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INVITATUL NOSTRU

UNELE CERERI BINE ARGUMENTATE LA CtEDO
AU CONSTITUIT UN IMBOLD SERIOS
PENTRU AUTORITĂŢILE STATULUI NOSTRU
rile omului și să ofere cetățenilor dreptul de a o ataca în
fața acestei instanțe internaționale.

Oleg Rotari,

Agent guvernamental, reprezentant
al Moldovei la Curtea Europeană
a Drepturilor Omului, membru al Consiliului
Institutului Național al Justiției

– Domnule Oleg Rotari, acum doi ani, cabinetul
de miniștri aproba candidatura Dumneavoastră în
funcția de Agent guvernamental, reprezentant al
Moldovei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). Atunci ați trecut cu brio concursul de
selectare a candidaturii pentru această funcție,
care: ce rol are și cât de importantă este ea pentru Republica Moldova în relațiile sale cu această
instituție europeană?
– Funcția de Agent guvernamental, id est cea de reprezentant al Republicii Moldova în fața Curții Europene
a Drepturilor Omului, este una relativ nouă pentru statul nostru în comparație cu cele deja consacrate într-un
sistem bazat pe statul de drept, însă ea nu putea exista
în absența aderării noastre la Convenția Europeană a
Drepturilor Omului. Din 12 septembrie 1997, Republica
Moldova a devenit parte la această Convenție și tot de
atunci ea s-a angajat în mod plenar să respecte dreptu-
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Rolul Agentului guvernamental ar putea fi redus,
în linii generale, la atribuțiile sale prevăzute de către
lege, id est de a reprezenta Republica Moldova în fața
Curții Europene a Drepturilor Omului și, pe alocuri,
în fața Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei,
bazându-se pe principiul respectării drepturilor omului, însă, în același timp, ținând cont și de interesele
Republicii Moldova. Mesajul acestor două autorități
internaționale, emis prin intermediul unor hotărâri
și rezoluții, trebuie transmis autorităților naționale
și transpus prin acțiuni și măsuri concrete în ordinea
juridică internă. De aici vine și importanța funcției
de Agent guvernamental, nu doar pentru Republica
Moldova în relațiile sale cu o instanță care se plasează
deasupra oricărui judecător național, ci și pentru orice Stat-membru al Consiliului Europei. Cu alte cuvinte, Agentul guvernamental este intermediarul dintre
Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Guvernul
Republicii Moldova, dar și un translator al limbajului
și al mesajului Curții pentru autoritățile noastre și viceversa. În asemenea cazuri, Agentul guvernamental
trebuie să intervină cu diferite clarificări și comentarii
în susținerea poziției instanțelor naționale de judecată, care vin și ele să respecte drepturile omului în baza
legislației Republicii Moldova, dar și în conformitate cu
prevederile Convenției și a jurisprudenței Curții.
– Rolul CtEDO este să vegheze respectarea de
către statele semnatare a prevederilor Convenției
Europene a Drepturilor Omului și a Protocoalelor
ei suplimentare. În acest sens, cum este apreciată
de la Strasbourg Republica Moldova?
– Statul nostru, ca, de fapt, oricare alt stat, și
eficacitatea actului național de justiție sunt apreciate, în primul rând, în funcție de numărul de cereri depuse în fața Curții și numărul de hotărâri pronunțate.
Menționam în cadrul unei conferințe că în Republica
Moldova a devenit, de ceva timp, o regulă că fiecare
dosar pierdut în fața instanței de recurs de către una
dintre părți, cu excepția unei autorități de stat, constituie o bază pentru o cerere depusă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Astfel, această regulă a fost
nutrită de către o jurisprudență constantă și oarecum
previzibilă împotriva Republicii Moldova, precum și
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de către exponenții instituțiilor mass-media, care, din
fiecare cauză „pierdută” de către statul nostru, extrăgeau mai degrabă niște calcule contabile, decât să fie
preocupați, în primul rând, de esența dreptului încălcat.
Cu regret, în cadrul discuțiilor mele cu unii justițiabili,
în multe cauze mai pot să identific exact același motiv mercantil din partea avocaților, care pot să promită
potențialilor reclamanți câștiguri de zeci și sute de mii
de euro, transformând practica de depunere a cererilor la Curte într-o afacere profitabilă pentru o anumită
categorie de persoane, din cauza unui eventual tupeu
al reprezentanților și, eufemistic vorbind, a lipsei de
experiență a reclamanților. Exact din acest ultim considerent, statul nostru a devenit o țintă pentru toți
