
Nr. 1 (44), 2018



1Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al JustiţieiNR. 1 (44), 2018

Diana 

Mihai POALELUNGI

Sergey V. ARAKELYAN,

Cristina 

Augustin FUEREA,

Diana UNGUREANU, 

Ruslan STEFANCIUC,

Natalia , 

Ivan , 

Elchin KHALAFOV,  

Oleg BALAN, 

AVORNIC, 

Raisa GRECU, 

UCEAC,

Andrei NEGRU

Elena BELEI

Valeria 

Tatiana VÂZDOAGA,

Olga DORUL, 
Adriana ,

 –

Sergey V. Arakelyan, rectorul Academiei de Justiție din Armenia ..... 2
 .................................................... 6

 ........................................................................ 8
 .................................................................................... 9

ALEXANDRU MUNTEANU, OLEG STERNIOALĂ. 
Admisibilitatea recursului în procedura civilă:  
experiența Republicii Moldova în contextul regional (II) ...................12

NATALIA CRECIUN. Modul de apreciere a categoriilor  
de adresări examinate de inspecția judiciară .........................................17

STANISLAV COPEŢCHI, LILIA LUPAŞCO. Observaţii critice  
asupra încadrării acţiunilor executorului judecătoresc  
conform art.328 CP al RM (excesul de putere sau  
depăşirea atribuţiilor de serviciu) ...............................................................25

ARINA IALANJI. Dreptul acuzatului de a cunoaște  
învinuirea în lumina jurisprudenței CtEDO ..............................................32

NICOLAE OSMOCHESCU, AUGUSTINA ȘIMAN. Competența  
Curții Internaționale de Justiție a ONU de a soluționa  
o cauză ex aequo et bono ..............................................................................37

DENIS GUȚU. Delimitarea infracțiunilor contra familiei de alte 
infracțiuni conexe .............................................................................................41

PETRU LOGHINESCU. Înțelesul noțiunii „bun” în sistemul 
Convenției Europene a Drepturilor Omului ............................................47

GHEORGHE BACIU. Probleme medico-sociale ale  
agresivităţii umane ...........................................................................................52

АЛЕКСАНДР ГЛАДУН. Современное состояние 
противодействия коррупции в Украине ..............................................56

 ................................................................................................... 2
 ..................................................... 6

 ..................................................................... 8
 ........................................................................................ 9

ALEXANDRU MUNTEANU, OLEG STERNIOALĂ. The admissibility 
of the second appeal in the civil procedure: the experience 
of the Republic of Moldova in the regional context (II) ......................12

NATALIA CRECIUN. The way of appreciation of the types of 
complaints examined by the judicial inspection ..................................17

STANISLAV COPEŢCHI, LILIA LUPAŞCO. Critical observations 
on the qualification of the action of the bailiff according to 
art. 328 PC RM ....................................................................................................25

ARINA IALANJI. The right of the accused to be informed  
about the accusation according to ECHRt case-law ............................32

NICOLAE OSMOCHESCU, AUGUSTINA ȘIMAN. The  
competence of the International Court of Justice  
to solve a dispute by using ex aequo et bono........................................37

DENIS GUȚU. The delimitation of crimes against family 
from other related crimes ..............................................................................41

PETRU LOGHINESCU. The concept of „possessions” under the 
European Convention on Human Rights .................................................47

GHEORGHE BACIU. Human aggression as a factor of  
violence acts .......................................................................................................52

АЛЕКСАНДР ГЛАДУН. Modern condition of corruption 
counteraction in Ukraine ...............................................................................56

Nota redacţiei
Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Aca-
demiei de Știinţe a Moldovei și Consiliul Naţional pentru Acreditare 
și Atestare au decis, prin Hotărârea nr. 169 din 21 decembrie 2017, 
să clasifice Revista Institutului Naţional al Justiţiei drept publicaţie  
ştiinţifică de tipul B.
Revista se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, este inclu-
să în baza de date națională IBN și în bazele de date internaționale 
HeinOnline, Copernicus și DOAJ.

     
Condiţiile de tehnoredactare și pentru acceptarea manuscrise-
lor spre publicare le găsiţi la rubrica Revista INJ de pe siteul INJ 
– www.inj.md



2 Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 1 (44), 2018

INVITATUL NOSTRU

– Dle Arakelyan, ca rector al Academiei de Justi-
ie din e u lica Armenia, la nce ut de martie, a i 

e ectuat o i it  de lucru la nstitutul a ional al 
Justi iei din e u lica oldo a, institu ie cu care, 
la nce utul anului curent, a i semnat un memo-
randum de cola orare  e resu une aceast  cola-

orare  

– Memorandumul la care vă referiţi prevede stabi-
lirea de bune relaţii între instituţiile noastre, care au ca 
domeniu de activitate formarea specialiștilor pentru 
sistemul de justiţie. Chiar am trasat și niște acţiuni con-
crete care neapărat vor contribui la modernizarea pro-
ceselor de formare din cadrul Academiei de Justiţie din 
Armenia, dar și din cadrul Institutului Naţional al Jus-
tiţiei din Moldova – schimb de experienţă, schimb de 
formatori, vizite ale audienţilor și alte colaborări care 
vor favoriza activitatea noastră. 

Menţionez cu o deosebită plăcere vizita efectua-
tă la începutul acestui an de o delegaţie a Institutului 
Naţional al Justiţiei la Academia de Justiţie din Arme-
nia. Anume atunci am semnat acel Memorandum de 
colaborare la care vă referiţi. Ziua când i-am primit pe 
oaspeţii din Chișinău era abia a doua de lucru în 2018. 
Deci, le mulţumim colegilor noștri moldoveni pentru 
faptul că acest an a început foarte productiv la Acade-
mia de Justiţie din Armenia...

Sergey V. Arakelyan, 

– A i ost ales recor al Academiei de 
Justi ie din Armenia la  iunie  rin-
tr-un concurs la care au artici at trei 
candida i  n  atunci a i lucrat consilier 
al e ului er iciului s ecial de anc et  
al Armeniei, iind totodat  i ro esor la 

ni ersitatea de tat din re an  i ani 
a i lucrat n eri iul s ecial de anc et  i 

rin ce -a i mani estat acolo  

– Mai întâi aș vrea să menţionez activita-
tea mea ca profesor la Universitatea de Stat din Ere-
van, deoarece toată viaţa mi-am consacrat-o predării 
cunoștijnţelor mele în domeniul dreptului studenţilor 
de la această universitate. De fapt, sunt mândru că am 
absolvit USE și cred că încă multă vreme voi merge ca 
profesor la această importantă instituţie de învăţământ 
din Armenia. 

Iar referitor la Serviciul special de anchetă, precizez 
că, până a fi numit consilier al șefului acestei structuri, 
am condus aici Secţia pentru dezvoltarea metodicii lu-
crărilor de anchetă. De fapt, sfera mea de activitate se 
limita aici la asigurarea știinţifică și de cercetare a acti-
vităţii de anchetă. 

Serviciul special de anchetă al Armeniei este o struc-
tură de stat creată printr-o lege specială, care se ocupă 
cu cercetarea cauzelor penale infracţiunile săvârșite 
către înalţi funcţionari de stat. Tocmai având în vedere 
caracteristicile și nuanţele de activitate ale Serviciului 
special de anchetă, a fost nevoie de crearea în cadrul 
acestuia a secţiei menţionate, pe care am condus-o și 
prin care am contribuit la îmbunătăţirea activităţii ofi-
ţerilor de urmărire penală. Bunăoară, în fiecare vinere, 
la sfârșitul zilei de muncă, organizam instruiri speciale 
pe teme care prezentau interes sau dificultăţi de aplica-
re practică a legislaţiei din domeniul dat. 

– n , n Armenia i-au nce ut acti itatea 
coala de udec tori i coala de rocurori  

De ce nu s-a rocedat ca n e u lica oldo a  
a noi, tot n , a ost lansat  acti itatea nsti-

tutului a ional al Justi iei, unde iitorii rocurori 
i udec tori, dar i cei a la i n unc ie sunt or-

„NOI AVEM CE ÎNVĂŢA DE LA INSTITUTUL 
NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI DIN MOLDOVA”
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ma i su  acela i aco eri , multe dintre acti it ile 
de ormare iind or ani ate n comun  

Du  comasarea celor dou  coli n Academia 
de Justi ie, considera i c  ormarea ini ial  i con-
tinu  a rocurorilor i udec torilor din ara Dum-
nea oastr  a a ansat

– Eu nu aș spune că a fost o simplă unificare a Școlii 
de procurori și Școlii de judecători sub acoperișul Aca-
demei de Justiţie. Înainte, aceste școli activau în struc-
turile Procuraturii și ale sistemului judecătoresc. Aca-
demia noastră a fost formată în 2013, dar, în realitate, 
și-a început activitatea la 1 ianuarie 2014, în baza unei 
legi speciale, care îi reglementează activitatea. Totuși, 
vreau să menţionez că noi suntem unici în lume: nu 
mai cunosc o altă ţară în care să existe o instituţie cu 
formare iniţială și continuă nu numai a judecătorilor și 
procurorilor, dar și a ofiţerilor de urmărire penală, căci 
noi pregătim și asemenea specialiști. 

Revenind la întrebare, vă spun că nu aș vrea să dau 
o apreciere activităţii celor două foste școli, dar opinia 
audienţilor și absolvenţilor noștri despre activitatea 
Academiei de Justiţie – opinie aflată prin intermediul 
unui sondaj – este una foarte bună. Audienţii sunt mul-
ţumiţi de programele și de felul de instruire la Acade-
mia de Justiţie, dar și Procuratura, și sistemul judecăto-
resc, și organele de urmărire penală apreciază pozitiv 
rezultatul muncii noastre. Totuși, suntem o Academie 
tânără, ceea ce ne face ca, permanent, să propunem, să 
solicităm și să căutăm noi variante de perfecţionare a 
procesului de formare.

– ine are dre tul s  de un  actele entru con-
cursul de admitere la Academia de Justi ie din Ar-
menia

– Voi menţiona încă o deose-
bire între INJ și AJA. În Armenia, 
admiterea pentru formare inţială 
a viitorilor judecători și procurori 
nu o face Academia de Justiţie, ci 
structurile respective, acele pen-
tru care noi pregătim numărul de 
specialiști solicitat tot de ele. Până 
nu demult, admiterea la studii 
pentru viitorii judecători o făcea 
Consiliul Justiţiei, dar mai recent a 
fost creat un organ nou – Consiliul 
Judiciar Superior. Сhiar la 1 mar-
tie curent, la adunarea generală 
a judecătorilor au fost aleși cinci 
judecători în componenţa acestui 
Consiliu, căci Consiliul Judiciar Su-
perior este format din zece mem-
bri, cinci dintre care sunt judecă-
tori – unul de la Curtea Supremă 

de Justiţie, unul de la Curtea de Apel și trei din primele 
instanţe, dintre care una trebuie să fie numaidecât re-
gională. Ceilalţi cinci membri sunt aleși de Parlament 
dintre oameni de știinţă în domeniul dreptului. Acest 
Consiliu are mai multe funcţii, una dintre care, preluată 
de la Consiliul Justiţiei, este admiterea candidaţilor la 
studii în Academia de Justiţie pentru funcţia de jude-
cător. Împreună cu Consiliul Judiciar Superior vom co-
ordona și procesul de formare continuă a judecătorilor 
în cadrul Academiei de Justiţie. 

La noi, cel care vrea să candideze la funcţia de ju-
decător trebuie să fie numaidecât cetăţean al Armeni-
ei, să vorbească limba armenească, să aibă o vârstă de 
cel puţin 28 de ani, iar în cazul procurorilor cenzul de 
vârstă este mai mic – 25 de ani. Candidaţilor la studii 
pentru funcţia de judecător li se cere să deţină studii de 
magistru în drept. Mai mult, ei trebuie să cunoască cel 
puţin două din patru limbi de circulaţie internaţională 
– engleza, franceza, germana și rusa. 

Cine nu trece testul la cunoașterea limbilor străine 
acela nu poate pretinde la studii pentru funcţia de ju-
decător.

Testele pentru admitere le adoptă Consiliul Judiciar 
Superior, dar asta nu înseamnă că Academia nu partici-
pă la examenele de admitere. Deja a devenit o tradiţie 
ca noi să pregătim speţele pentru admitere. 

În cazul procurorilor, examenul constă dintr-o sin-
gură etapă, iar al judecătorilor – din câteva. La început, 
candidaţii la studii pentru funcţia de judecător susţin 
un examen în scris. Pregătirea speţelor pentru exa-
menul scris poate fi comandată unor specialiști, dar 
le facem și noi, deoarece practica arată că colabora-
rea cu Academia în acest sens este foarte efectivă și în 
creștere. 

re an,  ianuarie  Diana co ioal  i er ey  Arakelyan  
semnea  Acordul de cola orare  ntre nstitutul a ional al  

Justi iei din oldo a i Academia  de Justi ie din Armenia
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În același timp, pot candida la funcţia de procuror, 
fără a face studii la Academia de Justiţie, persoane care 
deţin un titlu știinţific în drept și cu diferite stagii de 
muncă în domeniul dreptului. Tot fără studii la AJA, 
pot candida la funcţia de judecător persoane care au 
cinci ani de muncă în domeniul juridic, iar cei cu titlu 
știinţific în drept puteau, până nu demult, candida doar 
la funcţia de judecător în Curtea de Casaţie. Acum, 
după unele schimbări legislative, pot candida la func-
ţa de judecător și în celelalte instanţe, inclusiv de fond, 
dar trebuie să treacă numaidecât un curs special de 
formare la Academie, pentru a obţine anumite abilităţi 
practice în domeniu. În acest sens, legislaţia noastră se 
schimbă mereu, căci Armenia trece printr-un proces de 
mari transformări. 

– Academia de Justi ie din re an re te te 
s eciali ti i entru ara a ul de unte  Dac  da, 
la admitere olosi i acela i re ulament i entru 
candida ii sosi i din aceast  re iune  

– În baza unor memorandumuri de colaborare, la 
Academia noastră își fac studiile și reprezentanţi din 
Carabahul de Munte. Am semnat asemenea memoran-
dumuri cu Procuratura Generală și cu Judecătoria Su-
premă de acolo. Prin intermediul programelor de for-
mare iniţială și formare continuă, pregătim specialiști 
pentru organele procuraturii, cele judecătorești și de 
urmărire penală. Programele de formare, în acest caz, 
le prezintă organismele respective din Carabahul de 
Munte, unde există și un Consiliu Judiciar Superior. La 
instruirea specialiștilor sosiţi din această regiune parti-
cipă ca formatori judecătorii și procurorii noștri. 

– um or ani a i ormarea continu  ste ea 
o li atorie entru udec torii i rocurorii din 
ara Dumnea oastr

– Este o obligaţie impusă prin lege. Toţi judecătorii 
și procurorii aflaţi în funcţie trebuie să treacă numai-
decât cursuri de formare continuă în fiecare an. În ca-
zul procurorilor, numai Procurorul General și adjuncţii 
săi – nu. Programele de formare continuă, dar și cele 

de formare iniţială sunt adoptate de către Consiliul de 
conducere al Academiei, conform propunerilor făcute, 
în termenii prevăzuţi de lege, de către Consiliul Judiciar 
Superior și de către Procuratura Generală. Același lucru 
îl facem în colaborare cu Serviciul special de anchetă – 
pentru ofiţerii de urmărire penală.

Consiliul de conducere al Academiei este format 
din șapte persoane, trei dintre care sunt judecători, trei 
– procurori, iar unul – Ministrul Justiţiei sau adjunctul 
său. Reprezentantul Ministerului Justiţiei nu are drep-
tul să conducă acest Consiliu. Președinte al Consiliului 
de conducere poate fi ales, prin rotaţie, un an – dintre 
membrii-judecători, alt an – dintre membrii-procurori. 
Bunăoară, în anul trecut Consiliul a fost condus de un 
procuror, iar în anul curent – de un judecător. În Consi-
liu, programele de studiu le adoptăm separat. Pentru 
procurori, la formare continuă și iniţială, ele sunt anali-
zate și apreciate de către membrii-procurori ai Consiliu-
lui și invers se întâmplă în cazul programelor de studiu 
pentru judecători, deoarece anume specialiștii respec-
tivi cunosc specificul structurilor pe care le reprezintă 
în Consiliu. Progremele de studiu sunt prezentate Con-
siliului pentru aprobare de către rectorul Academiei, iar 
la ședinţa de adoptare pot fi prezenţi, fără drept de vot, 
rectorul Academiei, Ministrul Justiţiei, Procurortul Ge-
neral și Președintele Curţii de Casaţie. 

– are s eciali ti din sistemul de dre t mai sunt 
instrui i la Academia Dumnea oastr

– Pe lângă judecători, procurori, ofiţeri de urmărire 
penală din Comitetul de anchetă, ofiţeri de urmărire 
penală de la Serviciul special de anchetă, la Academia 
noastră își mai perfecţionează cunoștinţele toţi func-
ţionarii de stat angajaţi în structurile menţionate. 

– n Armenia, are societatea ncredere n siste-
mul de usti ie  Dac  ni elul de ncredere este mic 
sau nalt, cum e lica i acest lucru  

– Să spun că nivelul de încredere al societăţii în jus-
tiţia din Armenia este înalt, n-o pot face, căci opinia 
publică e alta. Probabil, aceasta ţine și de eficacitatea 
activităţii unor organisme din sistem, care conlucrea-
ză la realizarea justiţiei. Dar asta mai ţine și de cultu-
ra juridică a societăţii, care, în ţările ex-sovietice, este 
una scăzută. Bunăoară, o persoană a fost condamnată 
corect, conform legii, prin aplicarea faţă de ea a unei 
amenzi, dar o altă persoană, auzind despre aceasta, 
consideră că prima a fost eliberată pentru că a plătit 
bani și vorba va ajunge la o a treia persoană, care, fiind 
tot agramată din punct de vedere juridic, va promo-
va ideea că sistemul judecătoresc este corupt. Atunci 
când vorbim despre încrederea în sistemul de justiţie, 
trebuiesc analizaţi mai mulţi factori, dar și nivelul de 
cultură juridică al societăţii.

Joi,  martie  er ey  Arakelyan sus ine 
o lec ie u lic  la nstitutul a ional al Justi iei 

din oldo a
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Sigur că există și în ţara noastră o sumedenie de 
probleme în domeniul justiţiei. La etapa actuală, în 
prim-plan este eficacitatea luptei cu corupţia. În aceas-
tă direcţie se fac pași concreţi și pot să vă spun că în ulti-
mul an au fost iniţiate urmăriri penale împotriva multor 
procurori și judecători, ceea ce înseamnă că organele 
noastre speciale luptă activ și în această direcţie. 

Probleme există, dar există și dorinţa de luptă pen-
tru rezolvarea lor. 

– Armenia, ca i oldo a, ace arte din arte-
neriatul estic euro ean  e aceast  cale, nstitutul 

a ional al Justi iei din oldo a a ost de a admis 
ca o ser ator n e eaua uro ean  de ormare 
Judiciar  J  are sunt i cum lucrea  Acade-
mia de Justi ie a Armeniei cu artenerii s i euro-

eni de de oltare

– Și în sistemul de dtrept al Armeniei este apreciată 
pozitiv colaborarea cu anumite organizaţii internaţi-
onale pe direcţia dezvoltării Academiei de Justiţie. În 
primul rând, asta ne permite să facem cunoștinţă și să 
preluăm în ativitatea noastră experienţa avansată in-
ternaţională în domeniu, deși ne bucurăm și de unele 
susţineri financiare. Colaborăm, în special, cu organiza-
ţii din cadrul ONU, ale Consiliului Europei și Uniunii Eu-
ropene. În special, aceste proiecte sunt îndreptate pen-
tru crearea și implementarea unor programe de studiu. 

În plus, la Academia noastră ţin anumite cursuri, ca 
formatori, specialiști internaţionali, dar și specialiștii 
noștri merg în unele instituţii internaţionale pentru a 
fi pregătiţi ca formatori. Întorși, ei pregătesc formatori 
locali pentru formare continuă. Este o transmitere de 
experienţă avansată prin cadrul programelor de forma-
re formatori. În acest sens, apreciem mult susţinerea in-
stituţiilor internaţionale. 

– ecent, a i acce tat s  i i mem ru n 
ole iul de redac ie al e istei nstitutului 
a ional al Justi iei  utem mi a e o cola-
orare, inclusi  cu articole tiin i ice n do-

meniul dre tului  

– Nu numai că putem, dar trebuie să colabo-
răm și în această direcţie. Din păcate, deocam-
dată Academia noastră nu are încă o publicaţie 
știinţifică, dar apariţia ei ne-am programat-o și, 
sunt convins, practica dumneavoastră ne va fi 
de folos. Schimbul de articole știinţifice în do-
meniul dreptului este unul dintre punctele in-
cluse în Memorandumul de colaborare bilatera-
lă cu INJ. 

Chiar vreau să-i mulţumesc doamnei Dia-
na Scobioală, Directorul Institutului Naţional 
al Justiţiei, pentru faptul că mi-a propus să fiu 
membru al Colegiului de redacţie al Revistei INJ, 
cu obligaţiile de rigoare pe care mi le asum. Știu 

că membrii acestui Colegiu sunt selectaţi de Consiliul 
Institutului. Mulţumesc și membrilor acestui Consiliu 
pentru încrederea pe care mi-au oferit-o.

Deci, vom prelua practica dumneavoastră de edita-
re a unei publicaţii știinţifice și numaidecât vom face 
schimb de articole pentru revistele noastre.

– e mai ute i relua entru a im lementa n 
acti itatea Academiei e care o conduce i i, n e-
neral, ce -a im resionat n cadrul i itei la nsti-
tutul a ional al Justi iei din oldo a

– De fapt, sosiţi la Dumneavoastră, peste tot am 
fost impresionaţi pozitiv, începând chiar de la căldura 
cu care am fost întâmpinaţi. Incredibil, dar delegaţia 
noastră a avut ocazia să discute aici cu „o legendă vie”, 
pe care ne-am bucurat s-o auzim și s-o vedem în viaţa 
reală – Eugen Doga, un compozitor de talie mondială. 
Aceasta s-a întâmplat în cadrul unei întâlniri cu marele 
maestru, care a fost în acele zile oaspete de onoare la 
Institutul Naţional al Justiţiei. 

Mai concret, ne-am înţeles deja cu responsabili și 
specialiști de la INJ că vom prelua experienţa dum-
neavoastră avansată la simulare de procese judiciare 
pentru audienţii din cadrul formării iniţiale. Dorim să 
implementăm și la Academia noastră așa ceva. Noi, 
membrii delegaţiei din Armenia, am văzut și am înţeles 
că la INJ se face mult pentru dezvoltarea și implemen-
tarea formării continue la distanţă. Lucrul acesta ne-a 
mobilizat să propunem ca, în viitor, să folosim aceeași 
platformă IT cu programe de formare continuă. Subli-
niez: suntem pregătiţi pentru colaborări deschise, mai 
ales cu o structură atât de importantă în domeniul nos-
tru din Parteneriatul Estic al Uniunii Europene precum 
este Institutul Naţional al Justiţiei din Moldova. 

er ey  Arakelyan rimul din drea ta  la nt lnirea 
cu com o itorul u en Do a, care a a ut loc la nstitutul 

a ional al Justi iei e  e ruarie 
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La 7 februarie, Diana Scobioală, Directorul Insti-
tutului Naţional al Justiţiei, și Alexandra Nica, șefa 
Direcției instruire și cercetare, au avut o întrevedere 
cu reprezentanții Înaltului Comisariat al OSCE pentru 
Minorități Naționale.

Din delegația OSCE au făcut parte: Anton Thomsen, 
consilier politic superior, Sarah Stephan, coordonator 
de programe, Laurențiu Hadârcă, consilier juridic, și 
Sergiu Conovalu, coordonator de programe naționale.

Directorul INJ a apreciat cooperarea dintre cele 
două părți, precum și lansarea Recomandărilor de 
la Graz ale Înaltului Comisar OSCE pentru Minorități 
Naționale privind accesul la justiție și minoritățile 
naționale. La evenimentul de lansare, care a avut loc pe 
14 noiembrie 2017 la Universitatea din Graz (Austria), 

Întrevedere cu reprezentanți ai Înaltului Comisariat al OSCE  

pentru Minorități Naționale

au participat și reprezentanți ai Institutului Național al 
Justiției.

Discuțiile s-au axat pe perspectivele de colaborare 
în vederea promovării respectivelor recomandări la ni-
vel regional. Delegația s-a arătat interesată de acțiunile 
Institutului în vederea participației minorităților 
naționale la activitățile de formare, în particular - vizita 
Directorului INJ la Universitatea din Comrat și organi-
zarea ușilor deschise pentru reprezentanții minorității 
găgăuze. Evenimentele au avut drept scop informarea 
tinerilor găgăuzi despre activitatea, rolul și locul Insti-
tutului în sistemul de justiție al R. Moldova, dar și de a-i 
încuraja să participe la concursul de admitere la cursu-
rile de formare inițială, după absolvirea cărora vor pu-
tea candida la funcții de judecător și de procuror.

Desfășurarea activităților comune de instruire și 
sporirea nivelului profesional al avocaților prin inter-
mediul formărilor din cadrul Institutului Național al 
Justiției au fost principalele subiecte discutate de către 
Diana Scobioală, Directorul INJ, și Igor Moldovan, Se-
cretarul general al Uniunii Avocaților din R. Moldova. 
La întrevedere, care a avut loc în incinta Institutului pe 
7 februarie curent, a mai participat Ecaterina Popa, șefa 
Secției instruire continuă a INJ.

Interlocutorii au convenit asupra unui mecanism 
de comunicare interinstituțională, cu scopul de a efi-
cientiza accesul avocaților la cursurile organizate de 

Formatorii Institutului Național al Justiției au parti-
cipat, pe 6 și 7 februarie, la cursul de formare forma-
tori dedicat Programului European pentru Formarea 
Juriștilor în Domeniul Drepturilor Omului (Programul 
HELP). Printre beneficiarii instruirii s-au numărat și 
avocați, reprezentanți ai Oficiului Avocatul Poporului, 
ai Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discrimi-
nării și asigurarea egalității, ai mediului academic și ai 
organizațiilor non-guvernamentale.

Cu mesaje de salut către cei prezenți s-au adresat 
Diana Scobioală, Director al Institutului Național al 
Justiției, și Margarita Galstyan, manager al Proiectului.

Programul de instruire a urmărit familiarizarea vi-
itorilor tutori cu metodologia HELP – un instrument 
care ajută la elaborarea, adaptarea și implementarea 
cursurilor elearning, conform principiilor de formare a 

INJ susține sporirea nivelului profesional al avocaților

Institutul Național al Justiției. Totodată, s-a ajuns la o 
înțelegere privind creșterea numărului de avocați care 
urmează să beneficieze anual de formări profesionale 
în cadrul Institutului, sub rezerva respectării condițiilor 
de funcționare a Acordului de colaborare între INJ și 
Uniunea Avocaţilor.

În baza aranjamentelor stabilite, părțile vor apro-
funda dialogul în direcția diversificării formelor de co-
laborare, inclusiv prin dezvoltarea unui spațiu de infor-
mare comun și organizarea activităților de instruire pe 
marginea subiectelor de interes major pentru comuni-
tatea juridică din Republica Moldova.

Curs de formare formatori dedicat Programului HELP

adulților, precum și dezvoltarea abilităților în  utilizarea 
platformei HELP.

Sesiunile de instruire au fost livrate de Ana Me-
darska-Lazova, coordonator de proiect HELP, Direcția 
Implementare Națională a Drepturilor Omului, Direc-
toratul General Drepturile Omului și Statul de drept, 
Ana-Maria Telbis, ofițer de Proiect HELP la CoE, Ale-
xandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare a INJ, 
tutore național HELP pentru cursurile implementate 
cu Institutul Național al Justiției, și Vadim Vieru, tutore 
național HELP pentru cursurile implementate cu Uniu-
nea Avocaților din Republica Moldova.

Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului 
Consiliului Europei „Susținerea reformei justiției pena-
le în Republica Moldova”, finanțat de Guvernul Dane-
marcei.



7Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al JustiţieiNR. 1 (44), 2018

Recent, la 30 martie curent, Institutul Național al 
Justiției a sărbătorit a zecea promoție de absolvenți. 
Într-o atmosferă festivă, viitorilor judecători și pocu-
rori, prezenți la eveniment în robe de culoare neagră 
și albastră, le-au fost înmânate atestatele de absolvire.

Ceremonia, care a marcat pentru cei 20 de candidați 

la funcția de judecător și 25 de candidați la funcția 
de procuror încheierea formării inițiale, a început cu 
intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova și a 
cuprins alocuțiuni ale participanților, premierea celor 
mai buni absolvenți, precum și înmânarea oficială a 
atestatelor de absolvire.

„Ziua de azi, pentru noi toți este un prilej de bu-
curie, dar și de emoție, pentru că facem bilanțul 
activității de formare inițială a viitorilor judecători 
și procurori care au studiat la Institutul Național al 
Justiției în perioada 2016-2018. Momentul e simbolic, 
mai ales pentru faptul că lansăm cea de-a X-a promoție 
– promoție jubiliară, cu care am început să schimbăm 
matricea de formare profesională a audienților INJ. 
Sunteți primii care ați trecut printr-o nouă modalitate 
de admitere la INJ – ați susținut în mod electronic tes-
tul de specialitate. Acest lucru ne-a permis să vă selec-
tăm, transparent și fără suspiciuni de fraudare a exame-
nului, pe cei mai buni dintre cei mai buni. Din aceleași 
raționamente, din Comisia de admitere din anul 2016, 
atunci când ați susținut examenele, a făcut parte și un 
reprezentant al autorităților străine. Ne-am propus să 
vă asigurăm, în primul rând, o formare practică, cu dez-
voltare de abilități și competențe care vă vor fi necesa-
re în profesiile alese. Sper că tot ceea ce ați învățat, tot 
ceea ce ați aplicat și toate activitățile extracurriculare în 
care ați fost implicați v-au pregătit un viitor de care ne 
vom bucura şi noi”, a menționat în discursul său Diana 
Scobioală, Directorul INJ.

Cu mesaje de felicitare și îndrumări s-au adre-
sat proaspeților absolvenți Președintele Curții 
Constituționale, Mihai Poalelungi, Ministrul Justiției, 
Victoria Iftodi, Președintele Consiliului INJ, Mariana 
Pitic, Adjunctul Procurorului General, Mircea Roșioru, 

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor 
Micu, Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, 
Angela Motuzoc, formatorul INJ, membru al Comisiei 
de absolvire, Tatiana Vâzdoagă.

În cadrul evenimentului au mai luat cuvântul Dan 
Păpușoi, candidat la funcția de judecător, și Irina Catan, 
candidat la funcția de procuror, care, în numele tuturor 
absolvenților, și-au exprimat recunoștința pentru efor-
tul depus  la pregătirea lor profesională de către forma-
torii și echipa INJ.

Festivitatea a culminat cu înmânarea atestatelor de 
absolvire. Cunoștințele celor mai buni viitori judecători 
și procurori au fost recompensate cu diplome de merit. 
Diplome cu mențiunea de lider al promoției X, pentru 
cele mai bune rezultate obținute pe parcursul formării 
iniţiale la INJ, au fost conferite lui Ion Bocan, candidat 
la funcţia de judecător, şi Victor Răileanu, candidat la 

funcţia de procuror; diplome de merit, cu mențiuni 
pentru spirit organizatoric deosebit în activitatea de 
șef de grupă – Irina Catan, candidat la funcţia de procu-
ror, și Dan Păpușoi, candidat la funcţia de judecător; di-
plome de merit, drept recunoaștere a performanțelor 
deosebite obținute pe parcursul formării inițiale – Dan 
Păpușoi și Ludmila Camerzan, candidați la funcția de 
judecător, Ștefan Ciuperca și Irina Catan, candidați la 
funcția de procuror.

Menționăm că, de la înființarea sa, Institutul 
Național al Justiției a furnizat sistemului național de 
justiție alţi 117 de candidați la funcția de judecător și 
197 de candidați la funcția de procuror.

Institutul Național al Justiției a lansat prima promoție jubiliară
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În perioada 27 februarie - 3 martie 2018, la Chişinău 
s-au aflat într-o vizită de lucru reprezentanţi ai Acade-
miei de Justiţie din Armenia – rectorul Sergey Arakel-
yan, Robert Shahinyan şi Artashes Khurshudyan.

Vizita face parte din acţiunile preconizate în Acor-
dul de cooperare între Institutul Naţional al Justiţiei şi 
Academia de Justiţie din Armenia, semnat la începutul 
acestui an. Aprofundarea relaţiei de parteneriat pe seg-
mentul formării profesionale a funcţionarilor care con-
tribuie la înfăptuirea justiţiei şi facilitarea schimbului 
de bune practici în domeniu între cele două instituţii 
constituie obiectivele principale ale acestei vizite.

Subiectele discutate în cadrul întrevederilor cu re-
prezentanţii Academiei de Justiţie s-au referit la mana-
gementul instituţional, realizările şi provocările Institu-
tului Naţional al Justiţiei privind procesul de formare a 
profesioniştilor din domeniul juridic. În context, Diana 
Scobioală le-a relatat oaspeţilor despre optimizarea 

colaborare eficientă cu Academia de Justiţie din Armenia

procesului de desfăşurare a concursului de admitere 
şi modul în care viitorii judecători şi procurori sunt in-
struiţi la INJ, reconceptualizarea planurilor de formare 
continuă a beneficiarilor Institutului şi impulsionarea 
cercetărilor ştiinţifice în cadrul INJ, ajustarea infrastruc-
turii INJ pentru sporirea accesibilităţii persoanelor cu 
dizabilităţi etc.

La 1 martie, rectorul Sergey Arakelyan a susținut o 
lecție publică în fața audienților de la formare inițială 
la Institutul Național al Justiției în cadrul căreia a vor-
bit despre sistemul judiciar armean și despre modul în 
care funcționează instituția pe care o conduce.

Amintim că în luna ianuarie 2018 și reprezentanţi ai 
Institutului Naţional al Justiţiei au efectuat o vizită de 
lucru la Academia de Justiţie din Armenia în vederea 
stabilirii unor relaţii bilaterale pe termen lung şi efici-
entizării procesului de formare judiciară.

