică, de aceea este necesară evalua-
rea științifică a acestor termeni şi repercusiunile juridice 
ce pot să se producă în caz de ruptură a acestei inter-
dependenţe contractuale. Comentatorii codului civil 
evidențiază numai una dintre aceste particularităţi care 
reiese din unitatea economică legal prescrisă, şi anume 
„invocarea faţă de creditor a acelor excepții pe care, în ca-
zul în care aceste contracte nu ar constitui un act unit, el 
nu le-ar putea invoca”.

Unitatea economică nu reprezintă o construcție ju-
ridică şi de aceea legătura dintre cele două contracte 
urmează să fie prescrisă de lege în sensul dacă neîn-
cheierea, nulitatea sau rezoluțiunea unuia antrenează 
dispariția celuilalt. În calitate de exemplu al reglementării 
exprese în acest domeniu putem menţiona Legile relati-
ve ale Republicii Franceze din 10 ianuarie 1978 şi din 13 
iulie 1979 despre informare şi protecţia consumatorului 
în materie de credit, numite altfel „Legile Scrivener I si II”, 
care fac din contractul de credit mobiliar un prealabil al 
contractului principal, numai după ce a acceptat oferta 
împrumutătorului, cumpărătorul poate sa se angajeze 
definitiv într-un contract principal…”

Dreptul de invocare faţă de creditor a acelor excepții pe 
care debitorul nu le-ar putea invoca în cazul în care aceste 
contracte nu ar constitui un act unit, nu poate constitui o 
bază legală de condiţionare a nulităţii vânzării din aceste 
contracte unite de nulitatea primului, adică a împrumutu-
lui. Argumentul ar fi acela că, în lipsa unor prevederi con-
trare, nu există interdependență juridică între împrumut 
şi cumpărare pe care el este destinat s-o finanţeze.

În acelaşi context, putem evidenția şi efectele con-
structive ale interdependenţei contractelor, care n-au 
fost abordate de jurisprudența naţională, şi anume:

– validarea unui contract pentru că este legat de un 
altul;

– determinarea obligațiilor uneia dintre părţile con-
tractante în funcție de obligațiile stipulate în con-
tractual principal;

– deschiderea unei acțiuni directe în beneficiul  
uneia dintre părţile unui contract contra părţii din-
tr-un alt contract;

– aplicarea obligațiilor dintr-un contract subordonat 
la regulile contractului dominant;

– posibilitatea pentru partea legată de doi contrac-
tanți diferiți de a opune altuia, pentru respingerea 
cererii de despăgubire, neexecutarea unui alt con-
tract;

– suspendarea rezilierii sau a reînnoirii anumitor con-

tracte, care formează împreună cu altele un tot 
omogen și indisociabil.

VI. Contractele integrate sau mixte [5] reprezintă o 
contopire organică a elementelor diferitor contracte ce 
obțin o reglementare uniformă și nu admit aplicarea, 
chiar și în ordine subsidiară, față de acestea a normelor 
ce guvernează elementele constitutive ale contractului 
mixt. Teoria actelor juridice mixte este privită oarecum 
diferit de unii autori [6] ai doctrinei civilistice românești, 
care pun semnul egalității între contractele nenumite 
(atipice) și cele mixte. Regimul juridic al contractului mixt 
este văzut ca contract ,,care împrumută elemente consti-
tutive sau efecte esențiale de la mai multe acte tipice, fără 
a putea fi încadrate în vreunul dintre tipurile abstracte de 
acte prevăzute de lege”. Cu siguranță, autorul citat se re-
feră la regimul contractelor complexe, acest lucru rezultă 
din definiția propusă și exemplul adus întru argumenta-
rea poziției sale, dar conținutul unui contract mixt și com-
plex diferă, ținând cont că cel mixt are caracter tipic, iar 
cel complex – atipic. 

Natura și esența contractului de depozit bancar coro-
borată cu reglementările din art.1222-1227 din Cod Civil 
al Republicii Moldova denotă regimul mixt al acestuia. 
Pentru indetificarea regimului juridic aplicabil raportu-
rilor dintre bancă și deponent, legiuitorul a stabilit un 
alt mecanism de reglementare, marcând întâetatatea 
aplicabilității prevederilor speciale, iar în subsidiar apli-
cabilitatea normelor referitoare la împrumut și la contul 
curent bancar. 

Un mecanism juridic special este aplicat în cadrul re-
glementării contractului de cont bancar, contract recu-
noscut de natură mixtă, deoarece cuprinde în conținutul 
său elemente ale depozitului, împrumutului și mandatu-
lui. Legiuitorul, însă, menționează expres în art.1230, alin.
(4) din Codul civil al Republicii Moldova aplicarea față 
de raporturile dintre bancă și client a dispozițiilor referi-
toare la mandat, cu condiția că ele nu contravin naturii 
contractului de cont bancar și prevderilor capitolului ce 
reglementează contul curent bancar.

Legea nu menționează despre aplicabilitatea față de 
contractele de cont bancar a statutelor depozitului și îm-
prumutului, considerînd că acestea sunt totalmente în-
globate de normele exprese.

Deși în ambele cazuri elucidate mai sus normele 
împrumutului stau la baza identificării naturii juridice a 
acestor construcții contractuale, ele se aplică în mod di-
ferit, în funcție de interacțiunea elemetelor în producerea 
efectului juridic. 