justițiabilii care, în pofida unor decizii judecătorești legale și motivate, continuă să plângă în fața Curții, sperând că ea va găsi anumite lacune în actul de justiție la
nivel național.
Cu toate acestea, nu pot nega faptul că Republica
Moldova a avut de suferit și din cauza unor cereri bineargumentate și meritorii, care, pe de o parte, au lovit
puternic în imaginea Republicii Moldova la Strasbourg,
iar pe de altă parte au constituit un imbold serios pentru autoritățile statului nostru în cazul abordării unor
probleme existente.
– Curtea Europeană a Drepturilor Omului intervine doar în cazurile în care statele-membre nuși respectă obligațiile privind protecția drepturilor
și libertăților fundamentale ale omului prevăzute
de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Care sunt cele mai frecvente încălcări ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în Republica Moldova?
– Întrebarea se referă la cele mai stringente probleme identificate de către Curte și, dacă înțeleg corect, la
măsurile întreprinse pentru remedierea acestora. Chiar
dacă nu este așa, mă văd obligat să aduc în discuție și
acest aspect.
Hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului
împotriva Republicii Moldova denotă lacune în mai
multe domenii și acestea necesită o atenție sporită
din partea autorităților statului, în special a instanțelor
de judecată. Este evident că pentru orice reclamant,
ajuns în fața Curții cu o cerere, problema sa este cea
mai importantă, unii din ei fiind impuși să aștepte ani
de zile până când își văd cererea soluționată, fie chiar
și în defavoarea lor. Cu toate acestea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului încearcă să comunice și să
soluționeze cereri care ridică, în primul rând, probleme
grave și urgente, acestea constituind baza pentru hotărâri cu cele mai frecvente încălcări ale Convenției.
Trebuie să menționez că, ținând cont de constatările Curții până la momentul actual, problema principală
pentru Republica Moldova a fost și, din păcate, continuă să fie condițiile precare de detenție. Acestea aduc
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cu sine un prejudiciu iremediabil pentru deținuți, în
pofida eforturilor considerabile din partea autorităților
de a remedia situația în penitenciare. Adevărul crud
este, totuși, că Republica Moldova a moștenit un sistem
penitenciar de la fosta URSS, în care deținuții, aparent,
nu aveau drepturi și, din câte se pare, nici posibilitatea
de a cere, darămite de a obține, un minim de condiții
materiale de detenție. Astfel, penitenciarele din Republica Moldova din start nu fuseseră concepute pentru
a face față rigorilor impuse de către Convenția Europeană a Drepturilor Omului, iar acest fapt a fost adus la
cunoștința autorităților de nenumărate ori. Problema
respectivă poate fi remediată, la moment, printr-o depopulare masivă a penitenciarelor și prin reconstrucția
acestora, practic, din temelie. Din considerente logistice, nu exclud că ar fi mai simplu să se construiască
penitenciare noi, însă această decizie aparține altor
autorități. Cert este faptul că statul trebuie să vină cu
abordări radicale pentru a nu mai avea hotărâri din
partea Curții cu privire la condițiile precare și, pe alocuri, inumane, de detenție. Ținând cont de hotărârile
Curții în materia Articolului 3 din Convenție, decizia de
a construi un penitenciar nou, care ar veni să înlocuiască renumitul penitenciar nr. 13, este absolut binevenită, însă consider că aceeași soartă trebuie să o aibă și
celelalte penitenciare care au fost vizate în hotărâri, în
special cele care, în pofida unor lucrări de replanificare
și consolidare, oricum nu ar putea să garanteze strictele cerințe ale Convenției.
Dacă tot am adus vorba de penitenciarul nr. 13, aș
fi ipocrit dacă nu aș menționa și problema identificată
de către Curte în materia Articolului 5 din Convenție,
care pare să nu mai aibă o soluționare decât prin măsuri drastice, exact din cauza că aproape toate persoanele care se plâng în baza acestei prevederi mai
sunt și deținute în condiții inadecvate. Articolul 5
din Convenție este luat în serios de către autoritățile
statului nostru și sunt căutate soluții pentru a pune
capăt oricărei încălcări de acest gen, însă pe alocuri
eforturile ar părea să fie insuficiente, iar Curtea ne
atenționează că măsurile alternative pentru arestul
preventiv ar putea să fie o soluție viabilă pentru anumite cauze concrete. Deși, din anul 2014, aproximativ
80% din cererile depuse la Curte în care este invocat
Articolul 5 din Convenție au fost declarate inadmisibile de către instituția judecătorului unic al Curții,