Pe 12 și 13 martie, o delegație din Republica Mol-
dova, formată din reprezentanți ai diverselor instituții 
publice și ai Centrului La Strada, a efectuat o vizită 
de studiu la Agenția Națională pentru Combaterea 
Criminalității din Marea Britanie.

Vizita a fost provocată de interesul de a cunoaște 
modul în care omologii britanici investighează cazurile 
de abuz și exploatare sexuală a copiilor prin interme-
diul tehnologiilor informaționale și de comunicare. S-a 
urmărit și inițierea unui schimb de experiențe și bune 
practici în domeniul investigării abuzului şi exploatării 
sexuale a copiilor.

Din partea Institutului Național al Justiției au parti-
cipat Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cerceta-
re, și Boris Talpă, șeful Centrului de informații juridice. 
Dumnealor au fost interesați de programele de forma-

Schimb de experiență pentru combaterea criminalității informatice

re a profesioniștilor în combaterea criminalității infor-
matice, de materialele didactice, conținutul cursurilor 
electronice la tematica respectivă etc. Cunoștințele 
acumulate pe parcursul vizitei vor servi drept puncte 
de reper în activitatea de instruire a beneficiarilor INJ în 
cadrul modulului Criminalitatea informatică.

La 2 februarie, Diana Scobioală, Directorul Institu-
tului Național al Justiției, a primit o delegație constitu-
ită din magistrați români aflați într-o vizită de studiu la 
Chișinău.

Din grupul de judecători români au făcut parte Cris-
tina Truțescu, președintele Curții de Apel Iași, Lorena 
Tarlion, președintele Tribunalului Iași, Narcis-Violin Sto-
ica, vicepreședintele Tribunalului Iași și Maria Ștefania 
Lorena Curcă, președintele Judecătoriei Iași.

În cadrul vizitei au fost abordate subiecte actuale 

Magistrați români în vizită la INJ

de interes comun. Delegația romană s-a arătat intere-
sată de aspecte ce țin de furnizarea instruirilor la INJ, 
standarde și priorități în dezvoltarea profesională a 
judecătorilor, transformările care au loc în vederea efi-
cientizării formării profesionale a beneficiarilor INJ etc.

În timpul discuțiilor, Diana Scobioală  și-a exprimat 
recunoștința pentru asistența din partea Institutului 
Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri 
din România, precum și disponibilitatea de a menține 
relațiile de bună colaborare.
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TRIBUNA CU OPINII

În vederea asigurării calităţii actului de justiţie, 
eficienţei sistemului judecătoresc, distribuirii echita-
bile a sarcinilor între instanţele judecătoreşti, utilizării 
rezonabile a fondurilor publice, precum şi în vederea 
creării premiselor pentru specializarea judecătorilor, 
legiuitorul a adoptat la 21 aprilie 2016 Legea nr. 76 
cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti. 
Legea dată a intrat în vigoare la 1 iulie 2016, excep-
tând prevederile art.10 şi ale art.11 pct.1, 4 şi 6, care 
urmau să intre în vigoare la 1 aprilie 2017. Scopul le-
gii urmăreşte optimizarea hărţii judecătoreşti, ca una 
din cele mai importante acţiuni asumate prin Strate-
gia de Reformare a Sectorului Justiţiei (SRSJ) pentru 
2011-2016, creând oportunităţi pentru sporirea cali-
tăţii actului judecătoresc şi eficientizarea costurilor 
sistemului judiciar.

Regândirea hărţii judiciare este enumerată printre 
recomandările Reţelei Europene a Consiliilor Judici-
are din Declaraţia de la Vilnius cu privire la provocări 
şi oportunităţi pentru sistemul judiciar în actualul 
climat economic şi reprezintă o tendinţă comună în 
rândul ţărilor europene, pentru a reduce numărul 
instanţelor judecătoreşti, cu scopul de a crea unităţi 
judecătoreşti mai mari. Acest lucru s-a datorat atât 
considerentelor de calitate cât şi celor de eficienţă.

În unele ţări, precum Danemarca, Norvegia sau 
Olanda, numărul instanţelor judecătoreşti se redu-
ce pentru a îmbunătăţi calitatea justiţiei. De fapt, 
prin reducerea numărului de instanţe, aceste ţări nu 
preconizează realizarea unor economii, scopurile lor 
variază de la o ţară la alta. Spre exemplu, în Dane-
marca au fost identificate oportunităţi de reducere a 
costurilor prin intermediul specializării, indiferent de 
modificarea hărţii judiciare. În alte ţări – Portugalia, 
Grecia, Austria, Irlanda, Marea Britanie, Polonia, Tur-

Spre „Palatul Justiţiei”, prin optimizarea hĂrţii  

instanţelor judecătoreşti

Radu 
-

 

cia, România – pe lângă faptul că se pune accentul pe 
o bună calitate, se urmăreşte şi reducerea costurilor 
prin lichidarea instanţelor de judecată care nu sunt 
utilizate eficient sau au o infrastructură învechită.

Bunăoară, Olanda, Polonia şi Turcia şi-au pus sco-
pul să unifice mai multe instanţe mici pentru a reduce 
costurile de management şi cheltuielile generale. Re-
ieşind din faptul că instanţele judecătoreşti mari sunt 
considerate ca fiind mai bine adaptate pentru a oferi 
un management eficient şi de calitate, pot reacţiona 
eficient la oportunităţi de economii mai pronunţate 
(precum în cazul evitării dublării funcţiilor), fiind şi 
mai puţin vulnerabile în cazul unor posturi vacante 
sau la schimbarea bruscă a volumului de cauze par-
venite în sistem.

Odată cu implementarea reformei în R. Moldova, 
instanţele judecătoreşti mari pot crea un mediu de 
activitate mai bun, permiţând judecătorilor să discu-
te probleme juridice complexe şi să facă schimb de 
experienţă între ei, ceea ce va îmbunătăţi calitatea 
deciziilor adoptate de către aceştia. Ca oportunita-
te, apare specializarea, utilizarea colegialităţii şi bu-
nul climat profesional, prin care judecătorii să poată 
aborda probleme de ordin juridico-practic.

Un alt aspect foarte important al instanţelor jude-
cătoreşti mari: ele permit pe deplin implementarea 
repartizării aleatorii a cauzelor, aceasta constituind 
un element important la consolidarea încrederii jus-
tiţiabililor în imparţialitatea sistemului judecătoresc. 
Totodată, la etapa actuală, instanţele mai mari permit 
specializarea judecătorilor şi le oferă acestora posibi-
litatea de a obţine cunoştinţe mai aprofundate în do-
meniul juridic practicat, ceea ce le poate îmbunătăţi 
calitatea deciziilor adoptate.

În urma studiilor efectuate, şi la noi s-a ajuns la 
concluzia optimă de unificare a hărţii judecătoreşti, 
şi anume – aducerea instanţelor mici sub o singură 
umbrelă, pentru a beneficia de oportunităţile oferite 
de instanţele judecătoreşti mari. Să vedem cum ara-
tă aceste transformări prin prisma Legii nr. 76 din 21 
aprilie 2016 cu privire la reorganizarea sistemului in-
stanţelor judecătoreşti.

Obiective importante sunt fuzionarea celor 44 de 
judecătorii, inclusiv 5 din municipiul Chişinău, în 15 
judecătorii mai mari, lichidarea judecătoriilor speci-
alizate, construcţia noilor sedii pentru toate judecă-
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toriile şi majorarea numărului de judecători până la 
minim 9 pentru fiecare judecătorie. Sigur, apar câteva 
întrebări: cât vor costa aceste reforme, timpul necesar 
pentru implementarea lor şi ce economii urmează să 
aşteptăm de la ele? 

Un studiu de fezabilitate demonstrează că această 
reformă, necesară R. Moldova, urmează a fi efectua-
tă într-o perioadă de 10 ani, începând cu anul 2017 
şi finalizând-o în 2027. Costul prognozat pentru im-
plementarea ei este de 1,18 miliarde lei, recuperarea 
investiţiilor fiind estimată pe parcursul la 17 ani, cu 
prognozarea unor economii în valoare de 45,3 mili-
oane lei anual. 

Cunoaştem cu toţii că, până la intrarea în vigoare 
a legii nominalizate, doar în municipiul Chişinău au 
existat cinci judecătorii, câte una în cele cinci mari 
sectoare ale capitalei. În vederea unei exemplificări, 
voi descrie succint fiecare judecătorie în parte, pentru 
o mai bună analiză a oportunităţii sau inoportunităţii 
creării unui „Palat al Justiţiei”, precum şi a fuzionării 
judecătorilor de sector în una singură – Judecătoria 
Chişinău.

Judecătoria sectorului Centru era situată într-
o locaţie mică, în stil urban. Iniţial, era situată într-o 
clădire cu birouri de stat în stare proastă, iar la eta-
jele inferioare aveau sedii diferite agenţii şi servicii 
municipale. Clădirea existentă include doar o sală de 
judecată pentru 29 de judecători, nu-i funcţională şi 
nici potrivită pentru o instanţă de judecată. Ulterior, 
instituţia fiind trecută într-un alt imobil de stat, la fel 
s-a ciocnit cu lipsă de spaţiu, dar şi adaptarea la nece-
sităţile unei instanţe creau carenţe funcţionalităţii ei. 
În plus, se impunea creşterea numărului de judecă-
tori, din cauza extinderii sectorului, dar şi a numărului 
mare de cauze parvenite în instanţă.

Judecătoria sectorului Râșcani, rămasă în ace-
laşi sediu, este amplasată pe un teren urban în sec-
torul Râşcani din municipiul Chişinău. Judecătoria 
ocupă o clădire guvernamentală, se află într-o stare 
destul de bună, a fost supusă renovării, cu construi-
rea unei mansarde pentru birourile judecătorilor. Dar 
clădirea nu dispune de un hol adecvat la intrare, nu 
are asigurat accesul pentru persoane cu dizabilităţi şi 
nici ascensoare pentru justiţiabili. Studiul arată că aici 
urma să fie mărit numărului judecătorilor – de la 27 
la 32.

Judecătoria sectorului Ciocana este amplasată 
pe un teren de 0,4 ha în sectorul respectiv din mu-
nicipiul Chişinău, este în stare bună şi-i situată într-
un cartier rezidenţial. Cred că e cea mai funcţională 
pentru o instanţă judecătorească, are săli de şedinţe 
separate, altele decât birourile judecătorilor. 

Judecătoria sectorului Buiucani. Personalul 

acestei instanţe activează azi într-o clădire guverna-
mentală, care este utilizată şi de alte instituţii.

Judecătoria sectorului Botanica sau actuala Ju-
decătorie Chișinău (sediul Central) a fost renovată. 
Din lipsă de teren adiacent, i s-a adăugat o mansardă. 
Deşi are cele mai adaptate condiţii, atât pentru jude-
cători cât şi pentru justiţiabili, aceasta nu ar face faţă 
unui centru unic fuzionat. Astfel, făcând doar o sim-
plă analiză, vedem că se impunea necesitatea strin-
gentă de fuzionare a celor cinci judecătorii de sector 
din municipiul Chişinău, unde este concentrată o 
mare parte a populaţiei republicii, iar în a doua etapă 
– crearea râvnitului „Palat al Justiţiei”, unde justiţiabilii 
să se poată bucura de condiţii optime într-o instanţă 
judecătorească. Un „Palat al Justiţiei”, prin nobleţea 
şi severitatea sa, ar solicita, dar şi emana respect, so-
lemnitate faţă de un proces de judecată. Deocamda-
tă, lipsa unui teren adecvat, căci cele existente sunt 
mici şi ciopârţite, unele dintre ele – în litigii de mulţi 
ani şi cu sechestre aplicate, pune în dificultate autori-
tăţile atunci când încearcă să idenntifice un loc bine 
determinat pentru construcţia acelui râvnit „Palat al 
Justiţiei”. 

Transferul Judecătoriei Centru din municipiul 
Chişinău în incinta fostului Minister al Agriculturii 
nu este o soluţie tocmai optimă, deoarece nu putem 
asimila toate etajele, sălile nu sunt proiectate pentru 
înfăptuirea actului de justiţie, lipseşte infrastructura, 
iar cheltuielile de întreţinere a unui astfel de imobil 
golesc tot bugetul instanţei. 

Atât experţii cât şi societatea civilă au spus într-
un glas că reforma şi optimizările în sistemul justiţiei 
sunt necesare spre beneficiul societăţii, dar trebuie să 
înţelegem că asemenea transformări importante nu 
se fac peste noapte, ele necesită multă muncă şi per-
severenţă. Ştiu că vom da dovadă de asemenea spirit 
şi vom găsi soluţii de înfruntare a problemelor care 
apar în calea transformărilor. 

E cunoscut faptul că orice reformă impune argu-
mente pro şi contra, dar creează şi o platformă de 
mituri şi reticenţă din partea unora. Iniţial, mai mulţi 
magistraţi au criticat proiectul, menţionând „că opti-
mizarea hărţii judecătoreşti va fi un eşec total”. „Înţe-
legem că se încearcă anumite economii, dar justiţia 
nu trebuie să fie ieftină, ci echitabilă”, punctau alţii. Cu 
siguranţă, timpul ne va demonstra că, de fapt, sun-
tem pe o cale corectă, iar beneficiile vor fi resimţite 
de fiecare dintre noi. Analizând avantajele reorgani-
zării, creării noii hărţi judecătoreşti, constatăm urmă-
toarele beneficii, pe care le menţionez ori de câte ori 
ating acest subiect, şi anume:

– va favoriza utilizarea mai eficientă a fondurilor 
publice;
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– va uniformiza sarcina de muncă între judecători;
– va îmbunătăţi calitatea actului de justiţie prin 

specializarea judecătorilor;
– va reduce nivelul corupţiei prin distribuirea veri-

tabilă a dosarelor;
– va crea un mediu adecvat pentru creşterea pro-

fesională a judecătorilor;
– va stabili o infrastructură modernă şi condiţii ci-

vilizate pentru justiţiabili.

În viziunea mea, ca Preşedinte al Judecătoriei Chi-
şinău, dar şi ca magistrat, uniformizarea sarcinii de 
muncă între judecători este obiectivul primordial, 
foarte important, pe care ni l-am impus ca scop. Or, 
datele statistice ne demonstrează elocvent că sarcina 
de muncă pusă pe umerii magistraţilor este una grea 
şi urmează a fi repartizată uniform între aceştia, reie-
şind şi din complexitatea cauzelor. Făcând o succintă 
analiză a activităţii Judecătoriei Chişinău, prezint aici 
câte un mic exemplu de la fiecare sediu în parte din 
municipiu, în vederea argumentării poziţiei mele.

Astfel, la Judecătoria Chișinău (sediul central), 
timp de 12 luni, în perioada ianuarie-decembrie 
2017, au parvenit 12.189 cauze noi, dintre care, pe 
parcursul anului calendaristic menţionat au fost exa-
minate 12.071 cauze, la media de 27 de judecători. La 
Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani) au parvenit 
15.905 cauze, fiind examinate 16.589 cauze, la media 
de 33 de judecători. La Judecătoria Chișinău (sediul 
Centru) au parvenit 33.198 cauze, dintre care au fost 
examinate 30.988, la media de 32 de judecători. La 
Judecătoria Chișinău (se-
diul Buiucani) în anul 2017 
au parvenit 18.338 cauze, 
dintre care au fost soluţio-
nate 17.857, la media de 31 
judecători. La Judecătoria 
Chişinău (sediul Ciocana) au 
parvenit 4.942 cauze, soluţi-
onate au fost 4.987, la media 
de 22 judecători.

Constatăm că numărul 
de cauze parvenite în se- 
diile Judecătoriei Chişinău 
este destul de mare, acesta 
variind de la un sediu la al-
tul, ceea ce înseamnă că şi în 
sarcina judecătorilor numă-
rul cauzelor examinate vari-
ază. Dacă pentru obiectivul 
propus e să folosim princi-
piul repartizării uniforme a 
cauzelor în sarcina judecă-
torilor, în urma unui simplu 

calcul, constatăm că în 2017 la Judecătoria Chişinău 
au parvenit 84.572 cauze noi şi, dacă pe acestea le 
împărţim la numărul mediu de judecători ai acestei 
instanţe, constatăm că fiecărui magistrat i-ar reveni 
câte 583 de cauze. Anume aşa ar putea fi uniformi-
zată sarcina de muncă a judecătorilor şi, respectiv, 
am putea remarca atingerea obiectivelor propuse de 
lege, fiindcă garantarea unui volum de lucru relativ 
egal între diferite instanţe permite nu numai utiliza-
rea eficientă a finanţelor publice, dar şi favorizarea 
mediului sănătos pentru asigurarea unei justiţii de 
calitate.

E necesar să perseverăm în continuare, deoarece, 
din practica de zi cu zi, pot să afirm cu certitudine 
că, după adoptarea legii prin care se urmăreşte asi-
gurarea accesibilităţii şi independenţei sistemului 
judecătoresc, s-au făcut deja foarte multe lucruri 
bune spre scopurile pe care ni le propunem: conso-
lidarea capacităţii instituţionale ale instanţelor ju-
decătoreşti; consolidarea independenţei sistemului 
judecătoresc; îmbunătăţirea calităţii actului de jus-
tiţie şi sporirea eficienţei instanţelor judecătoreşti; 
asigurarea utilizării cât mai eficiente a fondurilor 
publice disponibile pentru instanţa judecătorească 
şi reducerea cheltuielilor de întreţinere a sistemului; 
îmbunătăţirea calităţii justiţiei, inclusiv prin asigu-
rarea repartizării uniforme a volumului de lucru în 
instanţa de judecată, precum şi specializarea judecă-
torilor, care va asigura, conform bunelor practici ale 
altor state, o mai bună calitate şi motivare a deciziilor 
judecătoreşti adoptate. 

Judec toria i in u, sediul central
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ADMISIBILITATEA RECURSULUI ÎN PROCEDURA CIVILĂ:
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Procedura de examinare a admisibilității recursu-
lui. Introducerea procedurii de „filtrare” a recursurilor
declarate împotriva deciziilor instanței de apel este o 
tendință generală care se manifestă tot mai accentuat
în mai multe state. În majoritatea țărilor europene, în 
ultimele decenii are loc supraaglomerarea instanțelor 
judecătorești supreme cu cereri de recurs, ceea ce pa-
ralizează activitatea acestora [22, p.264-265]. Având în 
vedere situația creată, Comitetul de Miniștri al Consiliu-
lui Europei, în Recomandarea nr. R(95)5 din 07.02.1995 
„Cu privire la crearea sistemelor și procedurilor de 
recurs în materie civilă și comercială și ameliorarea 
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funcționării lor” [18], a atenționat asupra utilității intro-
ducerii unor proceduri de autorizare a recursurilor.

Actualmente, procedura de examinare a admisi-
bilității recursurilor este prevăzută în legislațiile 
majorității statelor europene. În pofida diversității re-
glementărilor, pot fi evidențiate două modele princi-
pale de examinare a admisibilității: 

1) autorizarea recursului de către instanța de apel 
(judex a quo); și 

2) acceptarea recursului de către instanța de recurs 
(judex ad quem).

Alegerea modelului este condiționată de natura 
juridică și raportul sarcinilor recursului împotriva deci-
ziilor instanței de apel acceptate într-un stat sau altul, 
sistemul premiselor de admisibilitate a recursului, nu-
mărul instanțelor de apel, tradițiile istorice etc. Ambele 
modele au avantaje și dezavantaje. Autorizarea recur-
sului de către instanța de apel este criticată din motivul 
incompatibilității acesteia cu principiul imparțialității 
judecătorului. Acordarea dreptului de a autoriza recur-
sul aceluiași complet de judecători care au adoptat de-
cizia în apel prezintă pericolul neautorizării arbitrare a 
recursurilor, or nici un judecător nu este interesat în ca-
sarea propriei sale hotărâri. Acest pericol este înlăturat 
prin stabilirea expresă în lege a criteriilor obiective de 
autorizare și de acordare a dreptului de a ataca decizii 
prin care autorizarea recursului a fost refuzată. Aceasta 
duce la tărăgănarea proceselor, dar eliberează instanța 
supremă de povara verificării admisibilității unui flux 
mare de recursuri în statele cu o populație mare. Ac-
ceptarea recursului de către instanța de recurs este 
mai binevenită din punctul de vedere al asigurării unui 
control judiciar obiectiv. Acest model este criticabil, 
deoarece creează incertitudine pentru recurenții care, 
depunând cerere de recurs cu achitarea taxei de stat, 
nu cunosc dacă aceasta va fi acceptată spre examinare 
sau nu; încheierea cu privire la neacceptarea recursului 
adoptată de instanța supremă nu mai poate fi atacată. 
Aceste laturi negative sunt compensate prin stabili-
rea unor garanții suplimentare ce asigură respectarea 
drepturilor recurenților: examinarea chestiunii cu privi-
re la acceptarea recursului în mod colegial de către un 
complet de judecători; adoptarea încheierii cu privire 
la neacceptare prin votul unanim al tuturor judecători-
lor din complet etc.

În funcție de modalitatea reglementării premiselor 
de admisibilitate, recunoașterea recursului drept ad-
misibil poate avea caracter declarativ sau constitutiv. 
Dacă premisele de admisibilitate sunt expres prevăzute 
de lege, existența dreptului de a declara recurs rezultă 
direct din dispozițiile legale, iar actul de autorizare (ac-
ceptare) a recursului doar confirmă acest fapt, având 
un caracter declarativ. În statele în care premisele de 
admisibilitate sunt formulate în lege prin criterii deter-
minabile de instanță în fiecare caz concret (de exem-

plu, dacă cauza civilă prezintă o importanță deosebită 
pentru practica judiciară), existența dreptului de a de-
clara recurs nu poate fi dedusă direct din dispozițiile le-
gale, ci rezultă din actul de autorizare (acceptare) care 
poartă un caracter constitutiv. 

Unul dintre primele state în care a fost introdusă 
procedura de examinare a admisibilității recursului îm-
potriva deciziilor instanței de apel este Germania. Sis-
temul de filtraj al recursurilor în procedura civilă a fost 
instituit în Germania, pentru prima dată, prin Dispoziția 
cu privire la degrevarea instanțelor judecătorești 
(Verordnung zur Entlastung des Reichsgerichts) din 
15.01.1924. Inițial, era aplicată doar în litigiile familia-
le și de muncă, iar treptat procedura de examinare a 
admisibilității recursului împotriva deciziilor instanței 
de apel a fost extinsă la toate cauzele civile [23, p.22].

Actualmente recursul în procedura civilă germană 
trebuie autorizat de către instanța de apel. Mențiunea 
motivată cu privire la admisibilitatea recursului se face 
din oficiu în decizia instanței de apel (§ 543 din CPC 
al Germaniei [2]). În caz de neautorizare a recursului, 
participanții la proces pot depune plângere împotri-
va neautorizării („die Nichtzulassungsbeschwerde”) 
la Curtea Federală de Justiție. În caz de admitere a 
plângerii, aceasta se examinează mai departe de că-
tre instanța supremă ca o cerere admisibilă de recurs. 
Pentru a evita supraaglomerarea instanței supreme cu 
plângeri împotriva neautorizării recursului și a acumu-
la experiență în aplicarea noilor reguli de admisibilita-
te, depunerea plângerilor, până la 31.12.2006, a fost 
interzisă, dacă suma contestată prin recurs nu depășea 
20.000 euro [12, §26 alin.(8)]. În caz de autorizare a re-
cursului de către instanța de apel, acesta trebuie primit 
spre examinare de către instanța de recurs. Cu toate 
acestea, instanța de recurs este în drept să declare in-
admisibil recursul autorizat de instanța de apel, dacă 
completul de judecători, în mod unanim, conchide că 
premisele de admisibilitate a recursului nu există și re-
cursul nu are șanse de câștig (§ 552a din CPC al Germa-
niei) [24, p.120-123]. 

Prin Legea din 03.01.1979, în Franța a fost institu-
ită o formațiune restrânsă la cel puțin trei magistrați, 
cărora li s-a recunoscut puterea de a respinge recursu-
rile „inadmisibile sau vădit nefondate” („irrecevables ou 
manifestement infondés”) [15, p.18.]. În România, pro-
cedura de admisibilitate în principiu a recursului a fost 
introdusă în 2003. În conformitate cu art. 308 al CPC 
al României (în redacția Ordonanței nr. 58/2003), sar-
cina de a se pronunța asupra admisibilității recursului 
îi revenea unui complet din 3 judecători. Introducerea 
în România a procedurii de admisibilitate în principiu 
a recursului a provocat apariția diferitor opinii și apre-
cieri atât din partea teoreticienilor, cât și din partea 
lucrătorilor practici [1, p.147-148; 15, p.15-21; 19, p.65-
66]. Instituirea acestei proceduri, odată cu extinderea 



14 Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 1 (44), 2018

recursului la toate categoriile de cauze și distribuirea 
acestuia în majoritatea cazurilor instanței supreme, 
s-a dovedit a fi ineficientă, având drept consecință su-
focarea Înaltei Curți de Casație și Justiție a României. 
Stabilirea premiselor de admisibilitate, preponderent 
cu caracter formal, a avut ca efect înregistrarea a zeci 
de mii de recursuri, cele mai multe pentru afaceri mă-
runte, fără interes pentru unitatea jurisprudenței. În 
consecință, prin Legea nr. 195/2004, această procedu-
ră a fost suprimată [17, p.197]. În pofida acestui fapt, 
dată fiind importanța instituției în cauză, în literatura 
de specialitate au fost exprimate opinii cu privire la 
necesitatea reintroducerii, într-o formulă regândită, a 
procedurii de examinare a admisibilității recursului [6, 
p.135; 14, p.830-831]. Noul Cod de procedură civilă al 
României [4] a reintrodus procedura de filtrare a recur-
surilor. Potrivit art. 493 NCPC, în cazul în care completul 
din 3 judecători este în unanimitate de acord că recur-
sul nu îndeplinește cerințele de formă, că motivele de 
casare invocate și dezvoltarea lor nu se încadrează în 
cele prevăzute de art. 488 sau că recursul este vădit ne-
fondat, acesta anulează sau, după caz, respinge recur-
sul printr-o decizie motivată, pronunțată, fără citarea 
părților, care nu este supusă niciunei căi de atac.

În Italia, procedura de filtrare şi selecție a recursuri-
lor care vor fi examinate de Curtea Supremă de Justiție 
a fost introdusă în 2009. În urma unei examinări preli-
minare efectuate de către o formațiune specială a Curții 
(apposita sezione), recursul poate fi declarat inadmisibil 
sau poate fi trimis spre soluționare unui complet co-
mun [21, p.238-239].

Din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova 
[3] putem deduce următoarele particularități ale pro-
cedurii de examinare a admisibilității recursului. 

După parvenirea dosarului, un complet din 3 ju-
decători dispune expedierea copiei de pe recurs inti-
matului, cu înștiințarea despre necesitatea depunerii 
obligatorii a referinței timp de o lună de la data pri-
mirii acesteia. În cazul neprezentării referinței în ter-
menul stabilit, admisibilitatea recursului se decide în 
lipsa acesteia. Judecătorul raportor verifică încadrarea 
în prevederile legii a temeiurilor invocate în recurs și 
face un raport verbal în fața completului din 3 jude-
cători. Asupra admisibilității recursului se decide fără 
citarea părților. Intimatul își expune poziția pe mar-
ginea admisibilității recursului în referință. În această 
privință, CtEDO a menționat într-o decizie că, deoarece 
încheierea de admisibilitate nu se referă la fondul cauzei 
și este limitată la stabilirea faptului dacă recursul cores-
punde criteriilor formale prevăzute de lege, și în absența 
în această cauză a vreunui element care ar cere în mod 
expres Curții Supreme de Justiție să audieze reclamantul 
în persoană înainte de a decide asupra admisibilității re-
cursului, Curtea consideră că necitarea părților înainte de 
declararea recursului ca inadmisibil nu ridică o chestiune 
în temeiul art. 6 din CEDO [20]. 

Încheierea prin care recursul este declarat inadmi-
sibil se adoptă cu votul unanim al celor 3 judecători. 
Dacă cel puțin un judecător din completul desemnat 
este împotriva inadmisibilității, recursul trebuie de-
clarat admisibil. În acest caz, chestiunea cu privire la 
inadmisibilitatea recursului poate fi discutată de către 
completul din 5 judecători, înainte de a trece la exami-
narea fondului recursului. În cazul în care recursul este 
recunoscut admisibil, se emite o încheiere nemotivată, 
despre care se face o mențiune pe pagina web a Curții 
Supreme de Justiție.

Asupra inadmisibilității recursului se decide prin-
tr-o încheiere. Dispozițiile anterioare privind emite-
rea deciziilor (conform art. 14 CPC - acte prin care se 
soluționează fondul recursului) au fost pe bună drep-
tate modificate în 2012. Încheierea cu privire la inadmi-
sibilitatea recursului trebuie motivată. Având în vedere 
esența procedurii de examinare a admisibilității recur-
sului, s-a atenționat că este incorect de a utiliza în în-
cheierile asupra inadmisibilității sintagme de genul „nu 
sunt motive pentru admiterea recursului”, „decizia de 
apel se menține” sau „recursul se respinge”, fiind reco-
mandabilă utilizarea sintagmei „recursul se recunoaște 
inadmisibil” [16, p.378].

Conform art. 440 alin. (1) al CPC, completat prin Le-
gea nr. 155/2012, încheierea nu trebuie să conțină ni-
cio referire cu privire la fondul recursului. Prin urmare, 
completul de admisibilitate nu trebuie să se expună 
asupra legalității deciziei instanței de apel. În practica 
Curții Supreme de Justiție această regulă nu se respec-
tă tot timpul, în mai multe încheieri de inadmisibilitate 
se conțin referiri la fondul cauzei și se apreciază legali-
tatea deciziilor instanței de apel.  

Astfel, în unele încheieri de inadmisibilitate se re-
produc detaliat temeiurile de ilegalitate invocate de 
către recurenți în cereri de recurs (uneori, câteva pa-
gini), în final fiind făcută concluzia privind caracterul 
declarativ al acestora. Drept exemplu, pot servi urmă-
toarele extrase din încheierile adoptate: 

– „Instanța de recurs reține că argumentele invocate 
de către recurent în cererea de recurs poartă un caracter 
declarativ, nefiind posibilă determinarea aspectului de le-
galitate al deciziei instanței de apel ce urmează a fi supus 
controlului judiciar” [10]. 

– „Cu referire la argumentul recurentului privind apli-
carea eronată de către instanțele judecătorești inferioare 
a normelor de drept material, Colegiul menționează că 
acest argument al recurentului poartă un caracter decla-
rativ, nefiind posibilă determinarea aspectului de ilega-
litate al deciziei instanței de apel recurate (…), având în 
vedere faptul că instanța de apel a examinat pricina sub 
toate aspectele, a apreciat probele din dosar și a aplicat 
corect normele de drept material și de drept procedural, 
completul Colegiului civil, comercial și de contencios ad-
ministrativ al Curții Supreme de Justiție ajunge la conclu-
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zia de a considera recursul declarat de către (…) ca inad-
misibil” [8].

În unele încheieri, completul de admisibilitate 
ignoră, de fapt, sau chiar respinge în mod expres argu-
mentele de ilegalitate invocate de recurenți, calificân-
du-le neîntemeiate și confirmând legalitatea deciziei 
instanței de apel, de exemplu:  

– „[recurentul] consideră că hotărârea contestată 
contravine legislației în vigoare și anume art. 75 Codul 
familiei, care prevede că, pentru întreținerea a doi copii 
minori, se încasează pensia de întreținere în mărime de 
1/3 din salariu și/sau din alte venituri ale părinților. (…) 
Completul Colegiului civil, comercial și de contencios 
administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră că 
recursul declarat de către (…) nu se încadrează în temeiu-
rile prevăzute la art. 432, alin.(2), (3) și (4) CPC, or recuren-
tul nu a invocat nici un temei care ar indica la ilegalitatea 
deciziei instanței de apel. Mai mult, argumentele invocate 
în recurs se axează asupra fondului cauzei, constituind o 
reproducere a celor aduse în cererea de apel” [7];

– „argumentele invocate în recurs precum că înche-
ierea și decizia instanței de apel sunt pasibile casării pe 
motiv că la emiterea acestora nu au fost aplicate preve-
derile art. 346 și 347 din Codul civil nu pot fi reținute, or, 
dispozițiile citate sunt inaplicabile speței în condițiile în 
care obiect al acțiunii constituie stabilirea modului de 
folosință și posesiune a subsolului bunului imobil situat 
în (…) care, potrivit contractului de vânzare-cumpărare, 
transmitere-primire a locuinței proprietate privată nr. 
27.03.1996 (înregistrat în Registrul bunurilor imobile), 
aparține cu titlu de proprietate intimaților. (…) Astfel, 
instanța de recurs notează că recurenta nu a invocat ni-
ciun argument în vederea ilegalității deciziei instanței de 
apel” [11];

– „argumentele recursului nu indică la încălcarea 
esențială sau aplicarea eronată a normelor de drept 
material sau a normelor de drept procedural de către 
instanța de apel, respectiv - nu constituie temei de casare 
a deciziei recurate” [9]. 

Asemenea practică vine în contradicție cu esența 
procedurii de examinare a admisibilității recursului și 
dispozițiile legale expres introduse în anul 2012. Deși, 
conform Codului de procedură civilă, caracterul vădit 
nefondat/neîntemeiat al recursului nu mai constitu-
ie temei de inadmisibilitate, în practică multe recur-
suri sunt, în continuare, oprite la etapa de filtrare din 
acest motiv. Asemenea abordare poate duce la recon-
siderarea poziției privind compatibilitatea instituției 
admisibilității recursului cu Convenția europeană, or 
CtEDO, în decizia citată mai sus, s-a bazat pe prezumția 
că în cadrul acestei proceduri nu se examinează fondul 
cauzei. Mai mult decât atât, poate fi ridicată întrebarea 
privind constituționalitatea unei asemenea practici. 
În această privință, prezintă interes o Decizie recentă 
a Curții Constituționale a României, care a constatat 

că sintagma „dacă cererea este vădit nefondată” din 
cuprinsul prevederilor art.493 alin.(5) din Codul de 
procedură civilă este neconstituțională, întrucât res-
pingerea cererii de recurs în casație pentru motivul că 
aceasta este vădit nefondată, obligă instanța supre-
mă la examinarea fondului cauzei, iar aceasta poate 
avea loc numai în faza judecării pe fond a recursului în 
casație [5]. Ținem să subliniem în mod special urmă-
toarea mențiune invocată de Curte în argumentarea 
concluziei sale: „Caracterul „vădit nefondat” al recursului 
nu îndrituiește legiuitorul să plaseze un aspect ce ține de 
fondul căii de atac într-o etapă procesuală anterioară, în 
care nu se analizează și nu se soluționează fondul cauzei. 
Includerea soluției de respingere a cererii ca vădit nefon-
dată, în etapa admisibilității în principiu a recursului, elu-
dează finalitatea și rațiunea acestei etape”. 