O tehnică legislativă anumită, dar specifică pentru 
contractele mixte, se observă în cadrul reglementării 
contractului de leasing, în speță – financiar, care conține 
în esența sa elemente ale locațiunii, împrumutului, man-
datului și promisiunii unilaterale de vânzare [15]. De 
exemplu, Codul civil al R. Moldova în art.923, alin.(6) indi-
că că, în mod subsidiar aplicării dispozițiilor speciale ale 
Codului civil în materia respectivă, față de întreg contrac-
tul de leasing financiar pot fi aplicate normele locațiunii, 
dar nicidecum separat față de segmentul de relații care 
se identifică prin prestațiile respective ale părților ca și o 
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locațiune. Maniera respectivă de reglementare nu ne per-
mite să concluzionăm că leasingul financiar reprezintă o 
varietate a locațiunii. Autorii manualului de drept civil de 
la facultatea de drept a USM [9] la fel privesc contractul 
de leasing, contractul de agenție și cel de factoring în ca-
litate de contracte complexe și numite, având, în același 
timp, un cadru legal, stabilit de prevederile Codului civil 
și ale legilor speciale în domeniu. Divergența observată 
în cadrul aprecierii regimului juridic al contractelor in-
dicate constă în faptul că contractele complexe nu sunt 
contracte numite, ele doar sunt formate din elementele 
contractelor numite, îmbinarea cărora nu poate crea un 
regim de contract numit, doar contract sui generis. Re-
gimul juridic al contractelor complexe poate fi aplicabil 
față de unele figuri juridice contractuale cu elemente dis-
tincte doar până la momentul consacrării lor legale. După 
acest moment, regulile aplicabile sunt clar determinate 
de către legiuitor. Determinarea regimului juridic aplica-
bil actelor juridice numite poate fi prestabulit în formula: 
„nu este necesar ca părțile să prevadă întotdeauna între-
gul conținut al lor, ci, în măsura în care nu au derogat de 
la dispozițiile legale ce reglementează actul juridic în-
cheiat (sau nu puteau să deroge), acestea se vor aplica în 
mod automat și complet” [4].

Acceptând în principiu poziția prof. Liviu Pop vis-à-vis 
de esența juridică a contractului de leasing și aderența 
Domniei sale la opinia expusă de savanții francezi pre-
cum că nu pot fi aplicate regulile fiecărui contract care in-
tră în combinație, deoarece sunt incompatibile cu spiritul 
operației juridice în globalitatea sa [22], considerăm că 
este necesară stabilirea în doctrina și jurisprudența româ-
nească a delimitării regimului juridic al contractelor com-
plexe și mixte. Or, primele constau din îmbinarea unor 
elemente ale diferitor contracte numite sau nenumite, 
pentru care se aplică regulile speciale ale părților compo-
nente sau regulile speciale privitoare la contractul cu care se 
aseamănă cel mai mult. Iar pentru contractele mixte, con-
stituite din elemente ale diferitor contracte numite sau 
nenumite, nu se aplică regulile speciale ale părților com-
ponente ale contractului. Caracterul legăturilor juridice 
dintre elementele constitutive ale contractelor complexe 
și mixte este similar, adică are interdependență juridică și 
nu faptică, iar obligația unică contractuală pe care o ge-
nerează aceste contracte în sensul apariției și stingerii lor, 
este dictată de compatibilitatea și congruența juridică a 
legăturilor dintre elemente. 

Clasificarea contractelor poate fi atribuită la una din 
cele mai complicate și spornice probleme ale dreptu-
lui civil. Din motivul că calificarea contractelor civile se 
efectuiază în baza clasificării construcțiilor contractuale, 
prevăzute de lege, atunci în lipsa unei clare reprezentări 
despre delimitarea unor contracte, nu întotdeauna pu-
tem stabili criteriile formatoare ale tipului de contract. 
Astfel pot fi explicate și greutățile în determinarea naturii 
juridice a contractului și a normei juridice ce urmează a 
fi aplicată. Referindu-ne la clasificarea contractelor civile, 
expusă în art.666, alin.3 Cod civil – ,,contractul poate fi de 
adeziune sau negociat, sinalagmatic sau unilateral (gene-
rează obligaţii doar pentru una dintre părţi), comutativ sau 

aleatoriu şi cu executare instantanee sau succesivă, precum 
şi de consummator” - este evident că nu putem soluționa 
problema identificării criteriilor formatoare ale tipului de 
contract. Teoria dreptului contractelor n-a elaborat încă 
o concepție despre criteriile calificative ale contractelor 
civile, în ce categorii juridice se conțin, clauze esențiale, 
clauze neesențiale, elemente, obiect, cauză, prestații sau 
altceva. Este cert faptul că în definiția legală a fiecărei 
construcții contractuale ele urmează să se regăsească 
direct sau indirect, deoarece formula legală a categoriei 
de contract anumit, exprimată prin definiție, trebuie să 
constituie o noțiune de gen. Această tehnică juridică nu 
este respectată de către legiuitor din motivul că nu sunt 
suficient de bine nuanțate la nivel legislativ categoriile de 
prestații.
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