acest fapt nu înseamnă că celelalte 20% din cauze
ne pun într-o lumină favorabilă. Aceste cauze comunicate, unele din ele generând între timp și hotărâri
în care Curtea a ajuns la concluzia că a existat cel
puțin o încălcare a Articolului 5, denotă prezența unei
aplicări, deocamdată, nu tocmai corecte a principiului
garantat de această prevedere.
Cu toate acestea, fiind conștient de mesajul pe
care îl emite Curtea Europeană a Drepturilor Omului
în fiecare hotărâre împotriva statului nostru cu referire
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la orice încălcare a Articolului 5, Republica Moldova
are de câștigat, în primul rând, pe de o parte, datorită
faptului că unui reclamant i s-a făcut dreptate, iar, pe
de altă parte, și nu în ultimul rând, că o hotărâre a
contribuit la procesul de aplicare corectă a Convenției
Europene a Drepturilor Omului de către autoritățile
noastre. Aceste hotărâri au fost și, cu regret, mai sunt
niște lecții destul de scumpe și în același timp foarte
valoroase pentru Republica Moldova.
Problema respectării drepturilor omului în raioanele de est ale Republicii Moldova continuă la fel să fie
una din îngrijorările majore ale Curții, însă aș prefera
ca abordarea acesteia să rămână pentru o altă ocazie,
subiectul fiind mult prea sensibil pentru moment.
– Majoritatea cererilor depuse de reclamanți
la CtEDO sunt respinse, fără să fie examinate pe
fond, pentru că nu au îndeplinit unul din criteriile
de admisibilitate prevăzute de convenție. Care sunt
aceste criterii de admisibilitate?
– Convenția Europeană a Drepturilor Omului
prevede la Articolul 35 un șir de condiții de admisibilitate de care Curtea face uz de fiecare dată atunci
când o cerere nu corespunde acestor criterii. Curtea
este foarte rigidă, pe bună dreptate, atunci când
reclamanții nu respectă respectivele condiții de admisibilitate. Astfel, o cerere trebuie expediată în adresa
Curții în cel mult șase luni din data pronunțării unei
decizii interne definitive (în cazul Republicii Moldova,
a unei decizii irevocabile), cu condiția epuizării căilor
de recurs prevăzute de către legislația națională. Deși
din circumstanțele anumitor cauze prezentate de către Curte în deciziile sale ar fi rezultat că ar fi fost posibilă examinarea fondului cererilor, acestea ridicând
anumite probleme în baza Convenției, totuși Curtea
s-a văzut în imposibilitatea de a le examina, din cauza
eșecurilor reclamanților de a se conforma cu prevederile Articolului 35 din Convenție. În jurisprudența sa,
Curtea s-a referit la toate condițiile de admisibilitate,
inclusiv că anumite cereri ar fi fost anonime sau ar fi
fost în esență identice cu alte cereri depuse anterior,
aceasta respingând unele din ele și din cauza nerespectării formatului sau a conținutului unei cereri în
baza Articolului 47 din Regulamentul Curții. Cererile
incompatibile cu dispozițiile Convenției sau ale Protocoalelor sale, în mod vădit nefondate sau abuzive
sunt de asemenea declarate inadmisibile, în marea
majoritate a cazurilor de către instituția judecătorului
unic al Curții. Un criteriu de admisibilitate relativ nou
este aplicat ori de câte ori Curtea nu este convinsă că
reclamantul a suferit un prejudiciu important pentru
sine sau pentru cauza sa, evident cu excepția cazului
în care respectarea drepturilor omului garantate prin
Convenție și Protocoalele sale impune o examinare a
fondului cererii, și cu condiția de a nu respinge din
acest motiv nicio cauză care nu a fost examinată co-
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respunzător de către o instanța națională. Toate aceste exemple de decizii cu privire la condițiile de inadmisibilitate pot fi găsite în baza de date a Curții Europene a Drepturilor Omului prin intermediul motorului său de căutare. În această ordine de idei, pentru
a spulbera orice speculație din partea reclamanților
sau a reprezentanților acestora, trebuie să vin cu remarca importantă că toate aceste decizii sunt adoptate de către judecătorii Curții (și nu a juriștilor din
cadrul Grefei Curții, după cum se mai vehiculează în
rândul justițiabililor), indiferent de semnatarul scrisorilor prin care reclamanții sunt notificați despre soarta
neașteptată a cererilor depuse.
– Cum poate fi pedepsit statul Republica Moldova, dacă nu respectă hotărârile CtEDO?
– Orice stat, inclusiv Republica Moldova, poate fi
pedepsit pentru eșecul de a respecta și de a executa o
hotărâre sau decizie adoptată de către Curte. De regulă, odată adoptate, hotărârile și deciziile Curții ajung în