Având în vedere cele expuse mai sus, conside-
răm că introducerea procedurii de examinare a 
admisibilității recursului în Codul de procedură 
civilă al Republicii Moldova se înscrie în eforturile 
statelor europene de limitare a numărului de recur-
suri și de soluționare a problemei de supraaglome-
rare a instanței supreme. Din cauza deosebirilor în 
structura instanțelor judecătorești, dimensiunilor teri-
toriale și tradițiilor istorice, nu există o abordare una-
nimă în ceea ce privește premisele de admisibilitate a 
recursurilor și procedura de examinare a admisibilității 
acestora. Totuși, din experiența altor state poate fi de-
dusă o anumită tendință comună în dezvoltarea aces-
tei instituții, care ar putea fi utilă atât pentru legiuitorul 
moldav, cât și pentru instanțele judecătorești. Amen-
damentele operate în Codul de procedură civilă în anul 
2012 au introdus unele reguli importante, ale căror res-
pectare strictă ar trebui să permită aplicarea corectă a 
instituției admisibilității recursului în conformitate cu 
obiectivele acesteia. Totodată, considerăm importantă 
formarea unei jurisprudențe stabile a Curții Supreme 
de Justiție privind delimitarea noțiunilor de legalitate 
și temeinicie a hotărârii (pentru a aprecia încadrarea 
temeiurilor recursului), perfectarea corectă a încheieri-
lor de inadmisibilitate, fără invocarea fondului recursu-
lui, precum și schimbarea practică a activității curților 
de apel la examinarea cererilor de apel, astfel încât să 
aibă loc o veritabilă rejudecare a cauzei în condiții de 
devoluțiune în strictă conformitate cu regulile existen-
te deja în Codul de procedură civilă. Credem că aceasta 
va duce la creșterea încrederii justițiabililor în justiție, 
va asigura previzibilitatea actului de justiție și, pe cale 
de consecință, va reduce numărul de recursuri decla-
rate. Modificările la Codul de procedură civilă aproba-
te recent de Parlament introduc limitări adiționale la 
exercitarea recursului (hotărârile emise în unele cauze 
examinate în ordinea procedurii speciale și în cauzele 
cu valoare redusă nu vor putea fi atacate cu recurs) 
[13]. Experiența altor state a demonstrat că asemenea 
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restricții pot avea impact pozitiv asupra activității Curții 
Supreme de Justiție, dar totodată ele ar putea să afec-
teze capacitatea instanței supreme de a asigura aplica-
rea uniformă a legii. Analiza efectelor acestor modifi-
cări va constitui subiectul unei publicații separate.  
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Introducere. Inspecția Judiciară din cadrul Consi-
liului Superior al Magistraturii din Republica Moldova 
este un organ de analiză, verificare și control în dome-
nii specifice de activitate, printre care – etica, deontolo-
gia profesională și disciplina judecătorilor. Funcțional, 
rolul Inspecției Judiciare în domeniile enunțate se 
manifestă prin exercitarea competențelor de exami-
nare a petițiilor privind etica judiciară și a sesizărilor 
privind faptele ce pot constitui abateri disciplinare co-
mise de către judecători [10, art. 71 alin. (6) lit. b), b1); 
19, pct.5.1 lit. b), f )]. În aspect praxiologic, ar putea

The way of appreciation of the types 

of complaints examined by the judi-

cial inspection

SUMMARY

Key-words

apărea dificultăți în aprecierea unei adresări depuse la 
Inspecția Judiciară, ca fiind petiție sau sesizare. Persoa-
nele care intenționează să solicite Inspecției Judiciare 
verificarea unui judecător prin prisma conduitei sale 
profesionale ar trebui să se informeze privitor la modul 
și procedura de sesizare a Consiliului Superior al Ma-
gistraturii, formularea solicitărilor, expunerea și proba-
rea faptelor, contestarea deciziilor adoptate (în special 
ținând cont de numărul etapelor specifice procedu-
rii disciplinare, care se derulează, consecutiv, în fața 
Inspecției Judiciare, a completelor de admisibilitate ale 
Colegiului Disciplinar, ulterior în fața Colegiului Disci-
plinar, a Consiliului Superior al Magistraturii și Curții Su-
preme de Justiție, după caz). În cele ce urmează, vom 
face o incursiune asupra reglementărilor normativ-ju-
ridice naționale privind specificul examinării de către 
Inspecția Judiciară a adresărilor înregistrate la Consiliul 
Superior al Magistraturii și vom interveni, la necesitate, 
cu anumite comentarii, precizări, propuneri.
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Examinarea petițiilor. Orice persoană care consi-
deră că un judecător a manifestat o conduită contrară 
eticii profesionale poate depune o cerere la Consiliul 
Superior al Magistraturii, cu expunerea circumstanțelor 
relevante. O atare cerere va fi transmisă pentru exami-
nare către Inspecția Judiciară, care se va expune asupra 
temeiniciei sau netemeiniciei ei și va informa autorul 
despre decizia adoptată. În sistemele juridice contem-
porane rolul autorității judecătorești și al judecătoru-
lui, în particular, este din ce în ce mai mare, standardele 
europene accentuând necesitatea garantării prioritare 
a independenței justiției până la cel mai înalt nivel [1, 
pct.14] și, concomitent, necesitatea consolidării imagi-
nii judecătorului, ca exponent al Justiției. În asemenea 
condiții, integritatea magistratului nu este o simplă par-
ticularitate a conduitei sale, ci o exigență inerentă sta-
tutului său, o valoare consacrată la nivelul comunității 
europene, esențială pentru exercitarea adecvată a 
funcției judiciare, astfel încât conduita judecătorului să 
reafirme încrederea oamenilor în integritatea corpului 
judiciar însuși [22]. La nivel național, responsabilizarea 
judecătorilor, în sensulstimulării spiritului de corectitu-
dine, echidistanță, moralitate, decență, demnitate în 
conduita acestora, poate fi asigurată prin depunea la 
Consiliul Superior al Magistraturii a petițiilor cu privire 
la manifestări contrare eticii profesionale.

Cadru normativ. Petițiile privind etica judiciară 
sunt examinate de Inspecția Judiciară în conformitate 
cu art.71 alin.(6) lit.b) al Legii cu privire la Consiliul Supe-
rior al Magistraturii, Legea cu privire la petiționare [11] 
și pct. 6.1-6.6 ale Regulamentului cu privire la organi-
zarea, competența și modul de funcționare a Inspecției 
Judiciare [19].

Subiecți cu drept de petiționare. Regulamentul 
cu privire la organizarea, competența și modul de 
funcționare a Inspecției Judiciare nu stabilește expres 
cercul subiecților în drept a depune petiții cu privire la 
comportamentul judecătorilor, fiind, însă, menționat 
că examinarea acestor adresări se va face în confor-
mitate cu prevederile Legii cu privire la petiționare, 
care se va aplica în mod corespunzător. Interpretând 
normele juridice invocate, putem constata că petițiile 
pot fi depuse la Consiliul Superior al Magistraturii de 
orice persoană (fizică sau juridică), care se simte lezată 
în drepturile sale garantate de lege, prin conduita con-
trară eticii profesionale admisă de un magistrat. 

Conținutul petiției. Petiția se depune în scris sau 
în formă electronică (cu respectarea cerințelor față de 
documentul electronic și cu aplicarea semnăturii di-
gitale), conținând date concrete despre încălcarea de 
către judecător a eticii profesionale, precum și datele 
de identificare ale petiționarului și semnătura acestuia, 
adresările anonime fiind lăsate fără examinare [11, art. 
5, art. 10 alin. (1), (2)].

Examinarea propriu-zisă a petiției și rezultatul 
examinării. Petiția se depune la Secretariatul Consi-
liului Superior al Magistraturii (Inspecția Judiciară este 
un organ subordonat Consiliului Superior al Magistra-
turii și nu are un secretariat propriu), care o transmite 
pentru examinare către Inspecția Judiciară. Inspectorul 
judiciar principal este cel care, primind petiția, o re-
partizează pentru examinare unuia dintre inspectorii 
judiciari. Inspectorul judiciar desemnat este în drept a 
studia materialele cauzei concrete, a solicita copii ale 
hotărârilor, deciziilor instanței ierarhic superioare, a so-
licita informații pertinente de la cancelaria instanței, a 
selecta informații din Programul Integrat de Gestiona-
re a Dosarelor (PIGD) [19, pct. 6.1, 6.2, 6.4], după caz. 
Examinarea petiției se va face în termenul stabilit de 
Legea cu privire la petiționare [11, art. 8 alin. (1), (2)], 
adică în 30 de zile lucrătoare, iar cele care nu necesită 
o studiere și examinare suplimentară – fără întârziere 
sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregis-
trării. Termenul de examinare poate fi prelungit de 
către conducătorul organului corespunzător (de către 
inspectorul judiciar principal), cu cel mult 30 de zile 
lucrătoare, fapt despre care este informat petiționarul, 
dacă: sunt necesare consultări suplimentare pentru 
întocmirea răspunsului la petiție, petiția se referă la 
un volum complex de informații sau dacă se impune 
studierea unor materiale suplimentare, ce urmează a 
fi selectate și folosite pentru întocmirea răspunsului. 
În rezultatul studierii tuturor circumstanțelor invocate 
de petiționar, de judecătorul vizat, precum și ale celor 
apreciate de inspectorul judiciar ca fiind relevante și 
concludente, va fi întocmită o notă informativă, în care 
vor fi indicate toate aceste date, însoțite de concluziile 
inspectorului judiciar, bazate pe lege și interpretarea 
ei. Nota informativă – cu apreciere, în mod profesionist 
și imparțial, a faptelor și cu propuneri concrete din par-
tea inspectorului judiciar – este transmisă Consiliului 
Superior al Magistraturii, care va decide asupra temei-
niciei sau netemeiniciei petiției și va adopta hotărârea 
prin prisma competenței prevăzute de art. 4 alin.(3) 
al Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii 
[10]. Petiționarul este informat în scris despre rezulta-
tul examinării adresării sale, actul respectiv fiind sem-
nat de Președintele Consiliului Superior al Magistraturii 
sau, după caz, de Președintele interimar al Consiliului 
Superior al Magistraturii; răspunsul trebuie să fie ba-
zat pe materialele examinării și să conțină trimiteri la 
legislație [11, art. 14 alin. (2)].

Deși Regulamentul cu privire la organizarea, com-
petența și modul de funcționare a Inspecției Judiciare 
nu expune expres modalitatea de contestare a decizi-
ilor adoptate ca rezultat al examinării petițiilor, consi-
derăm că vor fi aplicabile prevederile Legii cu privire 
la petiționare, procedura de urmat fiind cea de contes-
tare pe calea contenciosului administrativ [11, art. 16].
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Examinarea sesizărilor. O altă competență a 
Inspecției Judiciare – exercitată cu titlu exclusiv – este 
de a examina sesizările cu privire la faptele ce pot con-
stitui abateri disciplinare comise de judecători. Rolul 
Inspecției Judiciare este de a interveni, prin interme-
diul activităților de verificare și control, în preveni-
rea și sancționarea abaterilor disciplinare în rândul 
magistraților, precum și de a încuraja conduita confor-
mă legii și standardelor de comportament profesional.

Cadrul normativ. Sesizările sunt examinate în co-
respundere cu art.71 alin.(6) lit.b1) al Legii cu privire la 
Consiliul Superior al Magistraturii [10], art.18-29 ale 
Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecă-
torilor [12] și pct.8.1-13.4 din Regulamentul cu privire 
la organizarea, competența și modul de funcționare a 
Inspecției Judiciare [19].

Subiecți cu drept de sesizare. Ca și în cazul petițiilor, 
ținând cont de necesitatea promovării și consolidării 
unui corp de magistrați care să-și exercite atribuțiile 
în strictă corespundere cu principiile independenței, 
imparțialității și integrității, cercul subiecților cu drept 
de sesizare a Inspecției Judiciare privitor la disciplina 
judecătorilor este unul larg. O sesizare în acest sens 
poate fi depusă la Secretariatul Consiliului Superior al 
Magistraturii de orice persoană interesată, membrii 
Consiliului Superior al Magistraturii, Colegiul de eva-
luare a performanțelor judecătorilor și nemijlocit de 
Inspecția Judiciară. Recunoașterea acestei prerogative 
unui număr practic nelimitat de subiecți este salutabi-
lă, în contextul misiunii judecătorului de exercitare a 
justiției ca serviciu public, unii autori apreciind aceas-
ta drept un mecanism eficient de responsabilizare a 
magistraților [6, p.8]. Totuși, nu putem admite ca orice 
persoană să depună sesizări privind disciplina unui ju-
decător, fără a putea explica interesul propriu în exer-
citarea acestui drept; în caz contrar, Inspecția Judiciară 
ar putea abunda în adresări neîntemeiate, depuse de 
persoane care nu a nicio tangență cu serviciul justiției, 
doar cu scopul de a intimida anumiți judecători și de a 
le crea o imagine negativă în societate. Astfel, sintag-
ma orice persoană interesată ar putea fi reformulată 
în orice persoană care a fost afectată de acte ale jude-
cătorului sau care are o formă de interes legal în cauza 
respectivă – o atare propunere fiind lansată de Comisia 
de la Veneția, în contextul analizei proiectului de Lege 
cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor 
[21]. Or, susținem propunerea analogică înaintată de 
însăși Inspecția Judiciară, potrivit căreia sesizarea ar 
putea fi depusă de persoana, drepturile căreia au fost 
încălcate drept urmare a faptei comise de judecător sau 
o altă persoană care poate invoca un interes legitim [17, 
p.83]. În ce privește dreptul celorlalți subiecți de a se-
siza Inspecția Judiciară referitor la conduita unui ju-
decător, lucrurile sunt mai clare. Membrii Consiliului 
Superior al Magistraturii și ai Colegiului de evaluare a 

performanțelor judecătorilor ar putea invoca comite-
rea de către un magistrat a unei abateri disciplinare 
în legătură cu exercitarea propriilor atribuții în sfera 
autoadministrării judecătorești. La fel, Inspecția Judi-
ciară se poate autosesiza în baza informațiilor deveni-
te cunoscute în desfășurarea atribuțiilor de funcție, a 
datelor furnizate în mass-media sau recepționate de la 
Centrul Național Anticorupție, în rezultatul controlului 
efectuat în temeiul Legii privind evaluarea integrității 
instituționale [13]. În acest mod, verificările sunt 
inițiate din interiorul Autorității Judecătorești, întru de-
monstrarea capacității de autoperfecționare, autopuri-
ficare și, drept consecință, de consolidare a Justiției, ca 
sistem.

Conținutul sesizării. Sesizarea depusă la Consiliul 
Superior al Magistraturii trebuie să corespundă unor 
criterii de formă și de fond. Este necesară respectarea 
formei scrise, pentru asigurarea preciziei în conținut, 
derogarea fiind admisă în cazul autosesizării Inspecției 
Judiciare în baza informațiilor difuzate în mass media 
sau în spațiul public. În ce privește fondul, sesizarea tre-
buie să conțină: a) datele de identitate și informația de 
contact ale autorului sesizării; b) numele judecătorului 
la care se face referire în sesizare; c) data și locul unde 
au fost comise faptele descrise în sesizare; d) descrierea 
succintă a faptelor ce ar putea constitui abateri discipli-
nare; e) indicarea, după caz, a probelor care confirmă 
fapta invocată sau indicarea persoanelor care ar putea 
confirma cele relatate de autorul sesizării, dacă acestea 
există la momentul depunerii sesizării; f ) data și semnă-
tura autorului sesizării [19, pct.10.5 lit. d)]. Ar putea fi in-
vocat faptul că subiecții care nu au tangență cu justiția 
ar putea avea dificultăți în întocmirea unei sesizări, ne-
cunoscând legea, limbajul juridic și exigențele față de 
un act de sesizare. Totuși, considerăm absolut necesară 
impunerea cerințelor enunțate anterior, din următoa-
rele motive: Inspecția Judiciară trebuie să poată des-
cifra esența sesizării, posibila abatere disciplinară, alte 
fapte relevante, pentru a putea planifica verificările 
propriu-zise; pe de altă parte, este și un mecanism de 
încurajare a procesului de instruire, de formare a unui 
nivel corespunzător al culturii și conștiinței juridice în 
societate. Judecătorul, individual, este și el membru al 
societății, fiind atașat acelorași aspirații, tradiții, valori; 
prin urmare, o societate civilizată, pentru care Justiția 
este o valoare, va fi inevitabil un factor determinant în 
responsabilizarea judecătorilor.

Examinarea sesizării. Sesizarea este examinată de 
inspectorul judiciar desemnat în mod aleatoriu de in-
spectorul judiciar principal, având dreptul de a o resti-
tui, a o respinge sau a o admite, cu continuarea verifi-
cărilor. Restituirea sesizării are loc în condițiile enunțate 
în art. 22 alin. (1) al Legii cu privire la răspunderea dis-
ciplinară a judecătorilor [12], dacă sesizarea nu cores-
punde condițiilor de formă și de conținut. În acest caz, 
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inspectorul judiciar, printr-o decizie nesusceptibilă de 
atac, o restituie autorului, cu indicarea neajunsurilor 
stabilite și explicarea dreptului de a depune o nouă 
sesizare. Sesizarea este respinsă, printr-o decizie mo-
tivată, în cazul în care este vădit neîntemeiată: dacă 
sunt invocate fapte care nu fac referință la abaterile 
disciplinare stabilite de lege [12, art. 4], a expirat ter-
menul de prescripție pentru atragerea la răspundere 
disciplinară a judecătorului sau este declarată repetat, 
fără a fi invocate noi probe. Decizia de respingere a se-
sizării poate fi contestată de autorul acesteia la Cole-
giul Disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii, 
în termen de 15 zile de la data recepționării deciziei.

Verificarea sesizării. În cazul în care inspectorul ju-
diciar apreciază că sesizarea este conformă cerințelor 
de formă și fond, va continua verificarea propriu-zisă 
a tuturor circumstanțelor comunicate în actul de se-
sizare, în vederea concretizării faptelor, consecințelor 
și oricăror alte date pertinente din care să se poa-
te concluziona asupra existenței sau inexistenței în 
comportamentul judecătorului a elementelor aba-
terii disciplinare. Pentru a putea efectua verificările 
calitativ și eficient, inspectorul judiciar este investit 
cu anumite drepturi, precum: dreptul de a face co-
pii de pe documente, de a solicita informații de la 
președintele instanței și alți judecători, precum și de la 
alte autorități publice, persoane cu funcții de răspun-
dere sau persoane private, de a solicita persoanei care 
a depus sesizarea explicații verbale și în scris, precum 
și probe suplimentare în legătură cu faptele invocate 
în sesizare etc. [12, art. 23 alin. (3)]. Procesul de veri-
ficare a sesizării este limitat în timp, durata fiind de 
cel mult 30 de zile lucrătoare de la data recepționării 
acesteia de către Inspecția Judiciară; inspectorul judi-
ciar principal poate dispune prelungirea termenului 
cu cel mult 15 zile calendaristice, dacă există motive 
întemeiate care justifică prelungirea termenului, infor-
mând despre acest fapt autorul sesizării [12, art. 24]. 
Apreciem pozitiv respectarea celerității în procesul de 
derulare a verificărilor; or, aceasta este etapa incipien-
tă a unei posibile proceduri disciplinare în privința ju-
decătorului și orice tergiversare ar putea afecta durata 
în timp a întregii proceduri. Totuși, reglementările nor-
mativ-juridice naționale nu explică ce se va întâmpla 
în situațiile în care, în termenul indicat, nu este posibil 
de ascultat explicațiile judecătorului vizat, acesta fi-
ind în imposibilitate de a prezenta probe, din motive 
obiective (concediu, boală). Probabil, ar fi oportună 
examinarea posibilității de adaptare a termenului de 
efectuare a lucrărilor în asemenea situații specifice, 
după cum recomandă judecătorul Cristi Danileț, în 
contextul analizei funcționale a Consiliului Superior al 
Magistraturii al Republicii Moldova [3, p.36].

Verificarea propriu-zisă a sesizării se încheie cu în-
tocmirea de către inspectorul judiciar a unui raport, 

care, împreună cu dosarul cauzei disciplinare, se trans-
mite pentru examinare Colegiului de admisibilitate 
al Colegiului Disciplinar. Raportul este întocmit după 
modelul stabilit în pct.12.4 al Regulamentului cu privi-
re la organizarea, competența și modul de funcționare 
a Inspecției Judiciare [19] și conține descrierea succin-
tă a faptelor invocate de autorul sesizării, a faptelor 
constatate de inspectorul judiciar, a probelor prezen-
tate de autorul sesizării și a probelor colectate în tim-
pul verificării de către inspectorul judiciar [12, art. 26]. 

Rolul Inspecției Judiciare după transmiterea cau-
zei către Colegiul Disciplinar. După transmiterea cau-
zei disciplinare către Colegiul Disciplinar al Consiliului 
Superior al Magistraturii, implicarea Inspecției Judicia-
re este vizibil redusă. Examinarea sesizărilor în cadrul 
completelor de admisibilitate ale Colegiului Discipli-
nar reprezintă o procedură scrisă, fără participarea 
părților, completele constituind doar un filtru pentru 
sesizările înregistrate. Inspecția Judiciară nu intervine 
la această etapă, decât dacă membrii completului de 
admisibilitate solicită efectuarea unei verificări supli-
mentare și/sau colectarea unor documente sau probe 
noi [12, art. 28 alin. (2)]. După adoptarea hotărârii, ca-
uza este transmisă Colegiului Disciplinar pentru exa-
minare. La această etapă participarea inspectorului 
judiciar este obligatorie. Ceea ce trezește neclarități 
este că nu se impune participarea inspectorului judi-
ciar care a efectuat verificarea sesizării, fiind în drept 
a participa un alt inspector judiciar, desemnat de in-
spectorul judiciar principal [12, art.31 alin. (4)], fără 
să fie precizate criterii clare și obiective în baza căro-
ra este desemnat un anume inspector judiciar. Și, în 
pofida obligativității prezenței inspectorului judiciar 
la examinarea cauzei de către Colegiului Disciplinar, 
rolul și atribuțiile acestuia nu sunt concretizate, ceea 
ce îl transformă într-un subiect pasiv. Unii autori cata-
loghează prezența sa la ședința Colegiului Disciplinar 
drept una formală (în special, atunci când participă un 
alt inspector judiciar decât cel care a efectuat verifi-
cările), aceasta rezumându-se la susținerea  de către 
inspectorul judiciar a raportului sau a deciziei de res-
pingere a sesizării întocmite la etapa verificărilor [5, 
p.18]. În procedura disciplinară ulterioară inspectorul 
judiciar poate interveni prin contestarea hotărârii Co-
legiului Disciplinar la Consiliul Superior al Magistratu-
rii, precum și a hotărârii Consiliului Superior al Magis-
traturii – la Curtea Supremă de Justiție, deopotrivă cu 
autorul sesizării și judecătorul verificat [19, pct. 13.1, 
13.3]. În context, Comisia de la Veneția a apreciat ne-
potrivită posibilitatea inspectorului judiciar de a con-
testa la Curtea Supremă de Justiție decizia pronunțată 
de Consiliul Superior al Magistraturii, acesta urmând a 
fi un drept valorificat doar de părțile implicate în pro-
cedura disciplinară [21, §84].
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Similitudini și deosebiri în exercitarea de către 
Inspecția Judiciară a competenței de examinare a 
petițiilor și sesizărilor. În corespundere cu Regula-
mentul-cadru de organizare și funcționare a Inspecției 
Judiciare, competența de examinare a petițiilor pri-
vind etica judiciară și a sesizărilor privind disciplina 
judecătorilor sunt distincte, fiind exercitate potrivit 
unor reguli proprii. Vom încerca, în cele ce urmează, 
să constatăm anumite similitudini, dar și deosebiri de 
esență între aceste două proceduri.

Asemănări. Categoria subiecților cu drept de adre-
sare la Inspecția Judiciară este foarte largă, atât în ca-
zul înregistrării petițiilor, cât și a sesizărilor. Probabil, 
recunoașterea acestei prerogative unui număr mare 
de persoane a fost gândită cu scopul de a valorifica 
cât mai multe posibilități de monitorizare a conduitei 
magistraților. Acest fapt nu trebuie interpretat ca o 
amenințare  din partea societății asupra corpului jude-
cătorilor, ci, mai degrabă, ca o modalitate de responsa-
bilizare a acestora, atât în timpul, cât și în afara orelor 
de serviciu. În postura de exponent al Justiției, ca Au-
toritate și ca serviciu public, judecătorul trebuie să-și 
asume imaginea de persoană publică aflată – voluntar 
sau involuntar - sub monitorizare din partea societății. 
Judecătorul, spre deosebire de alți funcționari publici, 
își exercită mandatul până la atingerea plafonului de 
vârstă și are și un rol specific în soluționarea litigiilor, în 
contracararea și sancționarea delincvenței sociale, în 
promovarea unei conduite juste și echilibrate a oame-
nilor, ceea ce și explică interesul major față de condui-
ta și personalitatea sa. Judecătorul însuși trebuie să fie 
un etalon de conduită integră pentru ceilalți membri 
ai societății, orice abatere de la acest standard valoric 
fiind apreciat negativ de către terți.

Garantarea independenței Justiției. Indiferent de ti-
pul adresării depuse la Inspecția Judiciară, verificările 
se vor efectua cu respectarea strictă a independenței 
judecătorului și a autorității lucrului judecat. În pro-
cesul exercitării împuternicirilor, Inspecția Judiciară 
nu are dreptul să se implice în procesul examinării 
cauzelor, să se pronunțe asupra sau să pună la îndo-
ială esența hotărârilor judecătorești, nu va dispune 
revizuirea sau executarea oricăror proceduri pe cauze 
civile, penale, administrative, respectând principiile 
independenței judecătorilor, legile și procedurile apli-
cabile, autoritatea lucrului judecat [19, pct.5.2]. Regle-
mentările normativ-juridice naționale sunt adoptate 
în corespundere cu litera și spiritul reglementărilor 
internaționale, care apreciază drept inadmisibilă an-
trenarea răspunderii civile sau disciplinare a unui ju-
decător pentru modul de interpretare a legii, apreciere 
a faptelor sau evaluare a probelor (cu excepția cazuri-
lor de rea-credință și gravă neglijență) [18, pct.66]. În 
context, trebuie de ținut cont și de forma răspunderii 
juridice a judecătorilor, în funcție de relațiile și valorile 

sociale cărora li se aduce atingere prin faptele comise. 
Este necesară efectuarea unei delimitări clare între do-
meniul răspunderii disciplinare și cel al răspunderii pe-
nale a magistraților. În opinia autorilor Negru Andrei 
și Novac Tatiana, o asemenea delimitare „va genera 
o responsabilitate sporită a acestora [a magistraților] 
la emiterea actului de justiție. Totodată, se va contri-
bui la o promovare mai eficientă a independenței și 
imparțialității magistratului și a preîntâmpinării emite-
rii unui act de justiție ce ar afecta stabilitatea economi-
că a statului și societății” [14, p.23]. 

Revenind la procedurile de examinare a petițiilor 
și a sesizărilor de către Inspecția Judiciară, remar-
căm un alt aspect ce vizează independența judecă-
torului și anume: dreptul acestuia de a beneficia de 
toate garanțiile unui proces echitabil, consacrate 
în art. 6 al Convenției Europene pentru Apărarea 
Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, 
potrivit căruia, orice persoană are dreptul la jude-
carea cauzei sale în mod echitabil, public și în ter-
men rezonabil de către o instanță independentă 
și imparțială, instituită de lege, care va hotărî fie 
asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu 
caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzații 
în materie penală îndreptate împotriva sa [2, art.6]. 
Este îmbucurător faptul că sistemul juridic național 
corespunde criteriilor europene privind responsa-
bilitatea magistraților. Atât în cadrul procedurii de 
examinare a petițiilor, cât și în al celui de examina-
re a sesizărilor, este recunoscut dreptul judecătoru-
lui de a cunoaște esența adresărilor, de a prezinta 
explicații verbale și scrise, probe în apărare, de a fi 
asistat de un avocat sau de un reprezentant ales. De 
asemenea, termenul de derulare a procedurilor este 
strict prevăzut de lege, fiind, în opinia noastră, înca-
drat în conceptul termenului rezonabil.

Statistici. Potrivit Rapoartelor anuale privind ac-
tivitatea Inspecției Judiciare, numărul adresărilor – 
petițiilor și sesizărilor - parvenite pentru examinare 
este destul de mare. Spre exemplu, în 2015 au fost 
înregistrate 580 de petiții și 1.889 de sesizări [15, p.2], 
în 2016 – 325 de petiții și 1.687 de sesizări [16, p.9], iar 
în 2017 – 471 de petiții și 1.234 de sesizări [17, p.10]. 
Numărul mare de adresări (cu sublinierea faptului că, 
începînd cu 2015, numărul adresărilor, totuși, a scăzut) 
poate fi interpretat diferit: fie prin prisma sporirii ma-
nifestărilor contrare eticii, deontologiei profesionale 
și disciplinei în rândul magistraților, fie prin prisma 
implicării mai active a cetățenilor în procesul de res-
ponsabilizare a judecătorilor. Dar, un lucru cert, care 
poate fi dedus din fluxul mare al adresărilor – fie că 
sunt întemeiate sau abuzive – este că, în condițiile 
componenței numerice actuale a Inspecției Judiciare 
naționale (Inspecția Judiciară este constituită din 5 
inspectori judiciari), examinarea calitativă a acestora 
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este o adevărată provocare pentru inspectorii judiciari 
(spectrul competențelor Inspecției Judiciare nefiind 
redus numai la examinarea petițiilor și sesizărilor). În 
context, majorarea numărului de inspectori judiciari 
este absolut necesară în sistemul juridic național, o 
atare propunere fiind expusă și de alți practicieni în do-
meniu [3, p.41; 4; 6, p.8], dar și într-o Hotărâre recentă 
a Consiliului Superior al Magistraturii, prin care s-a pro-
pus majorarea cu o unitate a numărului inspectorilor 
judiciari [7].

Aspecte distinctive. Cadru normativ. Examinarea 
petițiilor și examinarea sesizărilor se află sub auspi-
ciul unor reglementări normativ-juridice distincte. 
Dacă în cel dintâi caz este aplicabilă Legea cu privire 
la petiționare, atunci al doilea caz cade sub incidența 
Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecă-
torilor.

Delimitarea petițiilor de sesizări. Aspecte teoretice 
și praxiologice. Pentru a delimita petiția de sesizare, 
trebuie determinat obiectul încălcării comise de ju-
decător, pentru a aprecia conduita ca fiind contrară 
eticii judiciare sau disciplinei judiciare. Etica judiciară 
reprezintă un ansamblu de reguli de conduită, apre-
ciate drept standarde de comportament, incluse, de 
regulă, într-un anumit act (cod, colecție de principii, 
culegere de principii, compendiu, ghid) adoptat de 
corpul judecătorilor în cadrul activității asociațiilor 
profesionale (cum ar fi Adunarea Judecătorilor din Re-
publica Moldova). Normele privind disciplina judicia-
ră – care impun obligații și sancțiuni juridice pentru 
nerespectarea acestor obligații – sunt, la rândul lor, 
obligatoriu incluse în legi, răspunderea disciplinară a 
magistraților fiind o veritabilă instituție juridică. Sta-
tuând asupra acestui subiect în cadrul unui Proiect 
privind consolidarea eticii judiciare în Turcia, experții 
au menționat că rolul judecătorilor în societatea con-
temporană crește constant, iar autoritatea judecători-
lor derivă din încrederea pe care o are societatea față 
de ei și această încredere poate fi câștigată prin res-
pectarea standardelor etice. Codurile de etică, în opi-
nia experților, ar trebui să fie un set de principii care 
să ajute judecătorii la soluționarea chestiunii privind 
etica profesională, să informeze publicul privitor la 
conținutul acestor principii și să disemineze convinge-
rea că justiția este administrată în mod independent și 
imparțial [...]. Standardele de conduită reprezintă cele 
mai bune practici și valori pe care corpul magistraților 
le dezvoltă și la care aspiră. În fine, etica profesională a 
judecătorilor este bazată pe norme de moralitate uni-
versal recunoscute, pe valori tradiționale, spirituale și 
culturale încetățenite în societatea respectivă, precum 
și pe asemenea concepte precum bunătatea, onoa-
rea, demnitatea, responsabilitatea socială, conștiința 
și justiția [20, p.7-8]. Anume din perspectiva neglijării 
unor aspecte din această gamă de valori, adresările că-

tre Inspecția Judiciară sau Consiliul Superior al Magis-
traturii urmează a fi apreciate ca petiții. Iar încălcarea 
de către judecător a unor obligații impuse prin lege, 
încălcarea fiind pasibilă de sancționare juridică, este 
reflectată în instituția răspunderii disciplinare a jude-
cătorului.

Și, deși etica și disciplina judiciară sunt categorii 
distincte, este dificil a face o delimitare strictă și cate-
gorică a acestora; or, admitem că o încălcare a eticii 
judiciare poate intra în sfera disciplinarului, în funcție 
de circumstanțele concrete de manifestare a conduitei 
judiciare. Totuși, valorile protejate prin prisma norme-
lor de etică și a normelor privind disciplina judiciară 
sunt similare și rolul lor este același: de a promova și 
consolida imaginea, autoritatea și integritatea jude-
cătorilor, individuali și, pe această cale – de a spori, a 
fortifica și a menține încrederea oamenilor în actul de 
justiție și în Justiție, ca Autoritate.

Ținând cont de faptul că, uneori, este dificil a apre-
cia dacă tipul încălcării comise de judecător vizează 
etica profesională sau disciplina, acest fapt rămâne a 
fi o prerogativă a Inspecției Judiciare, la recepționarea 
adresării. Evident, misiunea inspectorului judiciar este 
una foarte importantă, acestuia revenindu-i rolul de a 
decide soarta ulterioară a adresării, fără a aluneca în 
sfera unui eventual abuz sau favoritism. Prin urmare, 
profesionalismul, independența, imparțialitatea și in-
tegritatea – ca valori și exigențe inerente statutului 
de inspector judiciar – trebuie și ele consolidate, prin 
garanții sociale și juridice adecvate.