gestiunea Departamentului de executare a hotărârilor
și a deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului din
cadrul Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. O
excepție de la această regulă o constituie deciziile de
radiere a cererii de pe rol, adoptate în baza declarațiilor
unilaterale prezentate de către guverne, când monitorizarea executării acestora ține de competența Curții.
Celelalte hotărâri și decizii sunt clasificate de către Departamentul de executare, în funcție de anumite criterii și probleme identificate de către Curte, în proceduri
de executare standard sau avansate. În funcție de
măsurile întreprinse de către autoritățile statelor
reclamate, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei
adoptă decizii de încetare a monitorizării procesului
de executare sau rezoluții cu privire la anumite măsuri
adiționale necesare pentru încetarea supravegherii
executării anumitor cauze. Spre exemplu, în situația
în care Curtea a hotărât că a fost încălcat dreptul unui
reclamant de acces la un tribunal, acordând și o despăgubire în acest sens, Guvernul reclamat este ținut,
pe de o parte, să-i achite reclamantului suma acordată
de către Curte, iar pe de altă parte - să-i ofere acestuia șansa să-și obțină redresarea dreptului încălcat prin
redeschiderea procedurilor judiciare naționale. Altfel
spus, Guvernul trebuie să pună în funcție anumite mecanisme pentru ca reclamantul să-și vadă dreptul respectat, aceste acțiuni fiind numite, generic, măsuri de
ordin individual. De asemenea, guvernul reclamat trebuie să întreprindă și măsuri de ordin general, id est el
trebuie să convingă Comitetul de Miniștri că problema
identificată de către Curte nu mai este actuală, iar în
caz contrar - că autoritățile naționale au întreprins măsuri suficiente și adecvate care pot garanta că asemenea inadvertențe nu vor mai apărea în viitor. În cazul în
care un guvern reclamat, inclusiv Guvernul Republicii
Moldova, nu se conformează în termene rezonabile
cu recomandările Comitetului de Miniștri al Consi-
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liului Europei, atunci el poate să
impună anumite sancțiuni contra
acestuia, care ar putea degenera chiar până la excluderea unui
stat din Consiliul Europei. Este
evident faptul că, deocamdată,
nu s-a ajuns la aceasta, însă prevederea rămâne valabilă pentru
un scenariu apocaliptic din punct
de vedere a respectării drepturilor
omului de către un Stat-membru
la Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
– Cunoașteți un caz moldovenesc ieșit din coumn la CtEDO?
– Toate cauzele în care Curtea
a adoptat hotărâri împotriva Republicii Moldova sunt importante pentru statul nostru
și aici aș risca să intru în polemici cu referire la natura și
gravitatea unei încălcări anumite. Din acest considerent,
nu aș da cauze concrete de această dată, însă trebuie
menționat că și hotărârile care se referă la încălcări ale
dreptului la viață sau la interzicerea torturii, și hotărârile
cu referire la dreptul la libertate, la un proces echitabil
sau la respectarea vieții private și de familie, precum
și celelalte încălcări ale Convenției, mi se par la fel de
importante. Cu toate acestea, toate Statele-membre la
Convenție trebuie să se abțină de la ingerințe neprevăzute de lege și nejustificate într-o societate democratică
în drepturile cetățenilor din teritoriile sub jurisdicția lor,
inclusiv prin recurgerea la noile tehnologii în diverse domenii neexplorate și neacoperite în jurisprudența Curții
până acum. Drepturile omului trebuie puse mereu în
capul mesei.
– Care dintre judecătorii moldoveni la Curtea
de la Strasbourg s-au bucurat de respect și bună
apreciere în această instituție europeană de drept?
– Judecătorii Curții Europene a Drepturilor Omului fac parte dintr-un corp judecătoresc distinct și nici
un judecător al Curții nu poate fi demis decât de către
ceilalți colegi ai săi. Din acest considerent, deși am propria opinie în acest sens, ar fi incorect din partea mea
să dau o apreciere, în cadrul acestui interviu, cu referire la respectul de care s-ar fi bucurat judecătorii Curții
Europene a Drepturilor Omului din partea Republicii
Moldova.
– Domnule Rotari, care sunt cele mai frecvente
inadvertențe comise de judecătorii moldoveni în
cazurile ajunse la CtEDO și cum acestea pot fi înlăturate pe viitpor?
– De multe ori m-am convins că judecătorii din Republica Moldova știu foarte bine cum trebuie să aplice
legislația națională, bazându-se inclusiv pe jurisprudența
Curții Europene a Drepturilor Omului, aceasta denotând

Oleg Rotari – formator la Institutul Național al Justiției

cunoștințe vaste în domeniul de activitate. Cu toate acestea, există și anumite cauze în care o anumită decizie judecătorească poate pune un observator independent în
dificultatea de a înțelege motivul pentru care s-a ajuns
la soluția dată, în pofida unei practici judecătorești constante, care ar fi trebuit să determine adoptarea unei
alte soluții. În acest sens, Curtea vine cu hotărâri în care
explică (uneori, reiterează) motivele din cauza cărora o
decizie națională este în contradicție cu jurisprudența
sa sau cu rigorile impuse de către Convenție. Un număr
mare de hotărâri în acest sens denotă argumentarea insuficientă a deciziilor naționale, în special atunci când
circumstanțele cauzelor indică spre o soluție diametral
opusă. Pentru a remedia asemenea tipuri de situații,
consider că toți cei care emit sau adoptă anumite acte
care pot constitui o baza materială pentru o plângere
(meritorie) în fața Curții trebuie să se informeze în mod
constant despre evoluția jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, fie în mod individual, fie prin
intermediul Institutului Național al Justiției. Din câte am
reușit să observ, predarea în cadrul instruirii inițiale, precum și în cadrul instruirii continue, la Institutul Național
al Justiției este de o calitate ireproșabilă și sper că toate
aceste hotărâri din partea Curții nu sunt decât un rezultat
al unor erori neintenționate, care nu se vor mai repeta și
din care toți cei instruiți la INJ vor putea să preia ceva util.
Altfel spus, pentru a evita nu doar cele mai frecvente, ci toate inadvertențele comise de către judecători,
autoritățile implicate în înfăptuirea justiției trebuie să se
axeze pe priorități sau să găsească un echilibru corect
între interesele justiției și imaginea lor în societate, însă
doar cu respectarea necondiționată a drepturilor omului, deoarece acesta este principiul primordial pentru
buna funcționare a unui stat bazat pe lege și democrație,
ceea ce va pune baza pentru bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova și încrederea în actul de justiție.
– Vă mulțumim.
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VIAŢA INJ: CRONICA EVENIMENTELOR
Conferință internațională: dreptul la libertate și la siguranță