Aplicativ, la nivelul practicii stabilite de către 
Inspecția Judiciară, au existat nu puține cazuri în care 
petițiile au fost apreciate și examinate cu titlu de sesi-
zări, întrucât conținutul acestora se referea la domeniul 
răspunderii disciplinare a judecătorilor. Potrivit Rapor-
tului de activitate al Inspecției Judiciare pentru anul 
2016, „dacă în adresările cetățenilor sau a persoanelor 
juridice se conțin oricare din informațiile cu privire la 
diverse încălcări în activitatea judecătorilor, acestea se 
califică drept sesizări și se verifică conform proceduri-
lor din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a 
judecătorilor. Dacă în adresări au existat informații de 
altă natură decât încălcări ale judecătorilor în procesul 
de înfăptuire a justiției, acestea se califică drept petiții 
și se verifică în modul corespunzător, cu informarea 
petiționarilor. În procesul activității Inspecției Judicia-
re de verificare a petițiilor au existat numeroase cazuri 
de recalificare a petițiilor ca sesizări și invers” [16, p.75].

Sancțiuni aplicabile. Procedura de examinare a 
petițiilor se deosebește de cea a examinării sesizărilor 
inclusiv prin diversitatea consecințelor. În cazul în care 
o petiție este apreciată ca fiind întemeiată, judecătorul 
riscă suportarea măsurilor de influență – observație 
verbală sau apreciere critică – acestea urmând să fie 
aplicate de către Comisia de etică și conduită profe-
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sională a judecătorilor – organism creat recent (ac-
tualmente nefuncțional, componența urmând a fi 
determinată după o perioadă de timp), prin Hotărâ-
rea CSM nr. 265/13 din 11 aprilie 2017 [9]. Admiterea 
unei sesizări, însă, are un impact mai puternic asupra 
judecătorului, acesta riscând aplicarea uneia dintre 
sancțiuniledisciplinare stabilite în Legea cu privire la 
răspunderea disciplinară a judecătorilor (avertisment, 
mustrare, reducerea salariului sau chiar eliberare din 
funcție) [12, art. 16 alin. (1)].

Transparență și politici de comunicare cu publicul. 
La capitolul transparență în procesul de examinare de 
către Inspecția Judiciară a petițiilor și a sesizărilor, sin-
gura informație accesibilă este cea prezentată în Ra-
poartele anuale de activitate, precum și în Hotărârile 
Colegiului Disciplinar cu privire la examinarea sesiză-
rilor [8]. Din start, ne expunem opinia pozitivă asupra 
faptului publicării actelor menționate, sporirea calității 
Rapoartelor anuale privind activitatea Inspecției Judi-
ciare fiind evidentă. Ceea ce ar fi recomandabil, în opi-
nia noastră, este de a stimula procesul analitic și eva-
luativ în activitatea Inspecției Judiciare. Ne referim la 
faptul că rolul Inspecției Judiciare ar crește substanțial, 
dacă aceasta ar face o sinteză mai amplă, cuprinzătoa-
re și argumentată a constatărilor și concluziilor formu-
late în procesul de examinare a petițiilor și sesizărilor, 
chiar la faza inițială de verificare a acestora. O atare 
sintetizare a aspectelor relevante cu privire la etica 
și disciplina judiciară ar putea fi făcută fie în aceleași 
Rapoarte anuale de activitate, fie în anumite culegeri 
sau ghiduri, sau chiar prin postări periodice pe pagina 
web a Consiliului Superior al Magistraturii (sau pe pa-
gina web a Inspecției Judiciare, în perspectivă) a unor 
opinii argumentate și exemplificate, prin prisma unor 
adresări concrete, depersonalizate.

La capitolul politicilor de comunicare cu publicul, 
instituirea zilelor de primire a cetățenilor este salu-
tabilă. Amintim acest fapt în contextul exercitării de 
către Inspecția Judiciară a competenței de verifica-
re a petițiilor și a sesizărilor, din motiv că, în cadrul 
audiențelor, majoritatea oamenilor au invocat aceleași 
aspecte pe care le comunică în scris, în conținutul 
adresărilor către Consiliul Superior al Magistraturii: în-
călcarea termenelor de examinare a cauzelor sau de 
redactare a hotărârilor, neeliberarea copiei hotărârii 
traduse în limba rusă, legalitatea hotărârilor și înche-
ierilor instanțelor de judecată, încălcarea principiilor 
celerității procesului, nerespectarea Codului de eti-
că etc. În cadrul acestor ore de primire, subiecților li 
s-au explicat drepturile procesuale, competențele 
Consiliului Superior al Magistraturii, ale instanțelor 
judecătorești ierarhic superioare, dreptul de contes-
tare a soluțiilor [15, p.10; 16, p.20; 17, p.22], Inspecția 
Judiciară devenind, astfel, accesibilă, deschisă și efi-
cientă, contribuind inclusiv la sporirea calității actu-

lui de justiție: fie prin remedierea deficiențelor recla-
mate de persoanele primite în audiență (depistând 
problematica de la prima sursă), fie prin explicarea 
publicului larg a specificului funcționării justiției în an-
samblu și a posibilităților de valorificare a remediilor 
procesuale specifice examinării cauzelor civile, penale, 
contravenționale (spre exemplu, utilizarea căilor ordi-
nare de atac și nu depunerea unei petiții la Inspecția 
Judiciară). Aceasta ar putea fi și o modalitate de des-
cărcare a Inspecției Judiciare de un număr impunător 
de adresări neîntemeiate.

Concluzii. Cu titlu de concluzie, menționăm că 
procedurile de examinare a petițiilor privind etica ju-
diciară și a sesizărilor privind disciplina judiciară con-
stituie segmente de maximă importanță și actualitate 
în manifestarea funcționalității Inspecției Judiciare 
naționale. Faptul că intervenim cu anumite abordări 
critice, comentarii și propuneri de reglementare juri-
dică nu trebuie interpretatca un atac asupra instituției 
Inspecției Judiciare sau a corpului de judecători. Dim-
potrivă, intențiile noastre sunt de a identifica și pune 
în discuție anumite probleme relevante în domeniu, 
opiniile nu sunt categorice. Totodată, indiferent de sis-
temul juridic de referință, reformarea sistemului judi-
ciar și a componentelor sale – Inspecția Judiciară fiind 
parte indisolubilă a Autorității Judecătorești – trebuie 
să fie un proces firesc, necesar și util, al cărui scop final 
este eficientizarea activității Justiției, ca sistem și ser-
viciu public.
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În ultima vreme surprindem un număr mare de 
cauze penale intentate în privinţa executorilor jude-
cătoreşti în baza art.328 din Codul penal al Republicii 
Moldova (în continuare – CP RM [5]) pentru faptul co-
miterii excesului de putere sau al depăşirii atribuţiilor 
de serviciu.

Practica judiciară demonstrează că excesul de pu-
tere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu este infrac-
ţiunea cel mai des imputabilă executorilor judecăto-
reşti. Acest lucru are loc, probabil, din cauza statutului 
funcţional al acestora. In concreto, aşa cum rezultă din 
prevederile articolelor 1 şi 2 din Legea Republicii Mol-
dova cu privire la executorii judecătoreşti nr.113 din 
17.06.2010 [11], precum şi ale art.21 din Codul de exe-
cutare al Republicii Moldova nr.443 din 24.12.2004 [3], 
executorul judecătoresc este persoana fizică învestită 
de către stat cu competenţa de a implementa silit do-
cumentele executorii.

Fiind învestit cu atribuţii de executare a documen-
telor executorii, prin activitatea sa, executorul jude-
cătoresc urmăreşte realizarea drepturilor creditorului, 
recunoscute prin hotărâre judecătorească, prin orice 
modalitate prevăzută de lege.

Evident, executarea unor documente executorii de 
către executorul judecătoresc, de regulă, creează un 
disconfort pentru debitor. În unele cazuri, debitorul 
consideră că, prin executarea documentelor executorii 
în care este vizat, îi sunt încălcate drepturile şi interese-
le, ceea ce îl face să aprecieze activitatea executorului 
judecătoresc ca fiind realizată cu depăşirea atribuţiilor 
conferite prin lege, motiv pentru care sesizează orga-
nele procuraturii.

Nu este exclusă o asemenea ipoteză. Într-adevăr, în 
activitatea sa, executorului judecătoresc, ca, de altfel, 
și oricărei persoane publice, îi este interzis să-și exer-
cite atribuţiile de serviciu prin realizarea unor acţiuni 
care depăşesc vădit limitele acestor atribuţii. Încălcarea 
unei asemenea interdicţii poate antrena răspunderea 
penală în baza art.328 CP RM (atunci când săvârşirea 
acţiunilor ce depăşesc vădit limitele drepturilor şi atri-
buţiilor acordate prin lege duce la cauzarea unor dau-
ne în proporţii considerabile drepturilor şi intereselor 
ocrotite de lege ale persoanelor fizice ori juridice) sau 
răspunderea contravenţională în baza art.313 din Co-
dul contravenţional al Republicii Moldova [4] (atunci 
când săvârşirea acţiunilor ce depăşesc vădit limitele 
drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege nu duce la 
cauzarea urmărilor prejudiciabile indicate mai sus).

Practica judiciară, însă, demonstrează că multe din 
dosarele penale intentate în privinţa executorilor jude-
cătoreşti pe faptul excesului de putere sau al depăşirii 
atribuţiilor de serviciu se soldează cu emiterea unor 
sentinţe de achitare. De asemenea, se observă prezen-
ţa unor erori de încadrare a celor comise în tiparul nor-
melor consemnate de art.328 CP RM.

În continuare, vom puncta asupra unor reguli de în-
cadrare a celor comise în corespundere cu art.328 CP 
RM.

1) Ab initio, punctăm că excesul de putere sau de-
păşirea atribuţiilor de serviciu este o infracţiune co-
misivă, adică poate fi săvârşită doar prin manifestarea 
unui comportament activ. Per a contrario, în lipsa unui 
comportament activ, cele comise nu pot fi încadrate în 
conformitate cu art.328 CP RM. Infracţiunea prevăzută 
de art.328 CP RM este incompatibilă cu comportamen-
tul omisiv. Cu alte cuvinte, respectiva faptă infracţiona-
lă nu poate fi comisă prin inacţiune. Acest lucru rezultă 
tranşant din textul de lege inserat în art.328 CP RM, 
acolo unde legiuitorul foloseşte termenul „acţiune”. 
Aceeaşi observaţie este făcută în pct.5.3. din Hotărârea 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la aplica-
rea legislaţiei referitoare la răspunderea penală pentru 
abuzul de putere sau abuzul de serviciu, excesul de pu-
tere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, precum şi ne-
glijenţa în serviciu”, nr.7 din 15.05.2017 [10]. La concret, 
punctul nominalizat conţine următoarea explicaţie cu 
vocaţie de interpretare oficială: „Fapta prejudiciabilă, in-
criminată de art.328 CP RM, nu poate fi omisivă, or, doar 
forma activă, reprezentată de sintagma „săvârșirea unor 
acţiuni”, este consacrată la descrierea preceptului incrimi-
nator”. Argumente similare sunt evocate de S.Brînza şi 
V.Stati: „Forma pasivă a depăşirii limitelor drepturilor 
şi atribuţiilor acordate prin lege contravine însuşi sen-
sului conceptului de depăşire, concept desemnând o 
mişcare, o activitate, o folosire a forţelor proprii într-un 
anumit domeniu, o participare activă la ceva. Nu este 
posibil a depăşi limitele drepturilor şi atribuţiilor acor-
date prin lege, fără a acţiona în vreun fel” [1, p.869; 2, 
p.906]. De aceeaşi părere sunt şi alţi autori [18, p.96-97; 
19; 20, p.28]. 

Pe o poziţie diferită s-a situat instanţa de judecată 
în următoarea speţă din practica judiciară: „Inculpatul 
– executorul judecătoresc O.C. a fost condamnat în baza 
art.328 alin.(3) lit.d) CP RM pentru faptul nerestituirii în 
termen (sublinierea ne aparţine – n.a.) către debitor a 
garanţiei în mărime de 200.312,92 lei depusă de ultimul 
pe contul executorului judecătoresc cu scopul anulării in-
terdicţiilor de înstrăinare aplicate asupra a două mijloace 
de transport aflate în proprietatea debitorului” [13].

Observăm că în speţa dată inculpatul a fost con-
damnat în baza normei care sancţionează excesul de 
putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu pentru ma-
nifestarea unui comportament pasiv, ci nu unul activ, 
aşa cum cere dispoziţia normei din art.328 CP RM. În 
cele din urmă, nu susţinem o atare soluţie de încadrare, 
considerând-o a fi ilegală.  

2) Normele de la art.328 CP RM conţin dispoziţii de 
blanchetă (adică, de trimitere la alte acte legislative 
sau normative), raţionament desprins din textul alin.
(1) art.328 CP RM în corespundere cu care excesul de 
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putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu presupune 
„săvârșirea unor acţiuni care depășesc în mod vădit limi-
tele drepturilor și atribuţiilor acordate prin lege …”. Prin 
urmare, la încadrarea faptei potrivit art.328 CP RM este 
invitabil să se invoce în actul de aplicare a legii penale 
(ordonanţa de punere sub învinuire, rechizitoriu, sen-
tinţa de condamnare etc.) actul normativ de referinţă, 
cu caracter extrapenal, ce conţine drepturile şi/sau atri-
buţiile cu care este investit executorul judecătoresc la 
exercitarea prerogativelor sale, ale căror limite acesta 
le-a depăşit în mod vădit. În context, comportă rele-
vanţă următoarele teze doctrinare cu caracter general 
relevate pe marginea procesului de încadrare a infrac-
ţiunilor potrivit normelor de incriminare ce conţin dis-
poziţii de blanchetă: „În actul de învinuire, în rechizito-
riu, în sentinţa de condamnare obligatoriu trebuie indi-
cată norma din actul normativ de referinţă la care face 
trimitere norma de incriminare. Or, aplicarea normei de 
blanchetă este în strictă dependenţă de aplicarea nor-
mei extrapenale. Prima nu poate fi aplicată fără cea din 
urmă” [6, p.41].

Aceeaşi regulă este fixată la pct.5.1. din Hotărârea 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la apli-
carea legislaţiei referitoare la răspunderea penală pen-
tru abuzul de putere sau abuzul de serviciu, excesul de 
putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, precum şi 
neglijenţa în serviciu” (enunţată supra). In concreto, po-
trivit hotărârii enunţate: „La stabilirea depășirii limitelor 
competenţei, în corespundere cu art.328 CP RM, instan-
ţele se vor conduce de prevederi care circumstanţiază 
drepturile și atribuţiile inculpatului și, în mod obligatoriu, 
sunt consacrate sau derivă dintr-o lege sau dintr-un act 
normativ subordonat legii”.

Pe cale de consecinţă, art.328 CP RM este inaplica-
bil, în ipoteza în care persoana abilitată cu calificarea 
infracţiunilor nu indică în actul procesual emis, norma 
din actul normativ de referinţă ce stabileşte drepturi-
le şi/sau atribuţiile executorului judecătoresc ale căror 
limite au fost depăşite. O atare încadrare trebuie con-
siderată incompletă şi, prin urmare, eronată. Or, nor-
mele din art.328 CP RM, constituind per se norme in-
complete, nu au valoare de sine stătătoare la încadrare. 
Acestea pot fi reţinute la calificare doar în cumul cu alte 
norme, şi anume: cu cele din alte acte legislative sau 
normative. Cele din urmă norme au menirea de a con-
feri un conţinut exact art.328 CP RM. De fapt, normele 
completatoare conferă ilegalitate faptelor stipulate în 
art.328 CP RM. În lipsa acestora, dispoziţia normelor în-
scrise în art.328 CP RM rămâne a fi una abstractă, fără 
a avea vreun conţinut juridic. Cu alte cuvinte, în lipsa 
normelor de completare, art.328 CP RM devine ca şi 
mort.

Cu acest prilej, este utilă următoarea observaţie a 
instanţei de judecată, relevată într-un caz din practica 
judiciară: „Răspunsul la întrebarea dacă faptele executo-

rului constituiau sau nu depășire a limitelor drepturilor și 
atribuţiilor acordate prin lege poate fi dat doar în urma 
stabilirii drepturilor și atribuţiilor conferite inculpatului 
prin actele legislative și normative speciale care regle-
mentează activitatea acestuia (Legea RM nr.113/2010 și 
CE)” [14].

Mai mult, la încadrarea celor comise de executorul 
judecătoresc potrivit art.328 CP RM nu este suficient 
invocarea actului normativ sau legislativ de referinţă 
(cu caracter extrapenal). Este imperios ca cel abilitat 
cu aplicarea legii penale să indice cu exactitate norma 
completatoare. Per a contrario, este greşită încadrarea 
în ipoteza în care este invocat actul normativ sau legis-
lativ de referinţă, dar fără a se indica norma exactă, care 
conţine drepturile şi/sau atribuţiile acordate ale căror 
limite au fost depăşite.

Considerăm incompletă încadrarea chiar şi în ipo-
teza în care articolul sau alineatul din cadrul actului de 
referinţă este invocat grosso modo. Atunci când arti-
colul conţine mai multe alineate sau alineatul conţine 
mai multe puncte persoana abilitată cu aplicarea legii 
penale trebuie să reţină la încadrare alineatul (ele) sau 
punctul (ele) exacte, adică cele care stabilesc drepturile 
şi/sau atribuţiile concrete ale căror limite au fost depă-
şite vădit de către executorul judecătoresc în procesul 
îndeplinirii activităţilor sale de interes public. 

Regula de calificare enunţată nu a fost respectată în-
tr-o speţă din practica organelor de urmărire penală. La 
concret, în rechizitoriu s-a indicat, inter alia, că „executo-
rul judecătoresc a depășit în mod vădit limitele drepturilor 
prevăzute de art.7 din Legea Republicii Moldova privind 
executorii judecătorești, nr.113 din 17.06.2010” [7].

Constatăm, fără tăgadă, că învinuirea înaintată exe-
cutorului judecătoresc este una abstractă, întrucât nu 
conţine trimiterea la norma exactă din Legea privind 
executorii judecătoreşti, care reglementează dreptul 
concret al executorului judecătoresc care ar fi fost de-
păşit în mod vădit. Observăm că acuzarea s-a limitat la 
invocarea art.7 din legea nominalizată, fără a indica şi 
punctul exact. În aceste condiţii, apare întrebarea: li-
mitele căror drepturi anume au fost depăşite vădit de 
către executorul judecătoresc? Întrebarea este cât se 
poate de firească, avându-se în vedere faptul că art.7 
din legea enunţată stipulează cel puţin douăzeci de 
drepturi cu care este îndrituit un executor judecătoresc 
în procesul îndeplinirii activităţii sale de interes public.

O asemenea învinuire a fost catalogată de către 
instanţa de judecată căreia i-a fost repartizată cauza 
penală drept incompletă, divergentă şi dubioasă. La 
fel, instanţa a statuat că o asemenea învinuire a afectat 
dreptul inculpatului de a şti pentru ce faptă este învi-
nuit.

În acelaşi context, subliniem că încadrarea de facto 
a comportamentului executorului judecătoresc nu se 
va face potrivit normei înscrise în cadrul actului legis-
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lativ sau normativ de referinţă, ci doar potrivit normei 
din cadrul legii penale. În speţă, încadrarea acţiunilor 
executorului judecătoresc trebuie făcută doar în tipa-
rul art.328 CP RM, nu şi potrivit normei completatoare 
din actul normativ sau legislativ de referinţă. În acelaşi 
timp, trimiterea către norma conţinută în actul de re-
ferinţă se va face doar în partea descriptivă a actului 
aplicativ emis.

3) Articolul 328 CP RM este inaplicabil, în ipoteza 
în care acţiunile executorului judecătoresc concreti-
zate în depăşirea în mod vădit a limitelor drepturilor 
şi atribuţiilor acordate prin lege nu cauzează urmările 
prejudiciabile prevăzute expres în dispoziţia normei. 
In concreto, pentru a opera art.328 CP RM este ineluc-
tabil ca fapta executorului judecătoresc exprimată în 
depăşirea vădită a limitelor drepturilor şi atribuţiilor 
acordate prin lege să fi cauzat daune în proporţii con-
siderabile drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale 
persoanelor fizice sau juridice. În lipsa unei asemenea 
urmări prejudiciabile, cele comise necesită a fi încadra-
te potrivit art.313 din Codul contravenţional.

Tot art.313 din Codul contravenţional este incident 
în cazul săvârşirii excesului de putere sau al depăşirii 
atribuţiilor de serviciu soldat cu cauzarea unor urmări 
prejudiciabile, dar sub limita celor prevăzute de art.328 
CP RM. Mai exact, cauzarea unor daune în proporţii 
mici drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale per-
soanelor fizice sau juridice, ca rezultat al excesului de 
putere săvârşit de executorul judecătoresc, trebuie 
încadrată în tiparul art.313 din Codul contravenţional. 
Aceeaşi soluţie de calificare se impune în cazul excesu-
lui de putere sau al depăşirii atribuţiilor de serviciu care 
a dus la cauzarea unor daune ce depăşesc proporţiile 
mici, dar care nu se cifrează la cele considerabile.  

4) Este eronată încadrarea potrivit art.328 CP RM şi 
în ipoteza în care persoana abilitată cu aplicarea legii 
penale stabileşte în mod abstract, adică generic, ci nu 
in concreto, urmarea prejudiciabilă cauzată în rezulta-
tul depăşirii vădite de către executorul judecătoresc a 
limitelor drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege. 
Lipsa unei statuări clare în ceea ce priveşte tipul urmă-
rii prejudiciabile concrete cauzate are drept consecinţă 
imposibilitatea determinării cu exactitate a entităţii ce 
a avut de suferit de pe urma excesului de putere sau 
al depăşirii atribuţiilor de serviciu, adică a victimei in-
fracţiunii.

Aşadar, în acord cu dispoziţia normei înscrise în 
art.328 alin.(1) CP RM, urmarea prejudiciabilă poate lua 
una dintre următoarele două forme cu caracter alter-
nativ: a) daune în proporţii considerabile drepturilor şi 
intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau b) 
daune în proporţii considerabile drepturilor şi intere-
selor ocrotite de lege ale persoanelor juridice. În prima 
ipoteză, pe post de victimă a infracţiunii prevăzute de 
art.328 CP RM apare persoana fizică. În cea de-a doua 

ipoteză persoana juridică evoluează în postura de vic-
timă a excesului de putere sau a depăşirii atribuţiilor 
de serviciu.

Este superfluă reţinerea la calificare a ambelor ur-
mări prejudiciabile în situaţia în care, de facto, este ca-
uzată o singură urmare prejudiciabilă. În practica judi-
ciară se atestă deseori cazuri când persoanele abilitate 
cu aplicarea legii penale, din inerţie, reţin la încadrare 
ambele urmări prejudiciabile, deşi de facto este prezen-
tă doar una. Subsecvent, încadrarea vizează cauzarea 
unor daune atât drepturilor şi intereselor persoanei fi-
zice cât şi drepturilor şi intereselor persoanei juridice, 
în realitate doar una din cele două entităţi având de 
suferit de pe urma săvârşirii infracţiunii.

În contextul celor evocate supra, este elocventă ur-
mătoarea încadrare efectuată de instanţa de judecată: 
acţiunile lui N.P. au fost calificate, potrivit art.328 alin.(3) 
lit.d) CP RM, drept exces de putere sau depășirea atribuţi-
ilorde serviciu, adică săvârșirea de către o persoană pu-
blică a unor acţiuni care depășesc în mod vădit limitele 
drepturilor și atribuţiilor acordate prin lege, dacă aceasta 
a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor pu-
blice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale per-
soanelor fizice sau juridice, soldate cu urmări grave.

În fapt, instanţa a reţinut că, prin acţiunile sale, exe-
cutorul judecătoresc N.P. a aplicat sechestrul pe conturi-
le bancare, pe bunurile mobile și imobile ale SRL „E.F.” în 
sumă de 1.493.025,60 lei (fără TVA), cu mult peste valoa-
rea acţiunii, care constituia 40.882,40 EURO, echivalen-
tul sumei de 732.645,31 MDL, sistând astfel, nejustificat, 
întreaga activitate a agentului economic SRL „E.F.”, fiind 
lipsită de posibilitatea de a-și achita datoriile faţă de fur-
nizorii de marfă, achitarea salariilor angajaţilor, inclusiv 
pentru alte utilităţi, iar prin expirarea termenului de va-
labilitate a cantităţilor de pește și crevete SRL „E.F.” i-au 
fost cauzate daune în proporţii considerabile, în sumă de 
142.526,72 lei (fără TVA) [16]. Din speţa reliefată mai sus 
se desprinde clar că pretinsul comportament ilegal al 
executorului judecătoresc a determinat cauzarea unor 
daune în proporţii considerabile drepturilor şi inte-
reselor ocrotite de lege ale persoanei juridice, nu şi a 
celei fizice. Cu atât mai mult, nu au fost cauzate unele 
daune în proporţii considerabile intereselor publice. 
În aceste codiţii, apare neclară poziţia instanţei de a 
reţine la încadrare toate urmările prejudiciabile cu ca-
racter alternativ înscrise în art.328 CP RM şi, implicit, a 
persoanei juridice şi a celei fizice în postura de victime 
ale infracţiunii, deşi, realmente, doar persoana juridi-
că SRL „E.F.” a avut de suferit în rezultatul pretinsului 
comportament infracţional al inculpatului N.P. Cu si-
guranţă, o asemenea încadrare este pasibilă de casare, 
întrucât nu se atestă o corespundere exactă între cele 
constatate de instanţa de judecată (comise în realita-
tea obiectivă) şi încadrarea efectuată, or, prin definiţie, 
calificarea infracţiunii presupune determinarea şi con-
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statarea juridică a corespunderii exacte între semnele 
faptei prejudiciabile săvârşite şi semnele componenţei 
de infracţiune.

Atât urmarea prejudiciabilă, cât și victima infracţiunii 
(subiectul pasiv) sunt semne obligatorii ale componen-
ţei de infracţiune înscrise în art.328 CP RM. Prin urmare, 
necesită a fi identificate cu exactitate, nu însă generic. 
Este cert că o atare încadrare trebuie apreciată ca fiind 
în exces. Calificarea în exces reprezintă per se o calificare 
eronată. Ca consecinţă, actul aplicativ care conţine o 
asemenea încadrare este pasibil de casare.

În altă privinţă, este susceptibil de casare și actul apli-
cativ ce conţine disonanţe între calitatea victimei reţinute 
în fabulă (partea constatatoare) și cea indicată la înca-
drarea efectuată. De exemplu, într-o speţă, partea acuză-
rii, la încadrarea acţiunilor unui executor judecătoresc în 
tiparul art.328 alin.(1) CP RM, a indicat la calificare faptul 
cauzării daunelor în proporţii considerabile intereselor 
ocrotite de lege ale persoanei fizice, deși în partea consta-
tatoare a reţinut faptul cauzării prejudiciului indicat mai 
sus unei persoane juridice [15].

5) Reiterăm că, pentru aplicarea normei înscrise la 
alin.(1) art.328 CP RM, este necesar ca partea acuzării să 
stabilească cuantumul daunelor cauzate, lucru necesar, 
aşa cum am subliniat supra, pentru delimitarea ilicitu-
lui penal de cel contravenţional. La concret, pentru a 
opera art.328 CP RM, persoanei fizice sau celei juridice 
trebuie să i se cauzeze daune în proporţii considerabi-
le. Din textul art.126 CP RM aflăm că semnul „proporţii 
considerabile” este unul estimativ, legiuitorul prescri-
ind doar criteriile de determinare a unui asemenea 
prejudiciu, celui abilitat cu aplicarea legii penale re-
venindu-i sarcina de a aprecia, de la caz la caz, faptul 
cauzării unui prejudiciu în proporţii considerabile. Tre-
zeşte semne de întrebare poziţia acuzării de stat într-o 
cauză penală [15] intentată în privinţa unui executor 
judecătoresc în baza art.328 alin.(1) CP RM pentru fap-
tul excesului de putere sau al depăşirii atribuţiilor de 
serviciu exprimat în cauzarea unei companii de asigu-
rări (în postura de victimă) a unei daune materiale în 
sumă de circa 11.000 lei. Acuzarea de stat a apreciat că 
dauna materială în sumă de circa 11.000 lei constituie o 
daună materială considerabilă. Pentru o persoană fizi-
că, poate. Pentru persoana juridică, însă, avem rezerve. 
Este puţin probabil ca o atare sumă să formeze daune 
în proporţii considerabile pentru o companie de asigu-
rări, cel puţin din considerentul că în acord cu art.22 
din Legea cu privire la asigurări, capitalul social minim 
al unui asigurător este de 15 milioane de lei.

Mai mult, nu este suficient să se invoce cauzarea 
unor pretinse daune în proporţii considerabile drep-
turilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor 
fizice sau juridice. Este necesar ca acuzatorul de stat 
să probeze respectivele daune. În acest sens, este ilus-
trativ un caz din practica judiciară în care instanţa de 

judecată a dispus achitarea inculpatului (executor ju-
decătoresc), reţinând, inter alia, printre motivele achi-
tării lipsa probării de către acuzare a faptului pricinuirii 
întreprinderii a unui prejudiciului material în proporţii 
considerabile [12].

Într-un alt caz din practica judiciară, instanţa a reţi-
nut următoarele: „Organul de urmărire penală, în ordo-
nanţă de punere sub învinuire, și procurorul, în instanţa 
de fond, nu au invocat și nu au justificat, cu trimitere la 
art. 126 Cod penal, prin ce se manifestă și se confirmă 
proporţiile considerabile a daunelor aduse intereselor 
publice și doar s-au limitat la citarea abstractă a textului 
legii prevăzut de art. 328 Cod penal, fără a prezenta care-
va argumente și probe în susţinerea acestei acuzaţii, or, 
dispoziţia art.328 Cod penal stipulează ca o condiţie pen-
tru întrunirea elementelor constitutive ale acestui gen de 
infracţiuni – cauzarea daunelor în proporţii considerabile 
intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite 
de lege ale persoanelor fizice sau juridice” [8].

6) Articolul 328 este inaplicabil şi în cazul în care în 
rezultatul acţiunilor executorului judecătoresc expri-
mate în depăşirea vădită a limitelor drepturilor şi atri-
buţiilor acordate prin lege sunt cauzate daune în pro-
porţii considerabile intereselor publice, aceasta - deoa-
rece prin Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii 
Moldova privind excepţia de neconstituţionalitate a 
unor prevederi ale articolului 328 alin. (1) din Codul pe-
nal (excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de ser-
viciu), nr.22 din 27.06.2017 [9], a fost declarat necon-
stituţional textul „intereselor publice sau” din dispoziţia 
normei prevăzute la alin.(1) art.328 CP RM.

În motivarea soluţiei sale, Curtea a statuat următoa-
rele: „pct.80. […] lipsa unor prevederi pentru evaluarea 
caracterului considerabil al urmărilor prejudiciabile 
cauzate intereselor publice deschide un teren larg arbi-
trarului, existând riscul ca acțiunile persoanei publice 
care depășesc limitele drepturilor și atribuțiilor acor-
date prin lege,  indiferent de gravitatea faptei săvârșite, 
să cadă sub incidența normei penale”; „pct.81. […] 
prin generalitatea formulării urmărilor prejudiciabile, 
menționate  supra, există riscul ca organele judiciare 
să aplice art. 328 alin. (1) din Codul penal nu în cali-
tate de infracțiune materială, ci ca una  formală, adică 
doar în baza constatării acțiunilor incriminate, făcând 
abstracție de evaluarea urmărilor prejudiciabile. Or, din 
perspectiva principiului ultima ratio în materie de legi-
ferare penală, nu este suficient să se constate că fapte-
le incriminate aduc atingere valorii sociale ocrotite, ci 
această atingere trebuie să prezinte un anumit grad 
de intensitate și gravitate, care să justifice sancţiunea 
penală”; „pct.82. […] lipsa unor criterii clare, previzibile 
și accesibile pentru aprecierea urmărilor prejudiciabile 
ale infracțiunii prevăzute de art. 328 alin. (1) din Codul 
penal determină organele judiciare de a aprecia impac-
tul concret al acţiunilor persoanelor publice asupra unei 
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valori abstracte protejate de legea penală precum este 
„interesul public”; „pct.85. […] instanța de judecată, la 
individualizarea răspunderii penale şi pedepsei pena-
le, este obligată să stabilească cu certitudine urmările 
prejudiciabile ale infracțiunii incriminate inculpatului, 
or, potrivit art. 7 alin. (1) din Codul penal, la aplicarea 
legii penale se ţine cont de caracterul şi gradul prejudi-
ciabil al infracţiunii săvârșite, de persoana celui vinovat 
şi de circumstanţele cauzei care atenuează ori agra-
vează răspunderea penală. De altfel, atribuirea unor 
fapte infracționale concrete ca prejudiciind „interesul 
public”, in abstracto, nu poate satisface cerința de clari-
tate și previzibilitate, și, totodată, constituie o interpre-
tare a legii penale extensivă și defavorabilă persoanei, 
contrar prevederilor art. 3 alin. (2) din Codul penal”; 
„pct.89 […]. deși activitatea persoanei publice este 
legată nemijlocit de garantarea interesului public ca 
obiectiv generic-principal, destinatarul legii, și anume 
persoana publică, este privată deposibilitatea de a de-
termina fără echivoc urmările prejudiciabile concrete 
ale acțiunilor incriminate”; „pct.91. Concluzionând cele 
menționate, Curtea reține că utilizarea în art.328 alin. 
(1) din Codul penal a noțiunii „intereselor publice”, care 
constituie o noțiune generică, ce nu poate fi definită, 
încalcă articolele 1 alin. (3) și 22 din Constituție (princi-
piul legalităţii incriminării și pedepsei penale), precum și 
articolul 23 din Constituţie (calitatea legii penale) [20]”.