În ziua de 4 iunie 2019, la Chișinău s-a desfășurat
conferința internațională dedicată articolului 5 al Convenției
Europene a Drepturilor Omului „Dreptul la libertate și la
siguranță”, care marchează aniversarea a 70-a de la fondarea Consiliului Europei. Organizat de Consiliul Europei și Institutul Național al Justiției, evenimentul a urmărit sporirea
nivelului de înțelegere de către reprezentanții sistemului de
drept a principiilor care stau la baza prevederilor articolului 5
al CEDO, a interpretării acestora de către Curtea Europeană,
precum și conștientizarea vulnerabilităților întâlnite la implementarea efectivă a principiilor date.
Lucrările conferinței au fost deschise de către Diana
Scobioală, Director al Institutului Național al Justiției, William
Massolin, Șef al Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Victor Micu, Președinte al Consiliului Superior al Magistraturii,

Mircea Roșioru, adjunct al Procurorului General, și Mikhail
Lobov, Șef al Departamentului pentru politici și cooperare în
domeniul drepturilor omului al Directoratului General drepturile omului și statul de drept al CoE.
„Consolidarea și dezvoltarea sistemului de formare profesională inițială și continuă a tuturor actorilor care activează în sectorul justiţiei rămâne a fi o prioritate constantă, rolul
esențial în acest proces avându-l, cu preponderență, Institutul
Național al Justiției. Evident, una dintre preocupările Institutului și al întregului corp de formatori a fost și este familiarizarea
beneficiarilor INJ cu rigorile și standardele CEDO, precum și
cu jurisprudența Curții de la Strasbourg”, a declarat, în deschidere, Diana Scobioală.
La eveniment au participat reprezentanți guvernamentali
și ai Consiliului Europei, exponenți ai instituțiilor mandatate să
ofere instruire inițială și continuă judecătorilor, procurorilor și
avocaților din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Federația Rusă,
Georgia, Republica Moldova, România și Ucraina, precum
și experți ai societății civile și ai altor organizații regionale și
internaționale.
Conferința a fost divizată în sesiuni plenare și ateliere
de lucru în cadrul cărora s-a discutat despre principiile-cheie ale dreptului la libertate și la siguranță aplicate în context
regional, metodologia și constatările preliminare referitoare la
cercetarea privind aplicarea arestului preventiv în Republica
Moldova, provocări și soluții posibile în implementarea articolului 5 al CEDO la nivel național și regional etc.

Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală
„Fiind unicul centru de formare care livrează instruiri în
diverse domenii, atât juridice, cât și non-juridice, Institutul
Național al Justiției a acoperit și segmentul ce ține de proprietatea intelectuală prin integrarea modulului „Proprietate
Intelectuală” în planurile sale de formare continuă. În acest
sens, în vederea cunoașterii adecvate de către beneficiarii
noștri a specificului dreptului proprietății intelectuale, doar în
anul trecut am efectuat 12 activități de formare continuă, fiind
instruite 211 persoane, iar în prima jumătate a anului curent
au fost organizate 6 activităţi și instruite 85 de persoane”, a declarat Directorul INJ, Diana Scobioală, la cea de-a doua ediție
a seminarului regional „Asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală”.
Evenimentul a avut loc în perioada 5-6 iunie 2019 și este
organizat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova în cooperare cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale și Institutul Național al Justiției.
Seminarul regional a întrunit reprezentanţi ai instituțiilor
și ai autorităților publice cu atribuţii în domeniul protecției și
asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală
din Republica Moldova și din ţările Europei Centrale şi de Est,
precum și titulari de drepturi.
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Activitatea a avut drept scop consolidarea cunoştinţelor
în domeniul proprietății intelectuale, identificarea provocărilor
cu care se confruntă autoritățile responsabile de asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală și realizarea unui schimb de experiențe, bune practici și instrumente
de contracarare a contrafacerii și a comerțului ilicit. Lucrările
ediției au abordat problematica de investigare și examinare a
litigiilor în domeniul proprietății intelectuale, cu precădere încălcarea drepturilor asupra mărcii.
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Ediția III a Olimpiadei Naționale de Drept