În cele din urmă, ajungem la concluzia că art.328 CP 
RM este inaplicabil, în ipoteza în care, prin acţiunile sale 
exprimate în depăşirea vădită a limitelor drepturilor şi 
atribuţiilor acordate prin lege, executorul judecătoresc 
cauzează daune în proporţii considerabile intereselor 
publice, aceasta – deoarece daunele în proporţii consi-
derabile intereselor publice nu mai pot evolua pe post 
de urmare prejudiciabilă a excesului de putere sau al 
depăşirii atribuţiilor de serviciu.

7) Totodată, nu poate fi antrenată răspunderea 
penală în baza art.328 CP RM pentru exces de putere 
sau depăşire a atribuţiilor de serviciu în cazul în care 
acţiunile executorului judecătoresc, precum şi acte-
le acestuia nu sunt contestate (atunci când partea a 
avut posibilitatea să le conteste) sau sunt menţinute 
(în cazul în care sunt contestate de părţile procedurii 
de executare). Respectiva concluzie îşi are suportul 
în prevederea de la alin.(1) art.3 din Legea Republicii 
Moldova cu privire la executorii judecătoreşti, nr.113 
din 17.06.2010, în corespundere cu care „actul întocmit 
de executorul judecătoresc, în limitele competenţelor 
sale legale, este act procesual de autoritate publică, 
are forţă probantă, se prezumă a fi legal (sublinierea ne 
aparţine – n.a.), iar în cazul când este întocmit în cadrul 
procedurii de executare, poate fi contestat în modul 
stabilit de Codul de executare”.

Consemnabile sunt următoarele alegaţii reţinu-
te dintr-un caz din practica judiciară: „… Actele emise 

de executorul judecătoresc se prezumă a fi legale, adică 
emise în conformitate cu prevederile legii în vigoare, iar 
participanţii la procedura de executare, în cazul în care 
le consideră ilegale, au posibilitatea de a le contesta în 
instanţa de judecată. Atât timp cât actul executorului ju-
decătoresc este legal, aprecierea acestuia ca fiind abuziv 
este neîntemeiată. Formulând concluzia prezenţei în ac-
ţiunile executorului judecătoresc a infracţiunii prevăzute 
la art.328 CP RM, organul de urmărire penală își asumă 
atribuţii care revin exclusiv instanţei de judecată. Doar 
aceasta poate aprecia dacă dispoziţia încheierii, care face 
obiectul ordonanţei,este în interiorul normei legale sau o 
depășește. Or, a învinui o persoană în depășirea atribuţii-
lor, punând la bază un act legal, este inadmisibil” [8].

Într-o altă speţă, instanţa a reţinut: „… atât timp 
cât încheierea privind primirea spre executare a docu-
mentului executoriu, intentarea procedurii de executare 
și acordarea termenului de executare benevolă, emisă 
de către inculpat (executorul judecătoresc C.V.), nu a fost 
contestată și anulată prin prisma prevederilor art.161-
163 Cod de executare, aceasta este legală și întemeiată, 
circumstanță ce denotă faptul că inculpatul, în calitate de 
executor judecătoresc, a acționat în limitele prevăzute de 
lege” [17].

Pe o poziţie diferită s-a situat instanţa de judecată 
într-un alt caz din practica judiciară. Inconcreto, instan-
ţa penală a decis să condamne executorul judecătoresc 
P.N. în baza art.328 alin.(3) lit.d) CP RM, deşi instanţa ci-
vilă a menţinut încheierea executorului judecătoresc 
emisă în cadrul procedurii de executare, care a consti-
tuit drept temei pentru intentarea dosarului penal şi, 
respectiv, pentru emiterea unei sentinţe de condam-
nare [16].

Nu suntem de acord cu cea din urmă soluţie. În ce 
ne priveşte, considerăm că art.328 CP RM devine ina-
plicabil pentru un act sau acţiune a executorului jude-
cătoresc a cărui legalitate este confirmată de o instanţă 
de judecată pe calea contestării acţiunii/actului de că-
tre una dintre părţile procedurii de executare. Legalita-
tea actului/acţiunii executorului judecătoresc reflecta-
tă într-un act procesual emis de o instanţă civilă trebuie 
să se bucure de autoritatea lucrului judecat (res judica-
ta). În acest sens, potrivit practicii CtEDO, constituie 
încălcare a principiului securităţii juridice atunci când 
pe marginea unor proceduri independente cu privire la 
aceeaşi faptă, desfăşurate simultan şi paralel, instanţa 
penală, ulterior celei civile, realizează o nouă evaluare a 
faptei, apreciind cele comise drept infracţiune (§46 din 
Hotărârea CtEDO în cauza Lungu contra României [21], 
§39 din Hotărârea CtEDO în cauza Siegle contra Româ-
niei [22]).

Pe de altă parte, constatarea ilegalităţii unui act 
sau a unei acţiuni a executorului judecătoresc pe calea 
exercitării contestaţiei asupra actelor/acţiunilor aces-
tuia realizate în cadrul procedurii de executare a unui 
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document executoriu nu constituie per se drept motiv 
pentru declanşarea automată a unui proces penal pe 
faptul excesului de putere sau al depăşirii atribuţiilor 
de serviciu în privinţa executorului judecătoresc ale că-
rui acţiuni sau acte au fost declarate ilegale sau anulate.

În final, nu putem încheia prezenta comunicare 
fără a face următoarea concluzie: analizând practica 
judiciară în materia infracţiunilor prevăzute de art.328 
CP RM, imputate executorilor judecătoreşti, în lumina 
politicii statului direcţionate spre executarea în termen 
rezonabil a hotărârilor judecătoreşti, se face vizibil un 
paradox nemaipomenit: pe de o parte, este notorie 
cointeresarea statului în executarea promptă a hotă-
rârilor judecătoreşti, în acest sens, executorilor jude-
cătoreşti fiindu-le acordată, pe bună dreptate, tot mai 
multă libertate funcţională în executarea documente-
lor executorii, fapt dictat, inclusiv, de pierderile în masă 
a Republicii Moldova la CtEDO pe probleme ce țin de 
executarea hotărârilor judecătoreşti, iar, pe de altă par-
te, tot statul (în persoana organelor de drept) este cel 
care creează piedici în executarea hotărârilor judecăto-
reşti în termen rezonabil pe calea intentării unor pro-
cese penale în privinţa executorilor judecătoreşti pe 
faptul excesului de putere sau al depăşirii atribuţiilor 
de serviciu. În cele mai dese cazuri, acestea sunt neîn-
temeiate și, până la urmă, aşa cum e şi firesc, se soldea-
ză cu emiterea unor sentinţe de achitare.
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SUMAR
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-

Articolul 6 din Convenția Europeană stipulează că 
orice persoană acuzată de o infracţiune penală are
dreptul de a fi informată, în cel mai scurt timp, într-o 
limbă pe care o înțelege şi într-un mod detaliat, asu-
pra naturii și cauzei acuzării împotriva sa. Această 
dispoziţie garantează că informaţia necesară să fie co-
municată acuzatului îi va fi transmisă acestuia în mo-
mentul acuzării sau la începutul procedurii. În ceea ce 
priveşte corelaţia între această dispoziţie şi articolul 5 
§2, exigenţele celui din urmă sunt în acelaşi timp mai 
puţin detaliate şi mai puţin riguroase. Lista garanţiilor 
minimale prevăzute în alineatele (a)-(e) ale articolului
6 §3 nu este exhaustivă, dar se referă la unele aspecte 
particulare ale dreptului la un proces echitabil. Curtea
Europeană consideră că „paragraful 3 din articolul 6 cu-
prinde o listă de garanţii particulare ale principiului ge-
neral enunţat în paragraful 1”. Un proces penal poate, 
în consecinţă, să nu satisfacă criteriile de echitate, chiar 
dacă sunt respectate garanţiile minimale, enunţate în
articolul 6 §3.

The right of the accused to be 

informed about the accusation 

according to ECHRt case-law

SUMMARY

Key-words  -

În trecut, funcția de învinuire era exercitată diferit,
în raport cu categoriile sistemelor de drept. Astfel, în 
sistemul acuzării private, aceasta aparținea victimei
infracțiunii și rudelor sau tribului, acuzarea având un
caracter privat, sistemul în cauză fiind caracteristic
popoarelor barbare, ulterior acest drept s-a limitat 
în favoarea unor colectivități [22, p.33]. Urmează a fi 
reținut că, în prezent, sarcina înaintării învinuirii îi revi-
ne reprezentanților statului.

În fapt, procedurile penale încep de la momentul în 
care o învinuire oficială este adusă la cunoștință per-
soanei vizate. Potrivit jurisprudenței CtEDO, în cazul 
când acest lucru nu este clar sau este imposibil de sta-
bilit data la care acuzarea este adusă la cunoștință sus-
pectului, examinarea începe de la data la care situația 
acuzatului a fost afectată în mod grav ca urmare a 
bănuielii apărute împotriva lui, prin efectuarea unor
acțiuni ce limitează anumite drepturi ale acestuia, pre-
cum ar fi efectuarea de percheziții sau autorizarea unor
acțiuni procesuale cu participarea suspectului.

Trebuie să se țină cont de faptul că tragerea la răs-
pundere penală în sistemele de procedură penală 
străine se poate realiza în moduri diferite, dar, de re-
gulă, aproape coincide cu momentul inițial al urmăririi 
penale a unei anumite persoane. În Anglia și Statele 
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Unite ale Americii, de exemplu, aceasta are forma unui 
recurs de învinuire al poliției în fața unei instanțe, cu o 
declarație de informații sau a unui mandat de arestare, 
care este, în esență, echivalentă cu inițierea unei proce-
duri penale împotriva unei anumite persoane. În cazul 
procedurilor judiciare franceze, acuzația inițială este 
înaintată prin tragerea persoanei la urmărire. Atunci 
când se colectează dovezi serioase de vinovăție asu-
pra persoanei cercetate, mărturisind în mod credibil 
săvârșirea infracțiuni, aceasta este chemată sau trimisă 
judecătorului de instrucție. În procesul penal german 
acuzatul apare deja în fața organului care efectuează 
proceduri penale, așa-numita suspiciune de comiterea 
unei infracțiuni, care se reflectă în chestionarea persoa-
nei cu rol de acuzat (învinuit) sau ca urmare a fi supus 
unor măsuri coercitive. Se pare că acțiunile menționate 
mai sus și mijloacele pe teritoriul țărilor străine respec-
tive au drept scop de a atrage o persoană la răspunde-
re penală.

Urmează a fi relevat faptul că punerea persoanei 
sub învinuire este prima funcție procesuală a cărei 
existență se face simțită pe parcursul procesului penal, 
ea căpătând amploare prin actele și acțiunile procesu-
ale ce o compun și se manifestă atât în faza de urmărire 
penală, ca primă fază procesuală, cât și în cursul fazei 
de judecată.

Pentru a caracteriza şi a stabili atributele şi formele 
de manifestare ale funcţiei procesuale, vom porni de la 
definiţia termenului de învinuire, potrivit Dicţionarului 
de procedură penală [21, p.156-157]: „Învinuirea este 
activitatea procesuală ce se desfăşoară în legătură cu 
persoana care are calitatea de învinuit în cadrul proce-
sului penal”. Prin învinuit înţelegem „persoana căreia, 
printr-o plângere, denunţ sau din oficiu, i s-a adus o 
învinuire şi faţă de care se efectuează urmărirea penală 
atâta timp cât nu a fost pusă în mişcare acţiunea pena-
lă împotriva sa”.

Urmează a fi notat că Codul de procedură penală 
a României, în art.77, reglementează noțiunea de sus-
pect și nu o mai definește pe cea de învinuit. Potrivit 
acestei noțiuni, persoana față de care, din datele și pro-
bele existente în cauză, rezultă bănuiala rezonabilă că a 
săvârșit o faptă prevăzută de legea penală se numește 
suspect [1].

În sens mai larg, o formă extinsă este inculparea. 
Din teoria procesual penală, putem conchide că „per-
soana împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea pe-
nală se numeşte inculpat”.

Unele elemente ale noțiunii de învinuire pot fi găsi-
te și în dispoziţiile art.25 alin.(5) din Constituţie: „Celui 
reţinut sau arestat i se aduc de îndată la cunoştinţă, în 
limba pe care o înţelege, motivele reţinerii sau arestării, 
iar învinuirea - în cel mai scurt termen. Învinuirea i se 
aduce la cunoştinţă numai în prezenţa unui avocat ales 
sau numit din oficiu”.

În acelaşi sens, Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului, prin dispoziţiile sale, reglementând drepturile 
şi libertăţile cetăţenilor, printre care libertatea şi sigu-
ranţa persoanei, foloseşte termenii „acuzaţie” , „acuza-
re” şi „acuzat” [3, p.27]. Concomitent, Curtea definește 
învinuirea ca notificare oficială făcută unei persoane de 
către autoritatea competentă în legătură cu presupu-
nerea că ea ar fi comis un delict, ceea ce corespunde și 
cu adeverirea faptului că situația suspectului ar fi fost 
afectată [11, §73]. Aceasta poate fi data arestării, data la 
care reclamantului i-a fost notificat faptul că urmează 
să fie pus sub acuzare, data la care au fost declanșate 
investigațiile preliminare, data inițierii cercetării penale 
sau solicitării de efectuare a investigațiilor, care urmea-
ză interogatoriului inițial al reclamantului.

M.A. Tatu definește funcţia de învinuire, în procedu-
ra română, ca fiind „atribuţia şi dreptul pe care îl au anu-
mite organe specializate ale statului, cu participarea, în 
unele cazuri, a părţii vătămate, de a începe urmărirea 
penală împotriva unor persoane care au încălcat legea 
penală, de a colecta probele necesare dovedirii învi-
nuirii, de a iniția acţiunea penală, de a propune unele 
măsuri preventive, de a dispune trimiterea în judecată 
a celor vinovaţi, de a participa la judecată în sprijinul 
instanţei de judecată pentru tragerea la răspundere 
penală a celor ce se fac vinovaţi de comiterea de infrac-
ţiuni, în vederea restabilirii ordinii de drept încălcate şi 
de apărare a drepturilor şi inviolabilităţilor cetăţeneşti” 
[20, p.11].

Aici am putea reține modul cum tratează B.Ște-
fanescu, în monografia sa, dreptul acuzatului de a 
cunoaște învinuirea, și anume că cea mai puternică 
garanție procesuală constituie obligativitatea impusă 
de lege autorității judiciare de a aduce la cunoștință 
părților drepturile procesuale pe care le au și de a le 
ajuta în exercitarea lor, căci aceste drepturi ar putea 
rămâne neexercitate atâta vreme cât părțile nu au 
cunoștință de existența lor sau de modul în care pot 
fi exercitate. Dreptul la apărare, impus drept garanție 
procesuală a Convenției, este de natură în a garanta 
învinuitului sau inculpatului că nu va fi reținut sau ares-
tat decât după ce va fi audiat în condiții de cunoaștere 
deplină despre fapta pentru care este cercetat, des-
pre încadrarea sa juridică și despre posibilitatea sau 
obligativitatea asistenței juridice a avocatului ales sau 
acordat din oficiu. Dreptul  de a fi asistat de către un 
apărător, înainte de a se lua prima declarație, consti-
tuie o garanție că învinuitul sau inculpatul cunoaște și 
înțelege învinuirea ce i se aduce [19, p.169].

În cauza Deweer c. Belgiei [10, §48] și Foti c. Italiei 
[14, §18], Curtea a arătat că acuzația urmează a fi de-
finită mai mult în sens material, decât formal, drept 
existența unei notificări din partea autorităților cu 
privire la săvârșirea unei infracțiuni. În acest sens este 
suficientă luarea măsurilor care să presupună existența 
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unei astfel de imputări și care să antreneze consecințe 
importante cu privire la situația persoanei suspectate. 
Astfel, Curtea a considerat că printre acestea se enu-
meră: percheziționarea unei persoane sau a domiciliu-
lui acesteia, confiscarea anumitor bunuri, cererea de 
ridicare a imunității parlamentare, arestarea etc. Im-
portant pentru existența unei acuzații este momentul 
în care autoritatea competentă exprimă în mod nee-
chivoc opinia că persoana vizată este autorul faptei în 
cauză. Determinarea acestui moment este importantă 
pentru calcularea termenului rezonabil în care trebuie 
soluționată o cauză. 

Pentru a stabili dacă o anumită procedură intră în 
domeniul penal al art. 6, Curtea Europeană a instituit 
trei criterii [12, §35]: calificarea din dreptul intern al sta-
tului în cauză, natura faptei incriminate, natura și gra-
dul de severitate al sancțiunii, aceste trei criterii fiind 
alternative. Astfel, dacă se constată că o măsură este 
calificată penală în dreptul intern al statului în cauză, ea 
va avea caracter penal și din punctul de vedere al art. 6 
din Convenție. Însă, faptul că, în conformitate cu drep-
tul intern al unui stat, o anumită faptă este considerată 
abatere disciplinară sau contravenție nu duce în mod 
automat la neaplicarea art. 6, or, în acest caz vor fi veri-
ficate celelalte două criterii, fiind suficient unul singur 
pentru a include măsura în discuție în domeniul penal. 

Cu toate acestea, atunci când analiza separată a fie-
cărui criteriu nu face posibil să se ajungă la o concluzie 
clară, Curtea poate adopta o abordare cumulativă [5, 
§47].

Referitor la fiecare criteriu în parte, am putea 
enunța că clasificarea infracțiunilor în legislația inter-
nă nu s-a dovedit a fi un criteriu important în practi-
că, acesta fiind un punct de plecare. Natura infracțiunii 
presupune felul în care este clasificată infracțiunea, 
procedurile aplicate, legătura sau similaritatea lor cu 
infracțiunile și procedurile penale, și dacă delictul con-
stituie infracțiune din cauza contextului sau interdicției 
generale în interesul public.

Astfel, Curtea a constatat că, fiind infracțiune în ca-
uza Weber contra Elveției, în care delictul de sfidare a 
curții, aplicat unui jurnalist lipsit de legătură cu proce-
sul, nu a fost considerat ca făcând parte din funcționarea 
internă a tribunalului și în cauza Demicol contra Maltei, 
în care încălcarea imunității, aplicată unui ziarist pentru 
un articol despre un membru al legislativului, nu era o 
chestiune de disciplină parlamentară.

Severitatea pedepsei nu ridică semne de întrebare, 
situația în cazul dat presupune lipsirea de libertate, dar 
când este vorba de amenzi, se analizează criteriul dacă 
aceasta reprezintă o compensație pecuniară pentru 
pagube sau este o pedeapsă pentru a preveni recidi-
va infracțiunii. Referitor la informarea asupra acuzației 
aduse, în lucrarea Ghidul specialistului în Convenția Eu-
ropeană a drepturilor omului [4, p.145] se indică că aces-

ta nu cuprinde numai cauza acuzației, faptele materiale 
care alcătuiesc temeiul acuzației potrivit jurisprudenței 
Curții, ci și natura acesteia, care presupune clasificarea 
juridică a faptelor materiale, pentru ca acuzatul să-și 
poată pregăti apărarea, aceasta constituind o condiție 
obligatorie pentru asigurarea echității procedurilor. 

Analiza temeiniciei unei acuzații vizează atât pro-
bleme de fapt cât și probleme de drept și se întinde 
până la pronunțarea unei hotărâri definitive în cauză. 
În plus, temeinicia acuzației acoperă nu doar hotărârea 
prin care se stabilește vinovăția, dar și cea prin care se 
individualizează pedeapsa [13, §69]. 

Una din cauzele recente referitoare la judecarea 
în lipsă, precum și necunoașterea învinuirii aduse ar 
putea fi reținută din Hotărârea CtEDO în cauza Coniac 
împotriva României [8], potrivit căreia Curtea a stabilit 
încălcarea Convenției pentru faptul că reclamantul a 
părăsit ţara înainte de declanşarea urmării penale în-
dreptate împotriva sa. Reclamantul a părăsit ţara la 25 
iunie 2003, plângerea penală împotriva sa a fost depu-
să în iulie 2003, iar urmărirea penală a început în sep-
tembrie 2003. În ceea ce priveşte întrebarea dacă auto-
rităţile au acţionat prompt şi au făcut eforturi suficien-
te şi adecvate pentru a da de urma reclamantului şi a 
stabili unde se află acesta pentru a putea să îi transmită 
comunicarea despre acţiunea penală îndreptată împo-
triva sa, Curtea a constatat că procesele-verbale întoc-
mite în august şi septembrie 2003 dovedesc că orga-
nele de cercetare au încercat să îl contacteze pe recla-
mant la începutul investigaţiei și au mers de mai multe 
ori la ultimul domiciliu cunoscut al reclamantului. Cu 
toate acestea, nu există nici o dovadă că reclamantului 
i-a fost transmisă citaţia la ultimul său domiciliu sau la 
orice altă adresă după septembrie 2003. Curtea a stabi-
lit că reclamantul nu a primit nici o comunicare oficială 
privind iniţierea urmăririi penale sau despre termenul 
procesului său, deoarece de fiecare dată când agenţii 
de poliţie au mers la ultimul domiciliu al reclamantu-
lui, aceştia au încercat să obţină informaţii despre locul 
unde se află, dar nu au lăsat nici o citaţie şi nici un do-
cument. Având în vedere considerentele de mai sus şi 
în absenţa unei comunicări oficiale adresate reclaman-
tului, Curtea nu a fost convinsă că acesta din urmă a 
avut cunoştinţă de procesul declanșat împotriva sa la 
începutul acţiunii penale. Curtea a considerat: Guver-
nul pârât nu a demonstrat că reclamantul a avut un 
anumit nivel suficient de cunoaştere în privinţa înce-
perii urmăririi penale sau în privinţa învinuirilor aduse 
lui pentru a justifica concluzia că acesta a renunţat la 
dreptul său de a fi prezent la proces sau că a încercat să 
se sustragă justiţiei.

De asemenea, Curtea a stabilit încălcarea art. 6 
pentru faptul că înalta Curte de Justiție și Casație nu 
l-a ascultat pe reclamant personal sau nu a examinat 
alte probe în prezenţa sa, precum şi faptul că nu a re-
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mediat situaţia, retrimiţând cauza la Curtea de Apel 
pentru o nouă administrare a probelor. A fost restrâns 
în mod substanţial dreptul la apărare al reclamantului, 
pe motiv că acesta nu a participat la judecarea cauzei 
sale în fond și apel, or, Curtea consideră că absenţa re-
clamantului din cadrul procedurilor desfăşurate în faţa 
organelor de cercetare penală şi a instanţelor de grad 
inferior constituia pentru înalta Curte un motiv sufici-
ent de puternic pentru a justifica o nouă examinare a 
probelor. În orice caz, Curtea reaminteşte că instanţele 
naţionale au obligaţia de a lua măsuri pozitive pentru o 
nouă rejudecare a cauzei, chiar şi în cazul în care recla-
mantul nu a solicitat aşa ceva.

O altă abordare a situației ar putea fi dedusă din 
decizia Curții de Apel Timișoara, Secția Penală, nr. 920 
din 14 august 2013, în privința lui MB [2], potrivit că-
reia, prin sentinţa penală pronunţată de Judecătoria 
Sânnicolau-Mare, s-a respins cererea de rejudecare a 
cauzei formulată de petentul M.I., privind sentinţa pe-
nală, definitivă prin necontestare. Din verificarea dosa-
rului de urmărire penală şi a dosarului de fond instanţa 
a reţinut că atât faza de urmărire penală cât şi faza de 
judecată s-a desfăşurat în lipsa inculpatului. Concomi-
tent, motiv pentru respingerea cererii a servit faptul că, 
chiar dacă nu există probe certe că inculpatul s-a sus-
tras urmăririi penale şi judecăţii, există probe că acesta 
a cunoscut existenţa anchetei penale împotriva sa şi, 
până în momentul reţinerii de către autorităţile spani-
ole, nu a fost interesat să se apere în faţa organelor de 
cercetare penală sau a instanţei de judecată. În cursul 
judecăţii, petentul a fost citat la fiecare termen de ju-
decată, inclusiv cu mandat de aducere cu executare 
efectivă, dar nu s-a putut identifica locul în care se află, 
existând într-adevăr suspiciuni că ar fi plecat din anul 
2004 la muncă în Spania. În consecinţă, petentul a fost 
citat în mod procedural la locul săvârşirii faptei, respec-
tiv la Consiliul local Sânpetru Mare. De altfel, faptul că 
petentul, cu puţin timp înainte de începerea urmăririi 
penale împotriva sa, şi-a înstrăinat toate bunurile de 
valoare şi a părăsit ţara, ascunzând faţă de rude şi cu-
noştinţe locul în care urmează să se stabilească, este 
un indiciu că a dorit să se sustragă urmăririi penale şi o 
probă certă că organele de urmărire penală nu aveau 
posibilitatea să-i înmâneze personal citaţia şi celelalte 
acte procedurale efectuate împotriva lui. 

Sentința în cauză a fost contestată de către inculpat, 
Curtea stabilind netemeinicia acesteia și reiterând că 
întreaga procedură judiciară, respectiv atât urmărirea 
penală cât şi judecata, s-a desfăşurat în absenţa incul-
patului deoarece acesta a părăsit ţara anterior începerii 
urmăririi penale, fiind apoi extrădat după rămânerea 
definitivă a hotărârii de condamnare. Citarea inculpa-
tului pe durata judecăţii s-a efectuat la adresa din ţară 
şi s-a îndeplinit prin afişare sau prin semnarea dovezii 
de către alte persoane găsite la adresă, împrejurări care 

nu oferă certitudinea că acesta a avut cunoştinţă des-
pre derularea procedurii în faţa instanţelor, astfel că nu 
se poate reţine concluzia că inculpatul s-ar fi sustras 
cercetării penale.

Informația despre acuzație trebuie primită în mod 
efectiv de către persoana respectivă, or prezumția le-
gală a primirii e insuficientă, nefiind necesară o anumi-
tă formă de notificare.  

În cauza De Salvador Torres c. Spaniei [9], petiţiona-
rul se plângea de faptul că instanţa naţională s-a bazat 
pe o circumstanţă agravantă, de care niciodată nu fu-
sese acuzat în mod expres, pentru a agrava pedeapsa. 
Judecătorii de la Strasbourg au stabilit, totodată, ab-
senţa unei încălcări, în măsura în care această circum-
stanţă era un element intrinsec al acuzaţiei dirijate ini-
ţial împotriva petiţionarului şi cunoscută de acesta de 
la începutul procedurii.

Din contra, Comisia a stabilit o încălcare în speța 
Chichlian și Ekindjian c. Franţei [7], care se referă la o re-
calificare substanţială a acuzaţiei. Petiţionarii fuseseră 
achitaţi de o infracţiune în conformitate cu legislaţia 
cu privire la valutele străine, aplicându-se articolul legii 
pertinente, apoi au fost condamnaţi în apel, aplicân-
du-se un alt articol al aceluiaşi text. Judecătorii de la 
Strasbourg au considerat că faptele materiale întot-
deauna erau cunoscute petiţionarilor, dar nici o dova-
dă nu permitea să se presupună că ei fusese informaţi 
de autoritatea competentă despre recalificarea propu-
să de Curtea de Apel înaintea pronunţării hotărârii, or, 
simplul fapt al reclasificării nu era suficient, era necesar 
ca aceasta să se facă din vreme și să dea posibilitatea 
de organizare a apărării pe baza acelei reclasificări. În 
cauza Gea Catlan c. Spaniei, Curtea a stabilit admisibili-
tatea plângerii pe motiv că reclamantul era condamnat 
de către un judecător pentru un delict care nu figura 
în rechizitoriu, în fapt acuzarea fiind bazată pe facto-
rul agravant unu, iar tribunalul intern a dat sentința 
de condamnare pe baza factorului agravant șapte, și 
în pofida faptului că instanța europeană a stabilit că 
aceasta fost o simplă eroare de redactare a tribunalelor, 
s-a constatat încălcarea Convenției pentru neinforma-
rea corespunzătoare asupra acuzației aduse [15].

Informaţia cu privire la acuzaţie trebuie să fie comu-
nicată acuzatului într-o limbă pe care o înţelege. În cau-
za Brozicek c. Italiei [6], acuzatul era german şi a explicat 
clar dificultăţile sale lingvistice instanţei naţionale. CtE-
DO a considerat că autorităţile italiene erau obligate 
să traducă notificarea, cel puţin să să stabilească dacă 
persoana interesată înţelege suficient italiana, ceea ce 
nu s-a făcut. La fel, în cazul Kamasinski c. Austriei [16], 
judecătorii de la Strasbourg au considerat că, dacă un 
apărător nu poate întreține o conversaţie într-o limbă 
vorbită de Curte, el este plasat într-o poziţie de inferio-
ritate şi lui, cel puţin, ar trebui să i se comunice actul de 
acuzare într-o limbă pe care o înţelege.

Este esenţial ca infracţiunea de care este acuzată 
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o persoană să fie identică cu cea indicată în actul de 
acuzaţie. În cauza Pelissier și Sassi c. Franţei [17], petiţi-
onarul a fost acuzat doar de faliment, dar condamnat 
pentru complicitate la faliment. CtEDO a stabilit o în-
călcare a Convenţiei din cauza diferenţei între aceste 
două infracţiuni.

Astfel, dreptul la informare, în opinia Curții, nu 
impune o formă specifică a modului în care acuzatul 
trebuie să fie informat cu privire la natura și cauzele 
acuzației care i se aduc. Prin urmare, dreptul la infor-
mare asupra naturii și cauzei acuzării împotriva persoa-
nei trebuie privit în lumina dreptului acesteia de a-și 
pregăti aprarea. Aceasta este și rațiunea pentru care 
Curtea Europeană a statuat că statele contractante au 
obligația de a adopta măsuri pozitive care să garanteze 
respectarea efectivă a drepturilor înscrise în art. 6 din 
Convenție, adică să se realizeze punerea lor în valoare 
în folosul celora cărora le sunt recunoscute, principiu 
aplicabil și în privința art. 6 parag.3 lit.a) din Convenție.

În cauza T. c. Austriei [18], reclamantul s-a plâns de 
faptul că nu a luat cunoștință de acuzațiile care i s-au 
adus decât în momentul când i s-a comunicat hotă-
rârea instanței. În fapt, reclamantul făcuse o cerere 
pentru obținerea unei sume de bani cu titluri de aju-
tor social, iar pe baza informațiilor autorităților com-
petente depuse la dosarul cauzei, instanța i-a aplicat o 
amendă penală pentru prezentarea de informații false 
autorității respective. Această pedeapsă a fost aplica-
tă inculpatului fără ca acesta să fi fost audiat, așa încât 
a luat cunoștință de acuzația ce i-a fost adusă doar în 
momentul comunicării hotărârii de condamnare.  

ÎN CONCLUZIE, am putea conchide că este 
obligația pozitivă a autorităților statului de a informa 
persoana referitor la învinuirea adusă, or, înaintarea 
unei acuzări și cunoașterea învinuirii sunt în corelație 
directă cu dreptul acuzatului de a participa la ședința 
de judecată. Totodată, e necesară adoptarea unei de-
cizii de constatare a eschivării acestuia  de la instanță 
prin judecarea cauzei în absență. Se relevă că nu poa-
te fi imputată unui inculpat culpa de neparticipare 
la proces și eschivare de la instanță în cazul în care 
autoritățile nu și-au onorat în modul corespunzător 
obligația de înștiințare a acestuia pe marginea inten-
tării unei cauze penale pe numele lui, nu i-a fost adusă 
la cunoștință  învinuirea și nu i-a fost acordată posibili-
tatea de a-și prezenta alegațiile pe marginea acestora. 
În atare condiții, adoptarea unei decizii de judecare a 
cauzei în lipsă contravine prevederilor legale.
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Ex aequo et bono este un termen latinesc care 
înseamnă „ceea ce este drept și bine” sau „în con-
formitate cu echitatea și buna conștiință”. Disputele 
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soluționate prin ex aequo et bono țin de utilizarea 
principiilor corectitudinii în detrimentul implicării 
exclusive a normelor legale.

De regulă, soluționarea oricărui litigiu inter-
național presupune interpretări și analize fun-
damentate pe prevederile sistemului de tratate 
internaționale și de norme ius cogens, dar în mo-
mentul în care o autoritate internațională este 
autorizată să decidă în baza a ex aequo et bono, 
raționamentele sale nu mai sunt limitate de norme-
le juridice internaționale în vigoare și, depășindu-
le, ia în considerație ce este judicios și corect în 
circumstanțele unui anumit caz particular. 

Întru clarificarea noțiunilor implicate în cerceta-
re, ținem să subliniem faptul că în dreptul francez 
termenul de „echitate” este definit drept „realizare 
supremă a justiţiei, mergând uneori dincolo de ceea 
ce prescrie legea” [5, p.146]. 
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În limba română „echitatea” este definită ca fiind 
„principiu etic și juridic care stă la baza reglemen-
tării tuturor relațiilor sociale în spiritul dreptății, 
egalității și justiției” [1], iar doctrina engleză delimi-
tează principiile echității de deciziile luate în baza ex 
aequo et bono, subliniind că distincția primordială 
între cele două constă în faptul că judecătorii pot să 
utilizeze principiile echității atunci când iau decizii 
în lumina dreptului internațional, iar soluționarea 
unui litigiu în baza a ex aequo et bono permite ju-
decătorului utilizarea oricărui procedeu pe care îl 
consideră potrivit: cutuma, echitatea (în sensul res-
pectării normelor dreptului internațional), principii-
le morale etc. [7, p.2].

Firesc, pentru a înțelege mai bine care e marja de 
acțiune impusă de ex aequo et bono, comunitatea 
internațională ar avea nevoie de o definiție a terme-
nului, inclusiv în scopul stabilirii, într-un limbaj defi-
nitiv și unic, ce înseamnă „echitate” – o conformitate 
cu normele legale, cu raționamentul moralității sau 
utilizarea ambelor procedee concomitent?

Statutul Curții Internaționale de Justiție nu oferă 
o definiție latinescului „ex aequo et bono”, astfel fiind 
necesară recurgerea la interpretare. Printre tehnicile 
de interpretare a tratatelor internaționale, formulate 
în art. 32 al Convenției de la Viena cu privire la drep-
tul tratatelor încheiate între state  (23 mai 1969), 
se numără interpretarea cu bună-credință, potrivit 
sensului obișnuit ce urmează a fi atribuit termeni-
lor tratatului în contextul lor și în lumina obiectu-
lui și scopului său ș.a.m.d, inclusiv mijloacele com-
plementare de interpretare, precum sunt lucrările 
pregătitoare și împrejurările în care a fost încheiat 
tratatul – pertinente în cazul prezentului articol, or 
interpretarea conform procedeelor listate iniţial lasă 
sensul ambiguu şi obscur.

Prezintă o mare relevanță, cu referire la cer-
cetarea inițiată, menționarea faptului că analiza 
științifică a prezentului articol este fundamentată pe 
prevederile art. 38 al Statutului Curții Internaționale 
de Justiție, care stipulează următoarele: 

alin. (1) Curtea, a cărei misiune este de a soluționa 
conform dreptului internațional diferendele care îi 
sunt supuse, va aplica: 

a. convențiile internaționale, fie generale, fie 
speciale, care stabilesc reguli recunoscute în mod 
expres de statele în litigiu;

b. cutuma internațională, ca dovadă a unei prac-
tici generale, acceptată ca drept;

c. principiile generale de drept recunoscute de 
națiunile civilizate;

d. sub rezerva dispozițiilor Articolului 59, hota-
rârile judecătoresti și doctrina celor mai calilficați 

specialiști în dreptul public al diferitelor națiuni, 
ca mijloace auxiliare de determinare a regulilor de 
drept;

alin. (2) Prezenta dispoziție nu aduce atingere 
dreptului Curții de a soluționa o cauză ex aequo 
et bono, dacă părțile sunt de acord cu aceasta [2]. 

Analizarea sensului obișnuit al termenu-
lui latin impune anumite dificultăți, mai ales în 
circumstanțele faptului că în întregul text al Statu-
tului CIJ acesta este menționat doar în art. 38 alin. 
(2). Astfel, întru elucidarea circumstanțelor în care 
a fost încheiat tratatul în cauză (Statutul CIJ), adu-
cem la cunoştinţă faptul că Curtea Internațională de 
Justiție a fost stabilită în 1945 prin Carta ONU, își în-
cepe activitatea în 1946,  fiind un succesor al Curții 
Permanente a Justiției Internaționale (Permanent 
Court of International Justice 1922-1946) creată de 
Liga Națiunilor. Statutul Curții Permanente a Justiției 
Internaționale (16 decembrie 1920) enumera în 
mod specific sursele legale pe care urma să le apli-
ce în soluționarea disputelor și în oferirea opiniilor 
consultative, fără a aduce atingere puterii Curții de 
a soluționa un caz în baza a ex aequo et bono, dacă 
părțile au convenit astfel [9, p. 96]  și, în același timp, 
fără a defini latinescul.

Întru detalizare explicativă, menționăm că Statu-
tul Curții Permanente a Justiției Internaționale din 
16 decembrie 1920 prevedea expres că “Curtea va 
aplica: 1. Convențiile internaționale, generale sau 
particulare, recunoscute în mod expres de statele 
contestante, 2. Cutumele internaționale, ca dovadă 
a unei practici generale acceptate ca lege, 3. Princi-
piile generale de drept recunoscute de națiunile civi-
lizate, 4. Sub prevederile articolului 59 (decizia Curții 
nu are forță obligatorie decât între părți și în ceea ce 
privește cazul particular respectiv), deciziile judiciare 
și doctrina celor mai calificați publiciști ai variatelor 
națiuni, ca mijloace auxiliare de determinare a regu-
lilor de drept. Aceste prevederi nu vor aduce atinge-
re competenței Curții de a soluționa un caz în baza 
ex aequo et bono, dacă părțile sunt de acord” [8].

Prin urmare, în pofida faptului că istoricul princi-
palului organ judiciar mondial nu a prezentat vreo 
definiție a termenului, se atestă o precondiție impe-
rativă, existentă încă din anul 1920, care justifică ca-
racterul obligatoriu al deciziilor Curții Internaționale 
de Justiție, în general [4], și a celor bazate pe 
raționamentul echității și pe buna conștiință, în par-
ticular: voința părților de soluționare a litigiului de 
către (I) Curte și, respectiv, (II) în baza ex aequo et 
bono.

Astfel, deși Curtea deține capacitatea determină-
rii existenței sau inexistenței competenței sale într-
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un anumit litigiu, conform prevederilor statutare [3], 
ea nu hotărăște și asupra marjei mijloacelor utilizate 
în soluționarea diferendului, fiind o prerogativă a 
cererii adresate de către părți (dacă părţile decid să 
apeleze la procedura ordinară, Curtea va aplica con-
venţiile internaţionale, cutumele, principiile genera-
le de drept, dar nu şi considerentele proprii a ceea 
ce este judicios).

Cu referire la această legitate, Aron Broches 
menționa: „Soluționarea unei dispute prin prisma ex 
aequo et bono mai degrabă decât în baza legii nu re-
zultă din natura disputei, nici din lacunele existente 
în drept internațional, dar în întregime din decizia 
părților de obține o astfel de soluție” [6, p. 231].

Totodată, Statutul Curții Internaționale de 
Justiție nu restricționează obiectul litigiilor care pot 
fi soluționate prin aplicarea ex aequo et bono. Artico-
lul generic 36 alin. (1) stabilește expres faptul că în 
competența Curții intră toate cauzele pe care i le su-
pun părțile, precum și toate chestiunile prevăzute în 
mod special în Carta Națiunilor Unite sau în tratatele 
și în convențiile în vigoare.

Este firesc să subliniem faptul că o hotărâre 
pronunțată în baza a ex aequo et bono va fi contrară 
normelor legale sau poate chiar tangențială acestora 
(contra legem) și niciodată în limitele acestora (intra 
legem). Din acest motiv statele manifestă reticență 
în apelarea la acest mijloc de soluționare a litigii-
lor internaționale. Excepție la acest caz îl constituie 
domeniul arbitrajului. Art. 33 al Regulamentului de 
arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept 
Comercial Internaţional (UNCITRAL), adoptat la 15 
decembrie 1976, prevede faptul că toți arbitrii vor 
considera doar dreptul aplicabil, decât cu excepția 
faptului când convenția arbitrală (clauza compromi-
sorie) permite arbitrilor să considere în loc ex aequo 
et bono sau soluționarea amiabilă.

În același timp, prevederile Statutului CIJ nu 
stabilesc o forță juridică distinctă a hotărârilor 
pronunțate în baza ex aequo et bono. Prin urmare, 
raționamentul că toate hotărârile CIJ au o forță ju-
ridică obligatorie pentru părțile implicate în litigiu 
se impune.

Mai mult ca atât, istoricul dreptului internațional 
public a cunoscut și cazuri de interzicere a folosirii 
procedeului ex aequo et bono. Bunăoară, Acordul de 
Pace din Algeria dintre Guvernul Eritreea și Guver-
nul Republicii Federale Democrate Etiopia (2000) 
prevede în art. 4 alin. (2) că Comisia de soluționare a 
pretențiilor dintre cele două state nu va avea pute-
rea să ia decizii în baza a ex aequo et bono.

Deși numărul cazurilor soluționate de CIJ cu apli-
carea procedeului în speță este mic, practic inexis-

tent, prezintă interes elucidarea litigiului „Delimita-
rea hotarului maritim în Golful Maine, Canada versus 
Statele Unite” (1984).

Astfel, la 25 noiembrie 1981 Canada și SUA au 
adresat unei Camere a CIJ problematica delimitării 
limitei maritime care diviza platoul continental și zo-
nele de pescuit ale celor două părți în zona Golfului 
Maine. Camera a fost constituită printr-un ordin din 
20 ianuarie 1982 și a fost pentru prima oară când ca-
zul a fost audiat de o Cameră ad-hoc a Curții.

Camera și-a pronunțat hotărârea la 12 octombrie 
1984. După ce și-a stabilit competența și a definit 
zona care trebuie delimitată, ea a revizuit originea 
și evoluția litigiului și a stabilit principiile și reguli-
le dreptului internațional care reglementează pro-
blema. Aceasta a indicat că delimitarea ar trebui să 
se facă prin aplicarea unor criterii echitabile și prin 
utilizarea unor metode practice care să asigure, 
reieșind din configurația geografică a zonei și alte 
circumstanțe relevante, un rezultat echitabil. Aceas-
ta a respins liniile de delimitare propuse de părți și a 
definit criteriile și metodele pe care le-a considerat 
posibile de aplicat  unei linii de delimitare unice pe 
care a fost solicitată să o stabilească. Ea a aplicat cri-
terii de natură geografică, în primul rând, și a utilizat 
metode geometrice potrivite atât pentru delimita-
rea fundului mării, cât și a mării în sine.

În ceea ce privește trasarea liniei de delimitare, 
Camera a distins între trei segmente, primele două 
situându-se în Golful Maine și cel de-al treilea în 
afara golfului. În cazul primului segment, aceasta a 
considerat că nu există circumstanțe speciale care 
să împiedice împărțirea în părți egale a suprapune-
rii proiecțiilor maritime ale celor două state. Linia de 
delimitare începe de la punctul de plecare convenit 
între părți și este bisectorul unghiului format de per-
pendicularul liniei de coastă care pornește de la Ca-
pul Elizabeth până la capătul delimitării existent și 
perpendicularul liniei de coastă care se deplasează 
de la acest capăt al delimitării la Cape Sable. Pentru 
cel de-al doilea segment, Camera a considerat că, 
având în vedere cvasi-paralelismul dintre coastele 
Nova Scotia și Massachusetts, trebuie să se traseze 
o linie mediană aproximativ paralelă cu cele două 
coaste opuse și apoi să fie corectată pentru a ține 
seama de (a) diferența de lungime dintre coastele 
celor două state care se află în vecinătatea zonei de 
delimitare și (b) prezența insulei Seal în largul coas-
tei Nova Scotia. Linia de delimitare corespunde liniei 
mediane corectate de la intersecția sa cu bisectorul 
menționat anterior până la punctul în care ajunge 
la linia de închidere a Golfului. Cel de-al treilea seg-
ment este situat în oceanul larg  și constă dintr-o 
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perpendiculară pe linia de închidere a Golfului de 
la punctul în care linia mediană corectată se inter-
sectează cu linia respectivă. Terminarea acestui seg-
ment final se situează în triunghiul definit de părți și 
coincide cu ultimul punct de suprapunere a zonelor 
respective de 200 de mile aflate în revendicare de 
către cele două state. Coordonatele liniei desenate 
de Camera sunt plasate în dispozitivul hotărârii [10] 
. Astfel, Curtea Internațională de Justiție a stabilit o 
nouă linie de frontieră, dintre Canada și SUA, pe Gol-
ful Maine.

Întru înțelegerea amplă a lucrărilor Curții în speța 
menționată este important să aducem în lumină 
explicațiile oferite de Ghidul CIJ privind competența 
acesteia de a soluționa o cauză în baza ex aequo et 
bono: „Articolul 38 alin. (2) al Statutului (...) permite 
Curții, în circumstanțele specificate, să soluționeze o 
dispută fără a ține cont în mod strict de normele exis-
tente de drept internațional, dar în corespundere cu 
ce este corect și just. În absența consimțământului 
părților la litigiu, Curtea nu poate să utilizeze acest 
procedeu și trebuie să aplice legea, în conformita-
te cu prevederile alin. (1) al articolului 38. Decizia 
unui caz ex aequo et bono trebuie să fie diferențiată 
de cazurile în care Curtea aplică principiile gene-
rale de drept recunoscute de state sau principiile 
echitabile de drept internațional sau interpretează 
dreptul existent într-un mod echitabil (echitate in-
fra legem). În astfel de cazuri Curtea este obligată să 
acționeze în limitele dreptului existent, în timp ce în 
cazul exercitării puterii ex aequo et bono cu acordul 
părților, Curtea nu este obligată să respecte cu 
strictețe normele legale și poate chiar să le ne-
glijeze în întregime. Distincția a fost menționată 
ocazional în deciziile Curții (de exemplu, North Sea 
Continental Shelf; Continental Shelf (Libyan Arab Ja-
mabiriya / Malta); Frontier Dispute (Burkina Faso / Re-
public of Mali)). Totuși, exercitarea puterii ex aequo et 
bono cu consimțământul părților este supusă anu-
mitor limite. Curtea este în continuare obligată să 
acționeze doar într-o capacitate judiciară și trebuie 
să fie atentă să nu depășească normele de drept sau 
alte standarte acceptate ale echității și rezonabilității 
care prevalează în comuniatea internațională” [9, 
p.98].

În concluzie, Curtea a definitivat faptul că în lu-
crările sale conceptul de „echitate/echitabil” se refe-
ră la respectarea și confirmarea normelor de drept 

în vigoare și, în același timp, a explicat că în cazul 
soluționării unui litigiu internațional prin prisma ex 
aequo et bono pot fi folosite normele legale, dacă ea 
consideră de cuviință. Totuși, lucrările sale sunt limi-
tate și ele nu trebuie să perturbeze climatul mondial 
al comunității internaționale, stabilit prin conglome-
ratul dreptului și al moralei. Or, acest fapt contravine 
scopului primordial al Organizației Națiunilor Unite, 
dintre structura căreia CIJ face parte - să mențină pa-
cea și securitatea internațională.
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DELIMITAREA INFRACŢIUNILOR CONTRA FAMILIEI  

DE ALTE INFRACŢIUNI CONEXE

CZU 343.54

SUMAR

u inte-c eie

Introducere
Faptele prejudiciabile care aduc atingere relaţiilor 

sociale legate de convieţuirea în cadrul familiei impli-
că o multitudine de aspecte de diferit ordin, fie juridic 
sau practic. Delimitarea acestui subgrup de infracţi-
uni de alte categorii juridice este un exerciţiu necesar 
în vederea asigurării unei aplicări corecte a normelor 
materiale şi asigurarea unei practici judiciare unifor-
me. Confuziile care pot să apără ca efect al similitudinii 
infracţiunilor contra familiei în raport cu alte categorii 
juridice pot provoca serioase erori de calificare. Din 
aceste considerente, elementele comparative în cazul 
analizei în antiteză a infracţiunilor contra familiei, ra-
portate la alte fapte prejudiciabile, sunt inerente pen-
tru stabilirea corelaţiei şi delimitării clare dintre aces-
tea. Prezintă  interes determinarea deosebirilor dintre 
infracţiunile contra familiei şi alte fapte prejudiciabile 
constatate prin legea penală sau contravenţională.

DENIS 

The delimitation of crimes against 

family from other related crimes

SUMMARY

Key-words
-

Discuţii și rezultatele obţinute
Mai întâi, vom analiza elementele de delimitare a in-

fracţiunii de incest (art. 201 CP) în raport cu alte infrac-
ţiuni. Un prim element important este existenţa/lipsa 
„constrângerii”, fapta de incest fiind un act volitiv ac-
ceptat de ambii subiecţi ai pluralităţii naturale, specifice 
pentru această infracţiune. În situaţia în care va exista 
„constrângerea victimei”, norma din art. 201 CP va deveni 
inaplicabilă, cedând teren unor alte componenţe, cum 
ar fi, de exemplu, lit. b2) alin. (2) art. 171 CP [3, p. 1002].
Specific infracţiunii de incest este lipsa victimei şi exis-
tenţa pluralităţii naturale de subiecţi activi, cu excepţia 
indicată supra, or întrunirea concomitentă a calităţii de 
victimă şi făptuitor este imposibilă.

Cu referire la constrângerea victimiei, menţionăm 
că, dacă aceasta este realizată pe altă cale decât cea fi-
zică sau psihică, şi anume prin ameninţarea sau şanta-
jarea ei, profitarea de dependenţa de orice natură a vic-
timei, precum şi condiţia victimei care a împlinit vârsta 
de 16 ani, atunci limitele componenţei de incest sunt 
depăşite, întrucât infracţiunea mijloc se suprapune să-
vârşirii raportului sexual, motiv pentru care devine ne-
cesară calificarea prin concurs cu una din infracţiunile 
incriminate de art. 201, art. 173 sau art. 174 CP.

Privitor la săvârşirea raportului sexual între rude pe 
linie dreaptă până la gradul trei, inclusiv, ori între rude 
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pe linie colaterală, prin constrângere fizică sau psihică 
a persoanei sau profitând de imposibilitatea aceste-
ia de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, soluţia de 
încadrare a faptei are un caracter diferenţiat. Aşadar, 
va fi aplicabilă numai prevederea de la lit. b2) alin. (2) 
art. 171 CP, în cazul în care subiectul activ şi subiectul 
pasiv al infracţiunii fie coabitează, fie locuiesc separat, 
dar se află în raport „părinte-copil”. În toate celelalte 
cazuri, când nu există o suprapunere a conceptelor 
„membru de familie” (lit. b2) alin. (2) art. 171) şi „rude 
pe linie dreaptă până la gradul trei, inclusiv” ori „rude 
pe linie colaterală” (art. 201), vom fi în prezenţa unui 
concurs ideal dintre infracţiunile prevăzute de art. 171 
(cu excepţia lit. b2) alin. (2) şi art. 201 CP. Această so-
luţie a concursului ideal de infracţiuni se atestă în ca-
zul în care raportul sexual este săvârşit între rude pe 
linie dreaptă până la gradul trei, inclusiv, ori între rude 
pe linie colaterală prin constrângere fizică sau psihică 
a persoanei sau profitând de imposibilitatea acesteia 
de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, atunci când 
subiectul activ şi cel pasiv locuiesc separat şi nu se află 
în raport de „părinte-copil”, ci este în raport cu victima 
bunică, bunic, străbunic, străbunică, nepot, nepoată, 
strănepot, strănepoată, frate sau soră.  

Un alt semn al laturii obiective a infracţiunii prevă-
zute de art. 201 CP, care este definitoriu, se rezumă la 
aceea că fapta prejudiciabilă se poate exprima doar 
prin raport sexual. În acest sens, este salutabilă exclu-
derea sintagmei „alte acţiuni sexuale” din conţinutul 
normei analizate. Un prim avantaj al modificării respec-
tive se rezumă la faptul că, datorită obiectului juridic 
special multiplu, era necesară agravarea răspunderii, 
fapt pentru care legiuitorul a găsit de cuviinţă să sanc-
ţioneze actul de homosexualitate, actele de penetrare 
vaginală (altele, decât raportul sexual), anală, bucală 
sau de alt gen, ori satisfacerea poftei sexuale în formă 
perversă, conform componenţelor din Capitolul IV al 
Părţii Speciale a Codului Penal. 

În contextul delimitării componenţei de infracţiune 
prevăzută de art. 201 CP de componenţa infracţiunii 
prevăzută de art. 174 CP, se constată o similitudine, şi 
anume faptul că actul sexual, homosexualismul, lesbia-
nismul sau satisfacerea poftei sexuale în formă perver-
să cu o persoana care nu a atins vârsta de 16 ani are loc 
fără constrângere şi fără a se profita de starea de nepu-
tinţă a victimei, iar ultima înţelege caracterul şi esenţa 
acţiunilor săvârşite. 

Cu referie la delimitarea infracţiunii de violenţă în 
familie (art. 2011 CP) de alte fapte pasibile de răspun-
dere penală, expunem următoarele. 

O problemă de interpretare o ridică conceptul de 
violenţă sexuală care se regăseşte în conţinutul Legii 
cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în fa-
milie, nr. 45 din 01.03.2007. Dat fiind faptul că art. 2011 
CP este o dispoziţie de blanchetă, noţiunea din legea 

menţionată crează o confuzie majoră şi duce la apariţia 
unor divergenţe în practica judiciară. 

Astfel, atragem atenţia că nu poate fi calificată în 
baza art. 2011 CP violenţa sexuală care ia forma uneia 
dintre infracţiunile prevăzute la lit.b2 ) alin. (2) art. 171, lit. 
b2) alin. (2) art. 172, art. 173, 174 sau 175 CP. În astfel de 
cazuri, la calificare se va reţine numai una dintre aceste 
norme, fără a se aplica art. 2011 CP al RM [4, p. 9]. 

În aceeaşi manieră accentuăm că nu poate fi aplicat 
art. 2011 CP nici în ipoteza săvârşirii raportului sexual 
între rude pe linie dreaptă până la gradul trei, inclusiv, 
ori între rude pe linie colaterală (fraţi, surori), prin con-
strângere fizică sau psihică a persoanei sau profitând 
de imposibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-şi ex-
prima voinţa. Considerăm că în această ipoteză solu-
ţia de calificare trebuie diferenţiată: 1) este aplicabilă 
numai prevederea de la lit. b2) alin. (2) art. 171 CP, în 
cazul în care victima infracţiunii şi subiectul infracţiunii: 
a) conlocuiesc, b) locuiesc separat, dar se află în raport 
de „părinte-copil”; 2) în toate celelalte cazuri, când nu 
se atestă o suprapunere a noţiunilor „membru de fami-
lie” (specificată la lit. b2) alin. (2) art. 171 CP) şi „rude pe 
linie dreaptă până la gradul trei, inclusiv” ori „rude pe 
linie colaterală (fraţi, surori)” (specificată de art. 201 CP), 
vom fi în prezenţa unui concurs ideal dintre infracţiu-
nile prevăzute de art. 171 (cu excepţia lit. b2) alin. (2) 
şi de art. 201 CP. Această soluţie a concursului ideal de 
infracţiuni se atestă în cazul în care raportul sexual este 
săvârşit între rude pe linie dreaptă până la gradul trei, 
inclusiv, ori între rude pe linie colaterală (fraţi, surori) 
– prin constrângere fizică sau psihică a persoanei, sau 
profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra ori 
de a-şi exprima voinţa – atunci când victima infracţiu-
nii şi subiectul infracţiunii locuiesc separat şi nu se află 
în raport de „părinte-copil” (când subiectul infracţiunii 
este, în raport cu victima infracţiunii, bunic, bunică, 
străbunic, străbunică, nepot, nepoată, strănepot, stră-
nepoată, frate sau soră).

Cu referire la situaţia în care agresiunile verbale iau 
forma ameninţărilor cu omorul ori cu vătămarea gravă 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii, atragem atenţia 
că, după amendamentele operate la Codul penal prin 
Legea nr. 196 din 28 iulie 2016 este necesară calificarea 
suplimentară în concurs cu art. 155 CP, or în redacţia 
anterioară a art. 2011 CP era de neconceput reţinerea 
concursului de infracţiuni dintre art. 155 CP şi art. 2011 
CP, fiindcă se admitea încălcarea principiului non bis in 
idem, ceea ce constituie o încălcare gravă a drepturi-
lor justiţiabilului. La acea etapă, art. 155 şi art. 2011 CP 
se aflau în situaţia unei concurenţe dintre parte (art. 
155 CP) şi întreg (art. 2011 CP), ultima normă cuprin-
zând în întregime toate semnele faptei prejudiciabile 
săvârşite, ceea ce, în final, impunea aplicarea regulilor 
de calificare prevăzute de alin. (2) art. 118 CP. În acest 
sens, prezintă interes decizia Colegiului penal al Curţii 
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Supeme de Justiţie din 4 noiembrie 2015 [6]: D. N. a fost 
recunoscut vinovat de comiterea infracţiunilor prevăzute 
de alin. (1) art. 2011şi art. 155 CP al RM, fiindu-i stabilită 
pedeapsă: 

– în baza alin. (1)art. 2011 CP al RM – 1 an de închi-
soare; 

– în baza art. 155 CP al RM – 1 an de închisoare. 
Potrivit sentinţei, instanţa de fond a constatat că, la 

data de 24.08.2014, aproximativ la ora 18.00, D. N., fiind 
în stare de ebrietate, în urma unei cerţi iscate cu concubi-
na sa, B.E., târând-o de pe drum într-un lan de porumb din 
s. Roșcani, raionul Anenii Noi, urmărind scopul intimidă-
rii victimei şi aplicării violenţei fizice, întru demonstrarea 
supremaţiei sale fizice, s-a exprimat în adresa victimei cu 
cuvinte necenzurate, jignindu-i onoarea şi demnitatea, 
iar ulterior i-a aplicat ultimei mai multe lovituri cu pumnii 
şi picioarele în diferite părţi ale corpului şi i-a pus minorei 
B.E. un cuţit la gât, ameninţând-o cu omor, ameninţarea 
fiind percepută de ultima drept reală şi în orice moment 
exista pericolul realizării acestor ameninţări, astfel cau-
zându-i victimei suferinţe psihice şi fizice, precum şi lezi-
uni corporale sub formă de edeme posttraumatice şi echi-
moze şi excoriaţii în regiunea feţii, echimoze şi excoriaţii 
în regiunea membrilor superioare, care, conform raportu-
lui de expertiză medico-legală nr. 265/D din 28.08.2014, 
se califică ca vătămare corporală neînsemnată. 

În speţă, judecând după redacţia anterioară a nor-
mei analizate, făptuitorul urma să fie tras la răspundere 
penală doar în baza alin. (1) art. 2011 CP. În motivarea 
supoziţiei expuse, menţionăm că, din analiza normei 
de incriminare prevăzute de alin. (1) art. 2011 CP, se 
constată că o modalitate alternativă a faptei de violen-
ţă în familie o reprezenta ameninţarea verbală, ceea ce 
presupunea neadmiterea concursului de infracţiuni. 

În prezent, ameninţările verbale au fost excluse din 
modalităţile normative de realizare a laturii obiective a 
infracţiunii de la art. 2011 CP şi au fost trecute sub pro-
tecţia normelor contravenţionale şi art. 155 CP, după 
caz.

Suplimentar, indicăm că nu intră sub incidenţa alin. 
(1) art. 2011 CP fapta de neîndeplinire sau de îndeplini-
re necorespunzătoare de către părinţi sau de către per-
soanele care îi înlocuiesc a obligaţiilor de întreţinere, 
educare şi de instruire a copilului, chiar dacă această 
faptă a avut ca urmare lipsa de supraveghere a copilu-
lui, vagabondajul, cerşitul ori săvârşirea de către acesta 
a unor fapte socialmente periculoase. O astfel de fap-
tă a fost dezincriminată şi în prezent este sancţionată 
conform alin. (1) sau (2) art. 63 din Codul contraven-
ţional. În opinia noastră, această operaţiune juridică 
constituie un regres pe calea ocrotirii penale a familiei, 
deoarece legislaţiile penale ale altor state incriminează 
fapta de eschivare de la asistenţa familiară sau fapta de 
abandon familial.  

În situaţia comiterii vătămării medii a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii, aplicarea răspunderii conform 
lit. c) alin. (2) art. 2011 CP exclude calificarea suplimen-
tară în conformitate cu art. 152 CP. În această ipoteză, 
săvârşirea intenţionată a vătămării medii a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii în prezenţa unor circumstanţe 
agravante, care sunt consemnate în alin. (2) art. 152 CP, 
nu influenţează în nici un fel calificarea celor săvârşi-
te potrivit lit. c) alin. (2) art. 2011 CP. Dar prezenţa unor 
astfel de circumstanţe agravante poate fi luată în con-
siderare la individualizarea pedepsei. Aceeaşi soluţie se 
impune şi în situaţia producerii vătămării grave a inte-
grităţii corporale sau a sănătăţii.

După modificările operate prin legea menţionată, în 
cazul producerii vătămării grave a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii, care, la rândul său, a provocat decesul 
victimei din imprudenţă, fapta urmează a fi încadrată 
conform alin. (4) art. 2011 CP. În redacţia veche a normei 
analizate, calificarea trebuia făcută în baza art. 149 şi lit. 
a) alin. (3) art. 2011 CP, dar nu conform lit. c) alin. (3) art. 
2011 CP, cum se proceda de multe ori în practică [7]. Un 
element important de care practicienii nu întotdeauna 
ţin cont se rezumă la manifestarea intenţiei faţă de de-
cesul victimei. În privinţa concurenţei dintre art. 146, 
147 şi 148 CP, pe de o parte, şi lit. c) alin. (3) art. 2011 CP 
în redacţia veche, pe de altă parte, urma să fie aplicat 
numai art. 146, 147 sau 148 CP, fiind exclusă aplicarea 
răspunderii în baza lit. c) alin. (3) art. 2011 CP.

Totodată, considerăm necesar a învedera faptul că 
nu este exclusă existenţa concursului real dintre una 
din infracţiunile de la art. 2011 CP cu excepţia com-
ponenţei de la lit. c) alin. (1) art. 2011 CP şi art. 163 CP, 
deoarece în asemenea cazuri ambele componenţe îşi 
păstrează autonomia. În aceste condiţii, lăsarea în pri-
mejdie nu este absorbită de fapta prejudiciabilă de vi-
olenţă în familie, din cauza urmărilor prejudiciabile, iar 
în calitate de argument aducem decizia Curţii Supre-
me de Justiţie din 30 septembrie 2015 [5]: Prin sentinţa 
Judecătoriei Hâncești din 11 decembrie 2014, C. C. a fost 
condamnat în baza: 

– lit. a) alin. (3) art. 2011 CP al RM, la 10 ani închisoare 
cu executare în penitenciar de tip închis; 

– alin. (1) art. 163 CP al RM, la 2 ani închisoare cu 
executare în penitenciar de tip semiînchis.

La caz, inculpatul C. C., urmându-și acţiunile sale 
agresive, în noaptea de 1 spre 2 august 2014, în jurul orei 
1.00, a trezit-o din somn pe C. A. și a lovit-o cu pumnul 
peste faţă, cerându-i să alunge din curtea casei vecinii L. 
A., M. I. și V. M., cu care el a consumat alcool pe parcursul 
serii. După plecarea vecinilor, acţionând cu intenţie, i-a 
aplicat lui C. A. o lovitură cu cuţitul în regiunea abdome-
nului, cauzându-i vătămări corporale grave ce constituie 
pericol pentru viaţă. În continuare, C. C., văzând că prin 
rana cauzată părţii vătămate i-a ieșit un intestin, acţio-
nând cu intenţie, a introdus intestinul înapoi în rană, apoi 
a introdus și o bucată de pâine muiată în apă, lipind pe 
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rană fâşii de bandă adezivă, i-a ordonat lui C. A. să se 
culce că-i va trece, creându-i astfel situaţia reală pericu-
loasă pentru viaţa și sănătatea ei. C. C., conștientizând că 
i-a cauzat concubinei C. A. vătămări corporale ce se pot 
solda cu urmări grave, inclusiv cu decesul acesteia, a lă-
sat-o fără ajutor, de asemenea interzicându-i să apeleze 
la ajutor medical calificat, prin ce i-a pus în pericol viaţa 
și sănătatea. Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confir-
mată de probele administrate, fapta inculpatului C. C. a 
fost calificată de drept în baza lit. a) alin. (3) art. 2011 CP 
al RM, și anume – violenţa în familie, adică acţiune inten-
ţionată, manifestată fizic și verbal, comisă de un membru 
al familiei asupra a mai multor membri ai familiei, care a 
provocat suferinţă fizică, soldată cu vătămarea gravă a 
integrităţii corporale și a sănătăţii, suferinţă psihică, pre-
judiciu material și moral, precum și în baza alin. (1) art. 
163 CP al RM – lăsarea cu bună știinţă fără ajutor a unei 
persoane care se află într-o stare periculoasă pentru viaţă 
și este lipsită de posibilitatea de a se salva din cauza ne-
putinţei, persoană pe care el însuși a pus-o într-o situaţie 
periculoasă pentru viaţă, știind despre primejdie și având 
posibilitatea de a acorda ajutor părţii vătămate. 

În ceea ce priveşte delimitarea infracţiunii de divul-
gare a secretului adopţiei (art. 204 CP) de alte infracţi-
uni, expunem următoarele. 

Comun pentru norma prevăzută de art. 177, cât şi 
cea din art. 204 CP, este faptul că obiectul juridic special 
al ambelor componenţe este guvernat de garanţia din 
art. 8 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Dreptu-
rilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, care procla-
mă dreptul la respectarea vieţii private şi de familie.

Pe de o parte, obiectul infracţiunii specificate de 
alin. (1) art. 177 CP îl formează relaţiile sociale cu privire 
la realizarea, în condiţiile art. 28 din Constituţia Repu-
blicii Moldova, dreptului la viaţa intimă, privată şi de 
familie. Obiectul juridic al infracţiunii de la art. 204 CP îl 
formează relaţiile sociale cu privire la inviolabilitatea se-
cretului adopţiei, care, într-un fel, de asemenea consti-
tuie un aspect ce ţine de viaţa privată. Victimă a infrac-
ţiunii prevăzute de art. 177 CP poate fi orice persoană, 
pe când, în cazul componenţei de la art. 204 CP, aceasta 
se individualizează print-o calitate specială şi anume: 
copilul adoptat, părinţii adoptatori sau unul din părinţii 
adoptatori, părinţii biologici sau unul dintre ei. 

Cu referire la latura obiectivă a infracţiunilor ana-
lizate, merită de menţionat că, în cazul infracţiunii 
prevăzute de art. 177 CP, există o serie de modalităţi 
cu caracter alternativ, şi anume: fie culegerea ilegală a 
informaţiilor ocrotite de lege, fie răspândirea fără con-
simţământul victimei a informaţiilor protejate de lege, 
care vizează, în principal, secretul personal sau familial 
al acesteia. Astfel, nu va fi aplicabilă norma de la art. 
204 CP în situaţia în care informaţiile privind secretul 
adopţiei au fost culese de o terţă persoană, însă nu 
au fost divulgate, mai mult – la art. 204 CP trebuie să 

existe calitatea specială a făptuitorului, care nu poate 
avea o calitate generală şi impersonală precum în cazul 
infracţiunii de la art. 177 CP. În ipoteza componenţei de 
infracţiune care incriminează divulgarea secretului ad-
opţiei, se impune prezenţa calităţii speciale a făptuito-
rului, şi anume persoana obligată să păstreze faptul ad-
opţiei ca pe un secret profesional sau de serviciu. 

În situaţia în care secretul adopţiei a fost divulgat 
din neglijenţă, persoana nu va putea fi trasă la răspun-
dere penală pentru săvârşirea faptei de divulgare a se-
cretului adopţiei, pentru că lipseşte un element subiec-
tiv obligatoriu, şi anume – intenţia directă. 

În final, menţionăm că norma de la art. 204 CP  
apare ca o componenţă specială în raport cu in- 
fracţiunile specificate la art. 177 şi 2601 CP. 