În perioada 29-31 mai 2019, Institutul Național al Justiției
a fost gazda Olimpiadei Naționale de Drept, ediția a treia.
Competiția a întrunit studenți ai facultăților de drept ale
instituțiilor de învățământ superior din țară și a avut drept scop
dezvoltarea și valorificarea potențialului intelectual al viitorilor
specialiști în domeniul jurisprudenței.
Competiția s-a desfășurat în trei etape: proba preliminară
constituită din calificarea și soluționarea unei spețe propuse
cu aspecte din drept civil, penal, de procedură civilă și penală, proba semifinală – completarea unui formular de cerere
adresată Curții Europene a Drepturilor Omului în temeiul unei

decizii irevocabile naționale și proba finală – simularea unui
proces judiciar verbal.
Prestanța tinerilor a fost apreciată de un juriu alcătuit din
Diana Scobioală, Director al Institutului Național al Justiției,
Victoria Iftodi, Ministru al Justiției, Raisa Apolschii, judecător la Curtea Constituțională, Boris Talpă, șef al Centrului de
Informații Juridice al INJ, judecător detașat, Dumitru Pulbere,
membru al Consiliului Superior al Procurorilor, ex-președinte
al Curții Constituționale, și Maxim Lebedinschi, consilier în
domeniul juridic şi relaţiilor instituţionale, reprezentant al
Preşedintelui Republicii Moldova în relaţiile cu Parlamentul şi
Guvernul. La evaluare, juriul a ținut cont de cunoștințele procesuale și materiale, corectitudinea manifestată în procesul
judiciar, ingeniozitate, ținută și argumentare.
În etapa finală, care a avut loc vineri, 31 mai 2019, au
concurat trei echipe formate din reprezentanți ai Universității
de Stat din Moldova, ai Universității de Studii Politice și
Economice Europene „Constantin Stere” și ai Institutului
de Relații Internaționale din Moldova. Echipele au pregătit
fie poziția de apărare, fie de învinuire, fie au jucat rolul de
judecători într-un proces de judecată improvizat pe baza
unei spețe.
Locul I l-au obținut studenții echipei Facultății de drept a
Universității de Stat din Moldova – Adela Bulgac, Pavel Spatari
și Cristian Rotaru.

A avut loc Adunarea Generală a EJTN
Directorul Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, a participat la lucrările celei de-a XXII-a Adunare Generală a
Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN) a instituţiilor de
magistratură din statele membre ale Uniunii Europene.
Înaltul for s-a desfășurat în perioada 27-28 iunie 2019, la
București și a întrunit reprezentanți ai școlilor de magistratură din statele membre ale Uniunii Europene, ai Comisiei Europene şi ai organizaţiilor internaţionale din sectorul justiţiei.
Din delegația Institutului Național al Justiției la eveniment a
mai luat parte Valentina Conțescu, șefa Direcției management instituțional.
Adunarea Generală a EJTN din acest an a fost deschisă
de către Directorul Institutului Național al Magistraturii din
România, Cristina Rotaru-Radu, și Secretarul General al EJTN,
Wojciech Postulski.
Pe agenda evenimentului au fost incluse mai multe subiecte ce țin de raportul anual al Secretarului General, raportul
anual al Comitetului de conducere, prezentarea planului strategic al EJTN pentru anii 2021-2023, aprobarea unor amendamente la Regulamentul de procedură al EJTN, schimb de
programe și metode de formare judiciară etc. De asemenea,
un nou Secretar General al EJTN, Markus Brückner, și Comitetul de pilotaj al EJTN au fost aleși pentru următorul mandat 1
ianuarie 2020-31 decembrie 2022.
Menționăm că Institutul Național al Justiției are statut de
membru-observator al Reţelei Europene de Formare Judiciară
a școlilor de magistratură din statele-membre ale Uniunii Europene din 1 iulie 2016.
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Acord de colaborare cu Institutul Național al Justiției din Bulgaria
Directorul Institutului Național
al Justiției din Republica Moldova,
Diana Scobioală, și Directorul Institutului Național al Justiției din Bulgaria, Miglena Tacheva, și-au asumat responsabilități de colaborare
între instituțiile pe care le conduc,
semnând vineri, 28 iunie 2019, un
acord de cooperare.
Părțile s-au arătat dispuse să
instituie un cadru durabil de conlucrare în vederea eficientizării
procesului de formare judiciară și a
schimbului de bune practici.
În timpul semnării, s-a menţionat că asemenea acorduri vor favoriza dezvoltarea unui proces dinamic de formare multilaterală a actorilor sistemului de justiţie
care să corespundă necesităţilor identificate în ambele țări.