Cu referire la delimitarea infracţiunii prevăzute la 
art. 205 CP în raport cu infracţiunile adiacente, men-
ţionăm că aceasta comportă anumite similitudini cu 
fapta de trafic de copii (art. 206 CP). Astfel, vom atrage 
atenţia anume la modalitatea normativă de „dare sau 
primire a unor beneficii pentru obţinerea consimţă-
mântului unei persoane care deţine controlul asupra 
victimei”. Aparent, această modalitate este identică cu 
cea de la art. 205 CP. În contextul infracţiunii specifi-
cate de art. 206 CP, darea sau primirea unor plăţi sau 
beneficii pentru obţinerea consimţământului unei per-
soane care deţine controlul asupra victimei reprezintă 
o modalitate normativă a acţiunii prejudiciabile sau, 
după caz, a acţiunii principale. Aceeaşi soluţie operea-
ză şi în cazul infracţiunii de la art. 205 CP. În contrast, 
în contextul infracţiunii prevăzute de alin. (1) art. 165 
CP, darea sau primirea unor plăţi ori beneficii pentru 
obţinerea consimţământului unei persoane care de-
ţine controlul asupra victimei constituie o modalitate 
a acţiunii adiacente. Specific pentru norma de la art. 
165 CP este faptul că persoana care deţine controlul 
asupra victimei este deacord şi cunoaşte finalitatea 
urmărită de autor, şi anume – traficarea victimei. În si-
tuaţia normei care incriminează traficul de fiinţe uma-
ne, se atestă realizarea unei înţelegeri, exprimată prin 
realizarea a două activităţi corelative: 1) darea de plăţi 
sau beneficii şi 2) primirea plăţilor sau a beneficiilor. 
Remuneraţia are un caracter ilicit şi urmăreşte scopul 
de a cumpăra consimţământul persoanei care deţine 
controlul asupra victimei [2, p. 39]. Referitor la subiec-
tul infracţiunii prevăzute de art. 165 CP, spre deosebire 
de componenţa de la art. 205 CP, aceasta nu întruneşte 
calităţi speciale, iar vârsta minimă a victimei este de 18 
ani. Analiza comparativă a legislaţiei penale autohtone 
cu cea română a relevat că faptele exprimate prin abu-
zurile părinţilor şi ale altor persoane la adopţia copiilor 
a trezit interes sporit în materia delimitării infracţiunii 
prevăzute de art. 205 CP de infracţiunile de corupţie şi 
infracţiunile de mituire. Aparent, se constată existenţa 
unui capăt de similitundine şi, eventual, o suprapunere 
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a componenţei de la art. 205 CP cu componenţa de la 
art. 324, art. 327 şi art. 333 CP. 

Iniţial, vom face o delimitare dintre varianta tip de 
infracţiune de la alin. (1) art. 205 CP, care constă în pri-
mirea de către părinte, tutore (curator), alt reprezentant 
legal al copilului sau de către o altă persoană a unei re-
compense sub orice formă pentru consimţământul la 
adopţie sau alte scopuri legate de adopţie, de norma 
de incriminare de la alin. (1) art. 324 CP.  

Obiectul juridic special al infracţiunii prevăzute la 
alin. (1) art. 205 CP, după cum am menţionat anterior, îl 
reprezintă relaţiile sociale cu privire la acordarea dezin-
teresată a consimţământului pentru adopţia copilului, 
iar în cazul infracţiunii de la alin. (1) art. 324 CP obiectul 
juridic special îl reprezintă relaţiile sociale privind buna 
desfăşurare a activităţii de serviciu în sfera publică, care 
presupune respectarea de către persoanele publice şi 
persoanele publice străine a obligaţiei de a pretinde, 
accepta sau primi remuneraţia în strictă conformitate 
cu legea. Un element comun al infracţiunilor analizate 
constă în faptul că ambele componenţe au un obiect 
material (imaterial). Astfel, în cazul infracţiunii de la 
alin. (1) art. 205 CP, obiectul material sau imaterial îm-
bracă forma recompensei de orice gen pentru consim-
ţământul care urmează să fie dat pentru adopţie sau 
în alte scopuri legate de adopţie, pe când la norma de 
incriminare de la alin. (1) art. 324 CP, obiectul materi-
al sau imaterial este exprimat prin remuneraţia ilicită, 
care constă în bunurile, serviciile, privilegiile, avanta-
jele, ofertele ori promisiunile sub orice formă şi care 
nu i se cuvin persoanei publice sau persoanei publice 
străine. La nivel conceptual, remarcăm că legiuitorul 
moldav operează în dispoziţiile infracţiunilor analizate 
cu două concepte care, în principiu, au rolul de da o 
definire aceleiaşi categorii juridice. La caz, pe de o par-
te, avem conceptul de „recompensă”, care se regăseşte 
în dispoziţia art. 205 CP, iar pe de altă parte, la art. 324 
CP, legiuitorul enumeră formele care se încadrează în 
noţiunea de „remuneraţie”, utilizată de altfel la art. 256 
CP. Din punct de vedere al scrupulozităţii textului le-
gii penale, menţionăm că dispoziţia de la alin. (1) art. 
205 CP este construită în mod defectuos. În motivarea 
aserţiunii lansate, indicăm că, potrivit noului dicţionar 
explicativ al limbii române (NEODEX) din 2002, noţiu-
nea de „recompensă” este definită în felul următor: 1) 
Favoare care compensează; 2) Bun material sau spi-
ritual acordat pentru a compensa un serviciu, un merit 
particular sau o acţiune realizată (sublinierea ne apar-
ţine – n.a.), răsplată; A primi o ~ [...] 3) Sumă de bani 
acordată unui inventator (care compensează invenţia 
acestuia). Prin interpretarea ad literam, conchidem că 
recompensare prezintă o contraprestaţie pecuniară 
sau de altă natură, făcută post factum de persoana care 
compensează acţiunea realizată, în speţă darea con-
simţământului. În acelaşi context, dispoziţia art. 205 CP, 
atunci când indică contraprestaţia „recompensei”, nu 

stabileşte clar dacă acesata precede sau succede darea 
consimţământului. Or, în compartimentul anterior, am 
argument că primirea recompensei după darea con-
simţământului pentru adopţie sau alte scopuri lega-
te de adopţie exclude calificarea faptei prejudiciabile 
conform alin. (1) art. 205 CP. În acelaşi context, menţi-
onăm că, deşi faptul primirii recompensei după darea 
consimţământului pentru adopţie sau în alte scopuri 
legate de adopţie are unele similitudini esenţiale cu 
conceptul de „corupere-mulţumire”, aceasta nu are un 
corespondent în legea contravenţională, aşa cum este 
art. 315 din Codul contravenţional, ca alternativă art. 
324 CP, în cazul în care nu sunt întrunite elementele 
constitutive ale componenţei de infracţiune. Din aces-
te considerente, suntem de părere că circumstanţele 
relatate mai sus au relevat o lacună în drept.  

O altă delimitare în acest sens rezidă în faptul că 
infracţiunea de la alin. (1) art. 324 CP, spre deosebire 
de cea de la art. 205 CP, în pofida caracteristicilor sale 
particularizante, nu are victimă.  

În ceea ce priveşte latura obiectivă a infracţiunii 
prevăzute de alin. (1) art. 205 CP şi cea specificată la 
alin. (1) art. 324 CP, menţionăm că un element comun 
se rezumă la aceea că ambele fapte prejudiciabile se 
caracterizează prin acţiunea de primire a unei remu-
neraţii cu titlu de contraprestaţie pentru efectuarea 
ulterioară a unor acţiuni care reprezintă scopul corupă-
torului sau, după caz, de la instigator atunci când este 
vorba de infracţiunea specificată la alin. (1) art. 205 CP. 
Particularizant pentru infracţiunea prevăzută la alin. 
(1) art. 205 alin. (1) CP este faptul că latura obiectivă 
cunoaşte o singură modalitate de realizare, pe când la 
infracţiunea din alin. (1) art. 324 CP primirea reprezintă 
una din cele 4 (patru) modalităţi normative alternative 
a faptei prejudiciabile.

În ceea ce priveşte latura subiectivă, menţionăm 
că, la aspectul vinovăţiei şi al motivului infracţiunii, 
acestea sunt absolut asemănătoare, iar sub aspectul 
scopului infracţiunilor prenotate se atestă o diferenţi-
ere. Aşadar, scopul infracţiunii specificate la alin. (1) art. 
205 CP este unul special, şi anume: scopul exprimării 
consimţământului la adopţie sau un alt scop legat de 
adopţie. Pe de altă parte, scopul infracţiunii prevăzu-
te de alin. (1) art. 324 CP ia una din următoarele forme 
enumerate exhaustiv: 1) scopul îndeplinirii în interesul 
corupătorului sau al persoanelor pe care le reprezintă 
de către persoana publică sau persoana publică străină 
a unei acţiuni în exercitarea funcţiei sau contrar funcţi-
ei în cauză; 2) scopul neîndeplinirii în interesul corupă-
torului sau al persoanelor pe care le reprezintă de către 
persoana publică sau persoana publică străină a unei 
acţiuni în exercitarea funcţiei sau contrar funcţiei de-
ţinute; 3) scopul întârzierii îndeplinirii în interesul co-
rupătorului sau al persoanelor pe care le reprezintă de 
către persoana publică sau persoana publică străină a 
unei acţiuni în exercitarea funcţiei sau contrar funcţiei 
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în cauză; 4) scopul grăbirii îndeplinirii în interesul co-
rupătorului sau al persoanelor pe care le reprezintă de 
către persoana publică sau persoana publică străină a 
unei acţiuni în exercitarea funcţiei sau contrar funcţiei 
în cauză [1, p. 115].  

Cu referie la subiectul infracţiunii specificate de art. 
324 CP, în antiteză cu art. 205 CP, notificăm că ambele 
componenţe impun existenţa unei calităţi speciale a 
subiectului infracţiunii, iar lipsa calităţii speciale pune 
în imposibilitate practicianul de a califica faptele nici în 
baza art. 205, nici în baza art. 324 CP. În acest context, 
subiectul infracţiunii din art. 205 CP trebuie să aibă una 
din următoarele calităţi speciale alternative: 1) părinte, 
2) tutore (curator), 3) alt reprezentant legal al copilului,  
4) alte persoane. Iar în cazul infracţiunii specificate de 
alin. (1) art. 324 CP, calitatea specială a subiectului poate 
fi: 1) persoană publică, ori 2) persoană publică străină.

Un aspect definitoriu pentru ambele infracţiuni con-
stă în faptul că atât infracţiunea specificată la alin. (1) 
art. 205 cât şi cea de la alin. (1) art. 324 sunt infracţiuni 
formale şi se sonsideră consumate din momentul primi-
rii recompensei ori a remuneraţiei ilicite, după caz.  

Un element determinant care implică aplicarea le-
gităţilor regulilor concurenţei dintre parte şi întreg în 
ceea ce priveşte infracţiunile specificate la alin. (1) art. 
324 şi alin. (1) art. 333 CP, pe de o parte, şi fapta penală 
incriminată la alin. (1) art. 205 CP îl reprezintă calitatea 
specială a subiectului, obiectul juridic special şi scopul 
infracţiunii. Analiza acestor elemente constitutive fac 
ca infracţiunile specificate anterior să se excludă reci-
proc, nefiind admisă ipoteza existenţei unui concurs 
de infracţiuni, pentru că o astfel de situaţie ar aduce 
atingere principiului non bis in idem. 

Referitor la delimitarea alin. (2) art. 205 CP de in-
fracţinea prevăzută la alin. (2) art. 327 CP, menţionăm 
următoarele.

Obiectul juridic special al infracţiunii specificate de 
alin. (1) art. 327 CP îl reprezintă relaţiile sociale cu privi-
re la buna desfăşurarea a activităţii de serviciu în sfera 
publică şi presupune îndeplinirea de către o persoană 
publică a obligaţiilor de serviciu în mod corect, fără 
abuzuri, cu respectarea intereselor publice, precum şi 
a drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoa-
nelor fizice şi acelor morale. Obiectul juridic special al 
infracţiunii de la alin. (2) art. 205 CP îl formează relaţiile 
sociale cu privire la realizarea dezinteresată a activită-
ţii de intermediere, facilitare sau încurajare a adopţiei 
unui copil.

Dat fiind specificul infracţiunii incriminate la alin. 
(2) art. 205 CP, în contextul delimitării, ne vom referi 
mai mult la modalitatea normativă de realizare a latu-
rii obiective, denumită „facilitarea adopţiei unui copil”. 
Aceasta se aseamănă mult cu modalitatea faptică de 
acordare fără just temei a preferinţei unor persoane fi-
zice sau juridice la elaborarea şi emiterea deciziei, con-

stituind un caz particular al modalităţii normative cu 
caracter alternativ a infracţiunii specificate la alin. (1) 
art. 327 CP – folosirea situaţiei de serviciu.  

Vom menţiona faptul că infracţiunea prevăzută la 
alin. (1) art. 327 CP este o infracţiune materială, iar cea 
de la alin. (2) art. 205 CP – una formală. Privitor la latura 
subiectivă, specificăm: o diferenţă esenţială constă în 
faptul că, în cazul infracţiunii stipulate la alin. (2) art. 
205 CP, ea poate fi săvârşită doar cu intenţie directă, iar 
infracţiunea de la alin. (1) art. 327 CP poate fi săvârşită 
atât prin intenţie directă cât şi prin intenţie indirectă. 
În ceea ce priveşte scopul infracţiunilor care fac obiec-
tul prezentului studiu ştiinţific, menţionăm că, în cazul 
normei de incriminare de la alin. (2) art. 205 CP, se ates-
tă un scop special, şi anume scopul de profit, beneficiu 
material ori oricare alt beneficiu. Lipsa unui astfel de 
scop face imposibilă calificarea în condiţiile alin. (2) art. 
205 CP, însă nu exclud calificare ca instigare ori com-
plicitate la o astfel de infracţiune. Într-o altă ordine de 
idei, menţionăm că scopul de cupiditate este incompa-
tibil cu norma de incriminare de la alin. (1) art. 327 CP.

În esenţă, privitor la subiectul infracţiunilor analiza-
te, menţionăm că, pe lângă semnele generale ale su-
biectului, infracţiunea prevăzută de alin. (1) art. 327 CP 
impune prezenţa calităţii speciale, şi anume persoana 
publică, pe când componenţa de infracţiune de la alin. 
(2) art. 205 CP nu este condiţionată de existenţa calită-
ţii speciale a subiectului. 

Referinţe bibliografice:
1. Brînza S., Botezatu I. Răspunderea penală pentru infrac-

ţiunile în materie de adopţie (art. 204 şi 205 CP RM). În: 
Revista Ştiinţifică USM „Studia Universitatis Moldaviae”, 
Seria „Ştiinţe Sociale”, 2012, nr. 3, p.115-126.

2. Brînza S., Stati V. Delimitarea traficului de fiinţe umane 
şi a traficului de copii de infracţiunile conexe: experi-
enţa Republicii Moldova. În: Jurnalul de Studii Juridice 
(Iaşi, România), 2009, nr. 1-2, p. 39-58.

3. Brînza S., Stati V. Tratat de drept penal. Partea Specială. 
Vol. 1. Chişinău: Tipografia Centrală, 2015. 1328 p.

4. Brînza S., Ulianovschi Gh. Din proiectul noului Cod pe-
nal al Republicii Moldova: consideraţii vizând prevede-
rile Capitolului VII „Infracţiuni contra familiei şi minori-
lor”. În: Revista Naţională de Drept, 2002, nr.2, p. 9-18.

5. Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie 
din 30 septembrie 2015. Dosar nr. 1ra-966/2015. http://
jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=4921 
(vizitat 08.03.2018).

6. Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie 
din 4 noiembrie 2015. Dosar nr. 1ra-1014/2015, http://
jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=5127 
(vizitat 08.03.2018)

7. Sentinţa Judecătoriei raionului Hânceşti din 22.07.2011. 
Dosar nr. 1-154/2011. http://jhn.justice.md (vizitat 
27.02.2018)



47Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al JustiţieiNR. 1 (44), 2018

CZU 347.23:341.231.14

ÎNȚELESUL NOȚIUNII „BUN” ÎN SISTEMUL CONVENȚIEI EUROPENE A 

DREPTURILOR OMULUI

SUMAR

u inte-c eie

Dreptul de proprietate, datorită importanței sale,
atât pentru individ, cât și pentru societate, s-a regăsit
printre drepturile fundamentale protejate prin regle-
mentările universale și regionale. Făcând referire la me-
canismul regional european de protecție a drepturilor
omului, vom analiza prevederile Convenției Europene
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a Drepturilor Omului (în continuare – Convenția), com-
pletată ulterior de Protocoalele adiționale care vin să 
reglementeze și alte drepturi fundamentale. În acest 
sens, la 20 mai 1952 a fost adoptat Protocolul adiţional 
nr. 1 la Convenţie, iar la articolul 1 și-a găsit o reglemen-
tare expresă protecția proprietății, care prevede că „ori-
ce persoană fizică sau juridică are dreptul să i se respecte 
bunurile sale. Nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa 
decât din motive de utilitate publică, în condiţiile prevă-
zute de lege și de principiile generale ale dreptului inter-rr
naţional” [8]. 

„Limitarea dreptului de proprietate în interesul pu-
blic își găsește reglementarea în alin. 2 al art. 1 al Pro-
tocolului nr. 1 adițional: „Dispoziţiile precedente nu aduc 
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atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le 
consideră necesare reglementării folosirii bunurilor con-
form interesului general sau pentru a asigura plata impo-
zitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor” [8].

Din practica Curţii rezultă că art. 1 din Protocolul 
nr.1 cuprinde trei reguli distincte:

 principiul respectării bunurilor;
 privarea de proprietate cu respectarea anumitor 
condiţii;

 statele au dreptul să controleze utilizarea pro-
prietăţii în conformitate cu interesul general, prin 
aplicarea unor astfel de legi pe care le consideră 
necesare în acest scop [6, p.329].

Principiul potrivit căruia art. 1 din Protocolul nr. 1 
garantează dreptul de proprietate se regăseşte, prac-
tic, în multe dintre hotărârile Curţii consacrate aplică-
rii dispoziţiilor acestui text. Cercetarea jurisprudenței 
respective, ca şi a celei elaborate de fosta Comisie, 
pune în evidenţă faptul că problema definirii obiec-
tului reglementărilor cuprinse în art. 1 este mult mai 
complexă. Organele Convenţiei au extins protecţia in-
stituită de art. 1 şi la alte drepturi reale, la drepturi de 
creanţă, la „interese economice”, adică la diverse valori 
patrimoniale. Toate acestea intră în noţiunea de „bun” 
în dreptul civil [2, p. 971].

Convenția utilizează atât termenul de „bun” cât și 
cel de „proprietate”, iar dacă analizăm variantele în 
franceză și engleză ale termenilor constatăm că în pri-
ma frază a primului alineat se reţine sintagma „să i se 
respecte bunurile sale”, prin traducerea a ceea ce în lim-
ba franceză se desemnează prin „respect de ses biens”. 
Varianta în limba engleză cuprinde sintagma „peaceful 
enjoiment of his possessions”. Totodată, sunt utilizați 
și termenii de „sa propriété” [4] din limba franceză, în 
timp ce varianta în limba engleză reţine sintagma „his 
possessions”. Cel de al doilea alineat preia traducerea 
din limba franceză a noţiunii „usage des biens” – „folo-
sinţa bunurilor”, în timp ce varianta în limba engleză 
cuprinde sintagma „use of property”. Se observă o uti-
lizare neuniformă a termenilor atât în limba română, 
cât și în franceză și engleză. Totuși, considerăm că, 
recunoscând fiecăruia dreptul la respectarea bunuri-
lor sale, articolul 1 garantează, în substanţă, dreptul 
de proprietate, or, dreptul de a dispune de bunurile 
sale constituie un element tradiţional fundamental al 
dreptului de proprietate [7]. În cauza Marckx c. Belgiei 
se confirmă că utilizarea acestor termeni indică echi-
voc asupra dreptului de proprietate. Acest precedent 
arată asupra unui alt principiu de bază, pe care Cur-
tea îl aplică cu vehemență la soluționarea adresărilor 
– este vorba de faptul că Protocolul adițional nr. 1 nu 
garantează dreptul de a dobândi proprietăţi [15].

Practica Curții Europene a Drepturilor Omului pri-
vind aplicarea Convenției denotă că noțiunile utili-

zate în textul art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional au o 
semnificație autonomă, în special noțiunea de „bun” 
are o interpretare vastă, cuprinzând toate bunurile 
care au valoare patrimonială, respectiv noțiunea de 
bun înglobează toate interesele ce decurg din rapor-
turi economice [9, p.337].

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în inter-
pretările făcute la art. 1 al Protocolului nr. 1 adițional, 
menționează că o pretenţie poate reprezenta un „bun” 
în sensul Articolului 1, dacă reclamantul poate argu-
menta că avea cel puţin o „speranţă legitimă” [11] că 
va obţine un drept de proprietate. Pentru a stabili dacă 
aşteptarea este „legitimă”, Curtea trebuie să stabileas-
că dacă pretenţia reclamantului se baza pe un funda-
ment legal suficient, ca „să examineze dacă a existat 
o bază legală suficientă care ar permite ca pretenţia 
reclamantului să fie considerată un bun” [13]. Cur-
tea Europeană a Drepturilor Omului, făcând referire 
la noțiunea de „bun”, precizează că prevederile art. 1 
al Protocolului adițional nr. 1 nu se vor aplica asupra 
dreptului de a dobândi un bun viitor [15]. Speranța de 
a vedea un drept de proprietate care este imposibil de 
exercitat efectiv nu poate fi considerat „bun” în sensul 
Articolului 1 din Protocolul nr. 1 [13]. 

Din categoria „bunuri” fac parte, în primul rând, 
bunurile mobile și bunurile imobile, afirmație reitera-
tă de către fosta Comisie în cazul Wiggins c. Regatului 
Unit [22]. Protecția oferită de Articolul 1 al Protocolului 
nr.1 se extinde și asupra drepturilor reale, cât și cele 
de creanță. Prin dreptul real se înțelege acel drept su-
biectiv în temeiul căruia titularul său exercită direct și 
nemijlocit atributele asupra unui bun determinat, fără 
intervenția terților. Dreptul de creanță este un drept 
subiectiv prin care creditorul – subiectul activ – poate 
să ceară debitorului – subiectul pasiv – să dea, să facă 
sau să nu facă ceva [1, p. 26]. Din categoria drepturilor 
reale fac parte și dezmembrările dreptului de propri-
etate: dreptul de uz, uzufruct, abitație, superficie, ser-
vitute.

Recunoașterea dreptului de servitute ca un bun în 
sensul Convenției a fost enunțată în cazul S. c. Rega-
tului Unit, astfel dreptul de a încasa o rentă anuală ca 
rezultat al instituirii dreptului de servitute față de un 
imobil poate constitui un „bun” în sensul Convenției, 
fapt ce presupune că un drept real de origine contrac-
tuală la fel constituie un bun [5, p. 5].

Bunurile imobile, chiar dacă sunt neautorizate, iar 
dreptul de proprietate asupra acestora nu a fost înre-
gistrat în modul corespunzător, pot fi atribuite la ca-
tegoria de „bun” în sensul Convenției. În cauza Hamer 
c. Belgiei  Curtea a menționat că aflarea în folosință a 
construcției neautorizate pe o perioadă de 37 de ani 
denotă interesul patrimonial al reclamantei, care era 
suficient de mare pentru a constitui un interes recu-
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noscut și substanțial, deci un „bun” și avea, prin urma-
re, o „speranță legitimă” pentru a continua să se bucu-
re de această proprietate [12].

Dreptul la proprietate poate fi examinat în cora-
port cu dreptul la locuință, iar în cauza Öneryildiz c. 
Turciei, în opinia Curţii, interesul patrimonial al recla-
mantului referitor la locuinţa sa era suficient de im-
portant şi recunoscut pentru a constitui un interes 
substanţial, deci „un bun” în sensul normei exprimate 
în prima frază a Articolului 1 al Protocolului nr. 1, care 
este aplicabil faţă de acest capăt al cererii [16]. Curtea 
a considerat că faptul ocupării de către reclamant timp 
de aproximativ cinci ani a unui teren din patrimoniul 
public nu-l poate transforma în titular de drepturi sus-
ceptibile de a fi analizate ca un „bun”. În schimb, ea a 
opinat că, făcând abstracţie de ilegalitatea construcţi-
ei litigioase, reclamantul era proprietarul corpurilor şi 
componentelor barăcii pe care a construit-o, precum 
şi al tuturor bunurilor menajere şi personale care se 
puteau găsi acolo. Din aceste considerente, Curtea a 
conchis că locuinţa construită de către reclamant şi 
faptul domicilierii lui şi a apropiaţilor săi în aceasta 
reprezenta un interes economic substanţial şi că un 
asemenea interes, al cărui persistenţă în timp a fost to-
lerată de către autorităţi, constituie un „bun” în sensul 
normei exprimate în prima frază a Articolului 1, para-
graf 1 al Protocolului nr. 1 [16].

Aspecte specifice materiei cercetate pot să apară şi 
cu privire la drepturile ce decurg din exercitarea unei 
anumite profesii, de regulă – o profesie liberală. Fosta 
Comisie a decis că nu constituie un bun, în sensul dis-
poziţiilor art. 1, volumul de lucru al unei persoane care 
desfăşoară o asemenea activitate, volum supus riscu-
rilor inerente vieţii economice, după cum nu intra sub 
protecţia instituită de acest text speranţa notarilor pu-
blici ca onorariile lor să nu le fie diminuate printr-o vi-
itoare reglementare aplicabilă în materie. La rândul ei, 
Curtea a statuat în sensul că, în măsura în care un avo-
cat a prestat asistenţă juridică nu în baza unui contract 
încheiat cu clientul său, ci prin desemnarea lui spre a 
efectua această activitate de către baroul în care era 
înscris, el nu poate pretinde că are un drept protejat 
de Articolul 1 din Protocolul nr. 1, din moment ce bi-
roul de consultanţă juridică şi de apărare organizat de 
acel barou a reţinut că cel apărat era într-o adevărată 
stare de necesitate, lipsit de orice mijloace materiale. 
Aşa fiind, Curtea a decis că, într-o asemenea situaţie, 
nici o creanţă nu s-a născut vreodată în patrimoniul 
reclamantului, mai ales că cheltuielile avansate nu au 
fost importante, iar munca depusă a putut fi asimilată 
unei activităţi de interes social, compatibilă cu dispo-
ziţiile art. 4 din Convenţie, care interzic desfăşurarea 
unei munci forţate. Dimpotrivă, Comisia a decis că 
dreptul medicilor de a pretinde actualizarea onorarii-

lor plătite de pacienţi pentru consultaţiile medicale pe 
care le efectuează, drept ce rezultă din convenţiile în-
cheiate cu organismele publice de securitate socială, 
constituie un bun în sensul Articolului 1 şi se bucură 
de protecţia pe care acesta o instituie [2, p. 976-977].

În cauza T. c. Suediei, Curtea a menționat că dreptul 
la pensie, bazat pe ocuparea forței de muncă, poate 
fi în anumite circumstanțe asimilat unui drept de pro-
prietate, chiar dacă această pensie, în temeiul contrac-
tului de muncă a fost achitată de către angajator [20].

Dreptul la pensie sau la alte beneficii (asigurări so-
ciale), de asemenea, poate cădea sub protecţia art. 1 
din Protocolul 1. Curtea a subliniat în cazul Stec și alţii 
c. Regatului Unit că, în cazul în care o persoană a avut 
un drept în temeiul dreptului intern la un ajutor social, 
importanţa acestui drept ar trebui, de asemenea, să fie 
reflectată prin aplicabilitatea art. 1 din Protocolul nr. 1 
[19].

Aspectele patrimoniale ale drepturilor de creație 
intelectuală sunt cuprinse în noţiunea de „bun”, cum 
ar fi, de exemplu, dreptul unui autor la remuneraţie, 
cuvenit în urma executării unui contract de editare a 
operei sale sau dreptul la remuneraţie cuvenit pentru 
interpretarea unei opere literare, muzicale sau de altă 
natură. 

Cele personal nepatrimoniale credem că intră, mai 
degrabă, sub protecţia instituită prin art. 8 al Conven-
ţiei, pentru dreptul la viaţă privată, fiind vorba despre 
drepturi privat-sociale. Atunci când este vorba despre 
un drept de creaţie intelectuală ce se naşte nu numai 
ca rezultat al activităţii creatorului, dar şi ca urmare a 
parcurgerii unor proceduri administrative, fosta Comi-
sie a făcut unele distincţii. Astfel, în măsura în care un 
inventator a obţinut un brevet potrivit legislaţiei naţi-
onale, titularul său este desemnat ca proprietar al re-
spectivului brevet cu dreptul de a-l cesiona sau trans-
fera în modul prevăzut de lege. Aşa fiind, ea a decis 
că un brevet intră sub incidenţa noţiunii de „bun” în 
sensul Articolului 1.  În schimb, ea a statuat că, atâta 
vreme cât un brevet nu a fost acordat de autoritatea 
naţională competentă, nu poate fi vorba despre „un 
drept cu caracter civil”, iar procedura de înregistrare a 
brevetelor are o natură esenţialmente administrativă, 
care scapă de sub incidenţa dispoziţiilor Convenţiei [2, 
p.975-976].

Marca comercială, în sensul Convenției, este con-
siderată un „bun”. În cauza Anheuser-Busch INL c. Por-
tugalia, Curtea a reiterat că conceptul de „bun” din 
prima parte a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 are un 
domeniu autonom  de aplicare care nu se limitează la 
proprietatea asupra bunurilor corporale și care este 
independent de calificările formale ale dreptului in-
tern, respectiv alte drepturi și interese care constituie 
active pot fi, de asemenea, considerate „drepturi eco-
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nomice” și, prin urmare, „proprietate”, în sensul prezen-
tei dispoziții. În fiecare caz, este important să se ia în 
considerare dacă împrejurările, luate în ansamblu, au 
conferit reclamantei un interes substanțial protejat de 
articolul 1 din Protocolul nr. 1 [10].

În cauza Bramelid și Malmstrom c. Suediei [14], Cur-
tea a examinat dacă acţiunile au constituit „bunuri” în 
sensul Articolului 1 al Protocolului nr. 1. Ea a examinat 
natura complexă a acţiunilor care constituie certificate 
care atribuie deţinătorului dreptul de proprietate asu-
pra unei părţi a societăţii, împreună cu drepturile afe-
rente (inclusiv dreptul de vot). Aceasta, de asemenea, 
angajează o creanţă indirectă asupra bunurilor compa-
niei. În speţă era indiscutabil faptul că acţiunile prezen-
tau o valoare economică. Prin urmare, fosta Comisie a 
considerat că acţiunile constituiau „bunuri”.

Noțiunea de „bun” se extinde și asupra creanțelor 
recunoscute printr-o hotărâre judecătorească, iar casa-
rea unei astfel de hotărâri după ce a devenit irevocabilă 
şi executorie constituie o ingerinţă în dreptul benefi-
ciarului hotărârii judecătoreşti la protecţia proprietăţii 
[3]. În cauza Tudor-Auto SRL și Triplu-Tudor SRL c. Mol-
dovei [21] Curtea reiterează că o datorie în baza unei 
hotărâri judecătoreşti poate fi considerată „un bun” în 
sensul Articolului 1 al Protocolului nr. 1. Curtea a notat 
că Triplu-Tudor SRL şi Tudor-Auto SRL au avut fiecare 
câte o pretenţie executorie rezultate din hotărârile ju-
decătoreşti din 31 martie 1998, care au rămas neexe-
cutate timp de 8 ani, inclusiv la momentul examinării 
cauzei de către Curte. Ca urmare, imposibilitatea între-
prinderilor reclamante de a obţine executarea acestor 
hotărâri judecătoreşti şi eliberarea certificatelor de în-
registrare, pentru a desfăşura afacerile lor în domeniul 
asigurărilor, a constituit o ingerinţă în dreptul acestora 
la protecţia proprietăţii, în sensul primei propoziţii a 
primului paragraf al Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 
Convenție. Încălcarea principiului securității raporturi-
lor juridice în urma casării abuzive de către autoritățile 
naționale a unei decizii definitive, prin care societatea 
reclamantă a dobândit dreptul asupra unui teren, se 
constată încălcarea dreptului acesteia garantat de art. 
1 din Protocolul nr.1 la Convenție [18].

Estimăm necesar, în contextul unei cercetări cu 
privire la conținutul dreptului la proprietate, să ne ex-
primăm dezacordul față de ultimele tendințe contem-
porane care operează cu conceptul de „proprietate 
biologică”. Libertatea individului de a dispune în mod 
liber de propriile țesuturi, organe, celule, gene nu are 
un caracter absolut și, în opinia juriștilor contemporani 
versați în materia dreptului internațional al drepturilor 
omului, contravine conceptului de demnitate uma-
nă. Recent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 
avut ocazia să se pronunțe pe marginea unor aseme-

nea alegații în cauza Parrillo c. Italia, când reclamanta 
susținea, în special, că interdicţia prevăzută de legea 
italiană de a dona în scopul cercetării ştiinţifice embri-
onii concepuţi prin reproducere asistată medical era 
incompatibilă inter alia cu prevederile art. 1 din Proto-
colul nr. 1 la Convenţie [17].

Pronunțându-se pe marginea cauzei indicate, Cur-
tea a reamintit că noţiunea de „bun” inclusă în art. 1 
din Protocolul nr. 1 are un sens autonom, care nu este 
limitat la dreptul de proprietate asupra bunurilor cor-
porale şi care este independent de clasificările forma-
le din dreptul intern: anumite alte drepturi şi interese 
care constituie active pot fi, de asemenea, considerate 
„drepturi patrimoniale” şi, prin urmare, „bunuri” în sen-
sul acestei dispoziţii. În fiecare cauză, este necesar să se 
examineze dacă circumstanţele, considerate în ansam-
blu, îl transformă pe reclamant în titular al unui interes 
substanţial protejat de art. 1 din Protocolul nr. 1.

Suplimentar, art. 1 din Protocolul nr. 1 se aplică nu-
mai bunurilor actuale. Astfel, un venit viitor nu poate 
fi considerat un „bun” decât în cazul în care a fost deja 
câştigat sau face obiectul unei creanţe certe. În plus, nu 
se poate considera „bun” nici speranţa de a obţine re-
cunoaşterea unui drept de proprietate al unei persoa-
ne aflate în imposibilitatea exercitării lui efective, nici 
o creanţă condiţională devenită caducă drept urmare 
a neîndeplinirii condiţiei. Cu toate acestea, în anumite 
circumstanţe, „speranţa legitimă” de a obţine o valoare 
patrimonială poate beneficia, de asemenea, de protec-
ţia conferită de art. 1 din Protocolul nr. 1. Astfel, în cazul 
în care interesul patrimonial este de ordinul creanţei, 
se poate considera că persoana interesată are o spe-
ranţă legitimă, dacă acest interes are o bază suficientă 
în dreptul intern, de exemplu, atunci când este confir-
mat de jurisprudenţa consacrată a instanţelor Curtea a 
constatat că cauza Parillo ridică problema preliminară 
a aplicabilităţii art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie în 
raport cu faptele cauzei, iar părţile au poziţii diametral 
opuse în privinţa acestei chestiuni, în special – în ceea 
ce priveşte statutul embrionului uman in vitro.

În final, Curtea a considerat totuşi că nu este nece-
sară examinarea problemei, delicate şi controversate, 
a momentului începerii vieţii omeneşti întrucât art. 2 
din Convenţie nu este pus în discuţie în speţă. În ceea 
ce priveşte art. 1 din Protocolul nr. 1, Curtea a consi-
derat că dispoziţia nu se aplică în prezenta cauză. Ast-
fel, având în vedere sfera economică şi patrimonială a 
acestui articol, embrionii umani nu pot fi reduşi la sta-
tutul de „bunuri” în sensul acestei dispoziţii.

În concluzie, importanța termenului de „bun”, ar-
gumentat prin practica Curții Europene a Drepturilor 
Omului, indică asupra domeniului larg și autonom de 
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aplicare. Considerăm că termenul „bun” utilizat în pri-
ma frază a art.1 al Protocolului adițional 1 este mai larg 
decât cel de „proprietate”, deoarece s-a demonstrat, 
studiind practica Curții, că reclamanții dețineau un 
bun, îl foloseau, fără însă a deține dreptul de propri-
etate asupra acestuia în sensul clasic al noțiunii date, 
nefiind înregistrat în modul corespunzător, potrivit 
legislației țărilor ale căror resortisanți erau. 
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PROBLEME MEDICO-SOCIALE ALE AGRESIVITĂŢII UMANE

SUMAR

u inte-c eie -

O definiţie simplă şi uzuală a agresivităţii este 
aceea prin care se înţelege comportamentul indi-
vidului, care, conştient sau nu, tinde să distrugă, să 
degradeze etc. Agresivitatea este variată, începând
de la ameninţări verbale până la acte de violenţă. 
Un comportament agresiv poate fi orientat împo-
triva propriei persoane (suicidul) sau a altor persoa-
ne (heteroagresiune). Reieşind din pericolul actelor
agresive interumane, această problemă la momentul
actual este studiată de diferiţi specialişti: sociologi, 
medici, filosofi, jurişti, psihologi etc.

Principalele modele asupra originii agresivităţii
se întemeiază pe mai multe ipoteze: biologică (en-
docrină, neirobiologică); etiologică (onto-filogene-
tic-comportamentală); socio-genetică şi holistic-

GHEORGHE BACIU,

Human aggression as a factor of 

violence acts

SUMMARY
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psihologică (stres-frustrare-anxietate-conflict). Din 
aceasta rezultă o diversitate de manifestări agresive: 
defensiv-ofensive, constructiv-distructive, normale 
(latente, mascate sau observabile), intermediare şi
patologice la nivel individual sau de grup, fizice sau 
verbale. Se poate spune că, mai frecvent, agresivita-
tea este o reacţie comportamentală a unei persoane 
în anumite circumstanţe determinate [7]. 

Conform teoriilor contemporane, agresivitatea, ca
formă de comportament, este cunoscută pe parcur-
sul tuturor epocilor de dezvoltare a societății umane. 
Consecințele acestor stări, însă, nu întotdeauna de-
vin obiect de cercetare profundă în aspectele medi-
co-biologic, socio-economic, psihologic, juridic etc.
Acţiunile agresive ale oamenilor prezintă o proble-
mă de care societatea are datoria să se preocupe, în 
sensul identificării mijloacelor adecvate de preveni-
re a posibililor consecinţe nefaste asupra semenilor. 
Infracțiunile deja comise se cer profund analizate și 
sistematizate sub raport cauzal, cu o anumită înca-
drare juridică a faptei, reieşind din împrejurările în 
care aceasta a fost înfăptuită.
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În linii generale, agresivitatea se consideră drept 
un fenomen biologic cu manifestări sociale, care 
exprimă o dispoziție bioafectivă și reacționează la 
situațiile de mediu. Fenomenul include mai multe 
cauze generatoare: psihologice, medicale, sociale, 
economice etc. Însă, motivele ei de bază sun adesea 
asociate cu numeroși factori de risc: consumul de 
alcool, izolare socială, educaţie defectuoasă, aban-
donarea copiilor și multe altele. Unii susţin că natura 
însăşi tinde a anihila agresivitatea în cadrul aceleiaşi 
specii prin procese biologice, care la om, prin subli-
marea instinctelor, provoacă mutaţii ontologice care 
au evoluat paralel cu evoluţia determinată de gene 
[11]. 

Gh. Scripcaru şi coautorii [10] afirmă că agresivi-
tatea apare ca o deviere de la socializarea compor-
tamentului uman. Dacă violența este un fenomen 
social cu manifestări agresive, apoi agresivitatea re-
prezintă un fenomen biologic cu manifestări sociale. 
Dacă violența e o agresivitate liberă, supusă dorinței 
omului marcat de intenție, apoi agresivitatea expri-
mă o dispoziție bioafectivă, reacționară la situațiile 
de mediu și învederează o reacție de apărare față de 
ambianță. 

S. Rădulescu [7] arată că agresivitatea se des-
fășoară într-un câmp situat în afara comunicării sim-
bolice, iar actul agresiv este exclus din comunicarea 
interumană. În această incidență structurală, agre-
sivitatea se dezvăluie ca o imposibilitate de comu-
nicare. Oricum, agresivitatea este expresia alterării 
funcțiilor de libertate, a decăderii persoanei respec-
tive din nivelul autodeterminării umane.

În viziunea noastră [1], în relațiile interumane 
există un mare diapazon de manifestări agresive, 
precum și circumstanțe care declanșează reacțiile 
agresive, iar principalele motive sunt adesea asociate 
cu numeroși factori de risc. Factorii care declanşează 
reacţiile agresive sunt şi ei diferiți (frică, foame, sexu-
alitate) şi pot veni din diferite surse – mediul încon-
jurător, organism, viaţa inconştientă. Totodată, agre-
sivitatea nu trebuie percepută numai în sensul unui 
comportament ostil și distructiv, ea poate fi întâlnită 
și ca element de apărare a omului în fața împrejurări-
lor ostile ale mediului înconjurător. Toate acestea, în 
complex, fac ca în societatea umană să apară diverse 
forme de agresivitate.

M. Plămădeală [7] susţine că, de fapt, criminalita-
tea reprezintă un fenomen socio-juridic, care conține 
un spectru larg de acte infracționale, comise într-o 
societate și perioadă concretă, se caracterizează prin 
indici cantitativi și calitativi. Cauzele infracțiunilor de 
orice gen, dintotdeauna au prezentat interes sporit 
pentru societate, de aceea sarcina principală care stă 

în fața organelor de stat și de drept este prevenirea 
tuturor formelor de agresiuni contra persoanei.

Violenţa, în sens general, semnifică utilizarea for-
ţei şi a constrângerii de către un individ, grup sau cla-
să socială în scopul impunerii voinţei sale asupra al-
tora. Din punct de vedere juridic, violenţa înseamnă 
folosirea forţei fizice sau a altor mijloace persuasive 
pentru a provoca prejudicii unor bunuri sau vătăma-
re a integrităţii corporale unei persoane. Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii defineşte actele de violenţă ca 
fiind „ameninţarea sau utilizarea intenţionată a forţei 
fizice sau a puterii împotriva propriei persoane, a al-
tei persoane, împotriva unui grup sau a comunităţii 
şi care antrenează un risc sporit de a produce un tra-
umatism, o daună psihologică, o dezvoltare anorma-
lă sau o privaţiune”. 

Violenţa intrafamilială prezintă un capitol aparte, 
fiind condiţionată de numeroşi factori motivaţionali, 
inclusiv cel de ordin general. Violenţa intrafamilială 
reprezintă un produs al modului în care este distri-
buită structura de putere în familie şi al modului în 
care această structură este răspândită în societate. 
Amploarea violenţei familiale constituie una dintre 
cele mai grave probleme sociale cu care se confrun-
tă societăţile contemporane. Antrenând o multitu-
dine de forme agresive care se exercită în familie, 
această formă largă de violenţă se adaugă valului de 
agresiuni exercitate în afara familiei, contribuind la 
generalizarea unui climat social dominat de teamă, 
anxietate şi conflict. Nu ocazional, în Raportul Con-
siliului Europei se arată că „violenţa prezintă un mod 
de viaţă obişnuit în 20% din familii”, ceea ce este un 
fenomen alarmant [8].

T. Pirozynschi [5] subliniază: „Deşi familia consti-
tuie elementul fundamental al transmiterii valorilor 
sociale (prima discriminare între bine şi rău apare în 
familie), la antipod – ea poate deveni un calvar în cre-
uzetul de legături interumane şi sociale al structurii 
unor personalităţi anomice, cu îndoieli permanente, 
mai ales atunci când copiii şi adolescenţii au dubii 
faţă de valorile părinţilor”.

În viziunea lui D. Bulgaru-Iliescu, familia dispune 
de un potenţial conflictogen crescut, în care agresi-
vitatea cunoaşte cote ridicate, deseori este un focar 
de producere şi de răspândire socială a agresivităţii. 
Factorii sociali generali – aceeaşi pentru întreaga po-
pulaţie infantilă – sunt receptaţi ca elemente indu-
cătoare ale modificării structurii de personalitate, în 
primul rând la acei copii cărora li s-au transmis mo-
dele comportamentale agresive intrafamiliale. Fami-
lia, evident, participă la formarea comportamentelor 
agresive ale copiilor, în principal prin: erori educative 
intrafamiliale; lipsa afectivităţii; climat conflictual; 
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frustrări îndelungate; dezorganizarea familială etc. 
Cel mai paradoxal şi mai dureros lucru este acela că 
suferinţa victimelor violenţei în cadrul familiei este 
generată de un agresor cunoscut: soţ/soţie, concu-
bin/concubină, prieten/prietenă etc. [3]. 

Conform investigaţiilor noastre [1], în 63,7% din 
victimele heteroagresiunii intrafamiliale au devenit 
femeile. Pentru victimizare, mai frecvent au fost fo-
losite diverse obiecte contondente, cu mult mai rar – 
instrumente ascuţite, arme de foc sau anumite forme 
de asfixii mecanice. În cazuri de omucideri cu obiecte 
contondente, 58,4% din victime au murit la faţa locu-
lui, la omucideri cu instrumente ascuţite – 71% din 
persoane au decedat la locul faptei, iar la omucideri 
cu suprimarea vieţii prin diverse forme de asfixii me-
canice 100% din victime au fost găsite moarte la faţa 
locului. La mai mult de jumătate din cazuri (64,7%), în 
sângele cadaveric al victimelor heteroagresiunii s-a 
depistat diverse concentraţii de alcool etilic, ceea ce 
denotă că stările de ebrietate au favorizat comiterea 
crimei.

La descoperirea infracțiunilor comise împotriva 
sănătății și vieții umane un rol important îi revine ex-
pertizei medico-legale. Ultima este un procedeu fără 
de care normele de drept penal în domeniul ocrotirii 
juridice a dreptului la viață și sănătate ar fi insufici-
ente. Expertiza medico-legală corespunde în cel mai 
înalt grad necesității și posibilității de a constata fap-
tele infracționale în concordanță cu realitatea obiec-
tivă și de a le reflecta fidel în conștiința celor care ad-
ministrează justiția. Ceea ce condiționează valoarea 
probatorie a medicinii legale este folosirea tuturor 
mijloacelor științifice în demonstrarea legăturilor de 
cauzalitate dintre faptele antisociale și consecințele 
lor asupra victimelor [2]. 

Prin examinarea materialelor referitoare la anu-
mite probleme din practica medico-legală se obțin 
informații convingătoare de ordin general și parti-
cular. Informațiile generale cuprind structura, dina-
mica, frecvența, circumstanțele și cauzele faptelor 
infracționale, iar dintre cele particulare fac parte toa-
te semnele morfologice și urmele specifice prin care 
se identifică obiectele și se apreciază mecanismul de 
producere a leziunilor corporale. Succesul descope-
ririi și combaterii infracțiunilor contra ființei umane 
depinde de ambele categorii informative, care, în 
complex cu altele, contribuie la rezolvarea anumitor 
probleme sociale.

Se consideră că cea mai gravă infracțiune care se 
pedepsea aspru încă din antichitate este actul su-
primării premeditate a vieții unui om. Actualmente, 
se pune în evidență importanța aspectelor medi-
co-sociale, juridice și economice ale fenomenului 

de heteroagresiune, abordate prin studii științifice 
cu caracter multidisciplinar. Omorul, ca formă ex-
cesivă a heteroagresiunii, rămâne a fi considerat un 
fenomen antisocial extraordinar, prin esența sa și a 
conduitelor comportamentale deviante, anomice. 
Conștientizarea şi periculozitatea homicidului, pe de 
o parte, implicațiile sale socio-juridice, medico-bio-
logice și moral-psihologice, pe de altă parte, justifică 
necesitatea efectuării unor investigații complexe și 
interdisciplinare.

În baza analizei unui număr impunător de omu-
cideri pe parcursul a 5 ani, s-a constatat că astfel de 
infracțiuni se înregistrează până la 10% din toate ne-
cropsiile efectuate în acest răstimp. Victimele acte-
lor criminale au devenit persoane de diferite vârste, 
începând cu nou-născuți și până la persoane trecu-
te de 90 ani de viață. Nu rareori actele criminale se 
caracterizează prin barbarism deosebit și cruzime 
îngrozitoare. Cruzimea se manifestă prin cauzarea 
multiplelor leziuni corporale și torturarea victimelor. 
Chiar și persoanelor cu mâinile și picioarele legate li 
se aplică zeci de plăgi penetrante în cavitățile corpu-
lui. În unele cazuri, persoanele ucise sunt dezmem-
brate, ciopârțite sau incinerate, pentru a tăinui crima 
comisă [1]. 

Al. Susanu [9] a constatat că în municipiul Chișinău 
omuciderile cu obiecte ascuțite oscilează anual între 
35-40% din numărul total de omucideri. Victime ale 
acestor crime au fost preponderent (64,5%) persoa-
nele cu vârstă tânără (21-40 ani), cu mult mai rar – oa-
menii în etate (după 50 ani), care au constituit 11,8%. 
Cel mai mare număr de crime (66,8%) au fost comise 
la domiciliu. Peste 87 % din femei au fost asasinate 
de către membrii familiei sau de persoane cunoscute. 
Aproximativ 2/3 din victime, în timpul infracțiunii, se 
aflau în stare de ebrietate.

E. Viano [11] consideră că societatea, cu mari re-
zerve, recunoaşte că familia și criminalitatea sunt le-
gate între ele. Autorul evidenţiază: a) crime în cadrul 
familiei – între părinţi, copii, față de un părinte, față de 
un copil, precum şi între generaţii; b) crime împotriva 
familiei – un individ sau mai multe persoane comit 
infracțiuni împotriva familiei în întregime; c) infracţi-
uni comise de membrii familiei, ca grupare criminală. 
Se demonstrează rolul primordial al familiei în pre-
venirea crimelor prin formarea comportamentului 
adecvat al individului. Mult mai efective s-au dovedit 
a fi metodele de încurajare a individului, comparativ 
cu pedepsele. 

Gh. Gladchii [4] arată că violenţa în familie este un 
viciu periculos şi distructiv al societăţii, se exprimă 
prin aplicarea forței fizice sau a ameninţărilor de către 
o persoană în scopul realizării controlului şi deţine-
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rii rolului de autoritate în relaţiile familiale. Fenome-
nul respectiv se poate manifesta prin violenţa fizică, 
emoţională sau psihologică, sexuală, economică sau 
prin izolare. Efectuând analiza unui număr de 523 de 
dosare penale, autorul a stabilit că fiecare al patrulea 
omor şi fiecare a treia vătămare corporală gravă se 
săvârşeşte în familie. Peste 80% din infracţiuni sunt 
precedate de relaţii ostile şi duşmănoase dintre părţi, 
care s-au tensionat pe parcursul mai multor zile, luni 
şi chiar ani. În cazurile de omor în cadrul familiei, 75% 
au fost săvârşite de către bărbaţi asupra femeilor. O 
parte considerabilă (42%) din numărul de femei vic-
time ale infracţiunilor de omor au avut de suferit din 
cauza agresiunilor din partea soţului, concubinului, 
feciorului, tatălui sau fratelui. Numai 2% din toţi băr-
baţii-victime ai omorului au fost săvârşite de către so-
ţiile sau concubinele lor. 

Prin urmare, infracțiunile comise contra vieții, 
integrității corporale și sănătății omului întotdeauna 
au avut o rezonanță socială avansată, deseori provoa-
că un sentiment de insecuritate și solicită aplicarea 
măsurilor respective împotriva făptuitorului. Din ca-
uza pericolului social pe catre îl reprezintă crimele 
săvârșite prin diverse metode și mijloace, uneori des-
tul de grave, este justificată abordarea multilatera-
lă a fenomenului dat. De aceea, pe lângă încadrarea 
practică de combatere și prevenire a omuciderilor de 
către organele de resort ale statului și de către întrea-
ga societate, problema în cauză necesită a fi supusă 
unui studiu complex şi multidimensional de către 
criminologi, juriști, sociologi, medici legiști, psihologi 
etc. 
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Сегодня Украина является одной из тех стран, 
которые не только провозгласили своей задачей
тотальное наступление на коррупцию, но и при-
ложили немало усилий для преодоления этого 
негативного явления. На законодательном уровне
введены беспрецедентные меры, направленные на 
усиление ответственности за совершение право-
нарушений в сфере коррупции, обеспечения ее не-
отвратимости и очистки органов государственной 
власти и местного самоуправления от коррупцио-
неров.

Учитывая особую актуальность вопросов проти-
водействия коррупции немало украинских ученых
и практиков проводят свои исследования в этом
направлении. Фундаментальные и прикладные ас-
пекты коррупции как явления и его отдельных про-
явлений рассматривались в трудах Андрушка П.П.,
Бысаги Ю.М., Гаращука В.М., Журавского В.С., Заги-
ней З.А., Кальмана А.Г., Литвака О.М., Мельника Н.И.,
Михайленка Д.Г, Михальченка Н.И., Невмержицко-
го Е.В., Сухоноса В.В., Хавронюка Н.И., Шведовой 
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Г.Л. и других. Однако современное состояние дел 
в сфере противодействия коррупции, ключевые 
тенденции, что его характеризуют, требуют переос-
мысления с учетом трехлетнего опыта применения 
обновленного антикоррупционного законодатель-
ства и результатов реформирования системы спе-
циальных субъектов, реализующих государствен-
ную антикоррупционную политику.

С целью усиления противодействия коррупции 
14 октября 2014 Верховной Радой Украины принят 
Закон Украины «О предотвращении коррупции», 
утверждено Основы государственной антикорруп-
ционной политики в Украине (Антикоррупционную 
стратегию) на 2014-2017 годы, Законом Украины «О 
Национальном антикоррупционном бюро Украи-
ны» внесены изменения в Уголовный кодекс Украи-
ны (далее УК) и Кодекс Украины об административ-
ных правонарушениях (далее КоАП), которые всту-
пили в силу 25 января 2015 года. В УК впервые в 
истории Украины предусмотрен перечень корруп-
ционных преступлений, а лица, их совершивших, 
подпадают под действие ряда уголовно-правовых 
ограничений и запретов.

Такие лица не могут быть освобождены от уго-
ловной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием (ст. 45 УК), в связи с примирением ви-
новного с потерпевшим (ст. 46 УК), в связи с пере-
дачей на поруки (ст. 47 УК ), в связи с изменением 
обстановки (ст. 48 УК), им не может быть назначено 
наказание более мягкое, чем предусмотрено зако-
ном (ст. 69 УК), суд не вправе освободить их от на-
казания в связи с утратой общественной опасности 
(ч. 4 ст. 74 УК), освободить от отбывания наказания 
с испытательным сроком (ч. 1 ст. 75, ст. 79 УК) или 
на основании амнистии (ч. 4 ст. 86 УК). Кроме того, 
продлены сроки фактического отбытия наказания, 
назначенного судом за коррупционное преступле-
ние, для условно-досрочного освобождения (ст. 81 
УК), замены не отбытой части наказания более мяг-
ким (ст.  82 УК), помилования (ч.  3 ст.  87 УК), суди-
мость за совершение коррупционного преступле-
ния не может быть досрочно снята судом (ч. 2 ст. 91 
УК).

Несмотря на такую строгость законодательства 
об уголовной ответственности, реальное состоя-
ние противодействия коррупции существенно от-
личается от задекларированных постулатов. Так, 
по результатам изучения информации из Единого 
реестра судебных решений специалистами обще-
ственной организации Transparency International 
Украина, которые проанализировали около 1000 
дел по статье 368 УК («Принятие предложения, 
обещания или получения неправомерной выгоды 
должностным лицом») за период с марта 2014 года 
по февраль 2016 годов, установлено, что только 

пятая часть чиновников (19%), которых судили за 
вымогательство или получение взятки, оказалась 
за решеткой, 9% подсудимых были оправданы, 38% 
получили испытательный срок, а 34% преступни-
ков были оштрафованы – средняя сумма штрафа 
едва превысила 20 тыс. грн. [1]

Подобно этому, журналистским проектом 
«Наши деньги» было проанализировано 819 при-
говоров судов первой инстанции за период 1 июля 
2015 – 30 июня 2016 годов в отношении 952 чело-
век в делах о наиболее распространенных кор-
рупционных преступлениях (ст.  191, 364, 368, 369, 
369-2 УК). В частности, 128 человек были осуждены 
к лишению свободы (53 – на срок более 5 лет), 300 
человек освобождены от отбывания наказания с 
испытательным сроком, еще 25 человек освобож-
дены от отбывания наказания на основании закона 
Украины об амнистии, и 11 – по другим основани-
ям, например, по истечению сроков давности  [9]. 
Однако, объективности ради следует учитывать, 
что значительная часть преступлений из проанали-
зированных выборок как в первом, так и во втором 
исследовании, были совершены до вступления в 
силу суровых уголовно-правовых ограничений для 
коррупционеров.

Свидетельством существенных просчетов в 
противодействии коррупции являются также ре-
зультаты многочисленных социологических опро-
сов. Большинство из них нашли свое отражение в 
национальном докладе по реализации основ анти-
коррупционной политики в 2016 году, который был 
одобрен Верховной Радой Украины 24 мая 2017 
года во время парламентских слушаний, однако до 
сих пор официально не обнародован [6]. Обобщая 
данные указанных исследований, можно сделать 
вывод, что коррупция остается ключевой внутри-
государственной угрозой (ключевой проблемой) 
для украинского общества, значительная часть на-
селения имеет личный опыт столкновения с прояв-
лениями так называемой бытовой коррупции (ме-
дицина, образование, социальные услуги).

Не способствует исправлению такого критичес-
кого состояния в сфере противодействия корруп-
ции также конкуренция, конфликты между ново-
образованными антикоррупционными органами 
и их взаимные обвинения. Здесь стоит упомянуть 
длительные споры о посредственности между Ге-
неральной прокуратурой Украины и Националь-
ным антикоррупционным бюро Украины, о праве 
Бюро истребовать у других правоохранительных 
органов оперативно-розыскные дела и уголовные 
производства, которое не предусмотрено в Уголов-
ном процессуальном кодексе Украины, и, в конце 
концов, открытое силовое противостояние специ-
ального подразделения Национального бюро с ра-



58 Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 1 (44), 2018

ботниками Департамента по расследованию особо 
важных дел в сфере экономики Генеральной про-
куратуры Украины, которое имело место в августе 
2016 года, проведение этими ведомствами досу-
дебного расследования в уголовных производс-
твах в отношении друг друга.

Указанная негативная тенденция нашла свое 
продолжение и в отношениях Национального 
бюро с Национальным агентством по вопросам 
предотвращения коррупции, уполномоченным 
лицом которого в итоге составлен протокол о со-
вершении директором Национального бюро ад-
министративного правонарушения в виде несвое-
временного и не в полном объеме предоставления 
информации, документов на запрос Агентства [3], а 
Национальным бюро начато уголовное производс-
тво по факту служебных злоупотреблений Предсе-
дателем и членами Агентства.

С момента вступления в силу Закона Украины 
от 12 ноября 2015 № 794-VIII «О Государственном 
бюро расследований» прошло более 1,5 года, одна-
ко оно до сих пор не создано. Этот орган призван 
осуществлять досудебное расследование преступ-
лений, совершенных высшими должностными ли-
цами, судьями, работниками правоохранительных 
органов, лицами, должности которых относится к 
категории «А», должностными лицами Националь-
ного антикоррупционного бюро Украины, проку-
рорами Специализированной антикоррупционной 
прокуратуры. Из-за фактического бездействия 
Кабинета Министров Украины, на которого была 
возложена задача создать Государственное бюро 
расследований, система досудебного расследо-
вания до сих пор носит незавершенный характер, 
является несбалансированной, а начиная с 20 но-
ября 2017 года следователи органов прокуратуры 
лишены полномочий начинать досудебное рассле-
дование на основании п. 1 Переходных положений 
Уголовного процессуального кодекса Украины.

Большие надежды в контексте предотвращения 
коррупции полагались на внедрение системы элек-
тронного декларирования. Однако, практическая 
реализация механизма подачи и проверки декла-
раций не оправдала ожиданий и имеет характер 
сплошного разочарования. Печально известные 
перебои в работе Единого государственного реес-
тра деклараций лиц, уполномоченных на выпол-
нение функций государства или местного самоуп-
равления, подтверждаются отдельным решением 
Национального агентства по вопросам предотвра-
щения коррупции  [5], а отсутствие автоматизиро-
ванной системы для осуществления логического 
и арифметического контроля достоверности отра-
женных в декларациях сведений  [4] сводят на нет 
прогрессивную идею электронного декларирова-

ния как одного из наиболее действенных средств 
предотвращения коррупции.

Отдельного внимания заслуживает механизм 
оценки эффективности деятельности антикор-
рупционных органов. К сожалению, до сих пор не 
стала предметом широкого обсуждения проблема 
нахождения Национального бюро за пределами 
единой системы отчетности органов досудебно-
го расследования. Несмотря на положения ст.  38 
УПК Украины, согласно которой подразделение 
детективов, подразделение внутреннего конт-
роля Национального антикоррупционного бюро 
Украины отнесены к органам предварительного 
расследования, статистические данные их работы 
включаются только в письменный отчет о деятель-
ности Национального бюро, который формирует-
ся в соответствии со ст.  26 Закона Украины от 14 
октября 2014 года №  1698-VII «О Национальном 
антикоррупционном бюро Украины». В отличие 
от других органов досудебного расследования, на 
указанные подразделения Национального бюро не 
распространяются требования государственной 
статистической отчетности по формам №  1-СЛ «О 
работе органов предварительного расследования» 
и № 1-СЛМ «Основные показатели работы органов 
досудебного расследования», что является одним 
из недостатков информационно-аналитического 
обеспечения противодействия коррупционной 
преступности.

Отсутствие объективных данных о реальном 
состоянии противодействия коррупции в не мень-
шей степени обусловлена устаревшей системой 
учета коррупционных правонарушений. Инструк-
ция о порядке учета уголовных и административ-
ных коррупционных правонарушений утверждена 
совместным приказом Генеральной прокурату-
ры, Министерства внутренних дел, Службы безо-
пасности, Министерства доходов и сборов, Ми-
нистерства обороны, Государственной судебной 
администрации Украины от 22 апреля 2013 года 
№  52/394/172/71/268/60. Однако, ее действие не 
распространяется на таких специально уполномо-
ченных субъектов в сфере предотвращения кор-
рупции как Национальное агентство по предуп-
реждению коррупции и Национальное антикор-
рупционное бюро Украины. Поэтому показатели их 
работы не отражаются в статистической отчетности 
«О состоянии противодействия коррупции» формы 
№  1-КОР, что приводит к неполноте указанных в 
ней сведений, а это единственный специализиро-
ванный общегосударственный отчет в этой сфере.

До сих пор не приняты необходимые меры для 
начала функционирования Единого государствен-
ного реестра лиц, совершивших коррупционные 
или связанные с коррупцией правонарушения, 
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формирование и ведение которого предусмот-
рено в ст. 59 Закона Украины «О предотвращении 
коррупции». Зато согласно п.  3 постановления  
Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 
№ 171 Министерство юстиции Украины продолжает  
осуществление полномочий по обеспечению веде-
ния Единого государственного реестра лиц, совер-
шивших коррупционные правонарушения.

К сожалению, до сих пор законодательно не 
разграничены полномочия по составлению про-
токолов об административных правонарушениях, 
связанных с коррупцией, между Национальным 
агентством, которое действует исключительно на 
центральном уровне, и Национальной полицией, 
уполномоченные подразделения которой пред-
ставлены на местах. С одной стороны, на основа-
нии ст.  255 КУоАП уполномоченные должностные 
лица органов Национальной полиции имеют право 
составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, связанных с коррупцией, по любой 
из статей 172-4 – 172-9 КоАП, с другой – все обяза-
тельные действия по контролю и полной проверке 
деклараций вправе осуществлять только уполно-
моченные лица Национального агентства. Указан-
ное на практике приводит к закрытию судами отде-
льных дел об административных правонарушени-
ях.

В частности, при рассмотрении дела по ч.  1, 2 
ст.  172-7, ч.  2 ст.  172-6 КУоАП Приморским район-
ным судом г. Одессы установлено, что в материалах 
отсутствуют данные о проведении Национальным 
агентством соответствующей проверки в отноше-
нии лица, привлекаемого к административной от-
ветственности, сообщении Национального агентс-
тва о результатах такой проверки Департаменту за-
щиты экономики Национальной полиции Украины 
и прочее. В связи с этим суд пришел к выводу, что 
в данном случае проверка своевременности сооб-
щения об изменениях в имущественном состоянии 
происходила ненадлежащим субъектом и в нару-
шение п.  2–5 раздела II Порядка проведения кон-
троля и полной проверки декларации лица, упол-
номоченного на выполнение функций государства 
или местного самоуправления, утвержденного 
решением Национального агентства от 10 февраля 
2017 года № 56. В постановлении суда о прекраще-
нии производства по делу в связи с отсутствием со-
бытия и состава административного правонаруше-
ния указано, что должностное лицо Департамента 
защиты экономики Национальной полиции Укра-
ины, составившее протокол об административном 
правонарушении по ч. 2 ст. 172-6 КУоАП, осущест-
вив проверку субъекта декларирования, вышло за 
пределы своих полномочий [8]. Отсутствие полно-
мочий у работников Национальной полиции Укра-

ины по проверке как деклараций, так и сообщений 
о существенных изменениях в имущественном со-
стоянии субъектов декларирования, констатиро-
вано Апелляционным судом Одесской области и в 
другом деле, что стало основанием для признания 
всех собранных доказательств недопустимыми [7].

На фоне такой несистемной реализации госу-
дарственной политики в сфере противодействия 
преступности набирает обороты деятельность 
так называемых частных антикоррупционеров и 
различных общественных объединений, провозг-
лашающих борьбу с коррупцией якобы своей пер-
воначальной задачей. Нередко такая деятельность 
не имеет ничего общего с реальным противодейс-
твием коррупции, в основном служит лишь офици-
альным прикрытием для незаконного давления на 
субъектов хозяйствования с целью личного обо-
гащения, иногда даже с использованием связей в 
правоохранительных органах, а гарантии государс-
твенной защиты обличителей, предусмотренные в 
обновленном антикоррупционном законодатель-
стве, используются для ухода от ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
служебных обязанностей.

В подтверждение указанных положений можно 
привести конкретные ситуации. Например, в ходе 
проведения служебного расследования в отноше-
нии прокурора местной прокуратуры установлено, 
что правоохранительными органами Одесской об-
ласти на основании заявлений руководителя об-
щественной организации «Специальное бюро по 
борьбе с экономической преступностью и корруп-
цией Украины», который ранее занимал должность 
прокурора прокуратуры Малиновского района 
г.  Одессы и поддерживает тесные связи с работ-
никами органов прокуратуры области, при отсутс-
твии признаков преступлений начато уголовные 
производства, направленные на создание препятс-
твий в деятельности субъектов хозяйствования с 
целью дальнейшего оказания на них давления [10].

Прокуратурой Винницкой области совместно 
с работниками Управления Службы безопасности 
Украины в Винницкой области разоблачен и задер-
жан бывший начальник одного из межрайонных 
отделов Службы безопасности, а в дальнейшем 
руководитель государственного предприятия и по 
совместительству заместитель начальника отдела 
общественной организации «Всеукраинская спе-
циальная коллегия по борьбе с коррупцией и орга-
низованной преступностью», который требовал у 
гражданина Молдовы, временно проживающего в 
Украине, средства в сумме 150 тыс. грн. за решение 
вопроса о не привлечении последнего к установ-
ленной законодательством ответственности за со-
вершение незаконной хозяйственной деятельнос-
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ти, связанной с приобретением, изготовлением и 
реализацией алкогольных напитков (подакцизных 
товаров) [2].

Подытоживая изложенное, можно сформу-
лировать ряд общих выводов, характеризующих 
состояние противодействия коррупции в Украине 
на современном этапе. Несмотря на достаточную 
строгость санкций за нарушение антикоррупцион-
ного законодательства, существенные уголовно-
правовые ограничения для коррупционеров, их 
практическая реализация не достигает уровня, не-
обходимого и достаточного для предотвращения 
новых коррупционных проявлений. Государствен-
ная политика в сфере противодействия коррупции 
не имеет системного характера, осуществляется 
спорадически. Деятельность специально уполно-
моченных субъектов в этой сфере не скоординиро-
вана между собой, отсутствует эффективное взаи-
модействие, направленное на достижение общей 
цели – уменьшение уровня коррумпированности 
общества и публичного сектора. Зато имеют место 
конфликты как внутри этих ведомств, так и между 
ними самими, что напоминает борьбу за звание 
«лучший антикоррупционер». Создание еще од-
ного органа специальной юрисдикции – Высшего 
антикоррупционного суда, что предусмотрено За-
коном Украины от 2 июня 2016 № 1402-VIII «О судо-
устройстве и статусе судей», в указанных условиях 
не даст ожидаемого результата без проведения 
системной реформы государственного механизма 
противодействия коррупции.
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