Conform acordului, părțile
își propun să inițieze schimburi
de experienţă, inclusiv prin vizite
de studiu; să organizeze reuniuni,
conferinţe, ateliere de lucru şi seminare comune, în cadrul cărora
vor fi discutate aspecte ce ţin de
domenii de interes comun; să facă
schimburi de documente, rezultate
ale cercetărilor ştiinţifice, broşuri şi
publicaţii de specialitate, materiale
analitice şi conceptuale, alte documente şi acte normative etc.
Semnarea acordului de cooperare a avut loc în cadrul vizitei
Directorului Institutului Național al
Justiției la București, România, pentru a participa la lucrările celei de-a XXII-a Adunare Generală a
Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN) a instituţiilor de
magistratură din statele membre ale Uniunii Europene.

Vizită la Florența: politici de formare profesională

Facilitarea schimbului de informații și de experiență între
instituțiile de formare judiciară, în special în domeniul instruirii
inițiale și continue a judecătorilor și procurorilor, a fost obiectivul
principal al vizitei Directorului Institutului Național al Justiției, Diana
Scobioală, la Școala Superioară a Magistraturii din Florența, Italia.
Evenimentul a avut loc pe 14 mai 2019.
În cadrul vizitei, Diana Scobioală, însoțită de Valentina
Conțescu, șefa Direcției management instituțional a INJ, precum și
de reprezentanți ai sistemului judiciar moldovenesc, s-a întâlnit cu
Luisa Napolitano, vicepreședinte al Școlii, fost membru al Consiliului
Judecătoresc al Italiei, și cu Andrea Del Re, membru al Consiliului de
Directori al Școlii, avocat.
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Întrevederea a servit drept prilej pentru un schimb de puncte
de vedere în ceea ce privește funcțiile și atribuțiile școlilor de formare a profesioniștilor din sectorul juridic din Republica Moldova și Italia. În particular, părțile s-au arătat interesate de aspectele specifice
ale politicii de formare profesională a candidaţilor la funcții de judecător și de procuror, precum și a judecătorilor și procurorilor aflaţi
în funcții. Alt subiect discutat a vizat oportunitatea introducerii programelor de schimb pentru candidații la funcții de judecător și de
procuror în cadrul formării inițiale la Institutul Național al Justiției.
Vizita a fost organizată în cadrul Proiectului Uniunii Europene
„Suport pentru prevenirea și combaterea eficientă a corupției în
sectorul justiției din Moldova”.
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DREPT CIVIL ȘI PROCESUAL CIVIL
CZU: 339.137

Suspendarea deciziilor plenului consiliului concurenţei:
aspecte practice
Suspension of competition
council plenary decisions:
practical aspects
Aurel BĂIEȘU,
doctor habilitat în drept,
profesor universitar,
ex-judecător la Curtea
Constituțională

SUMMARY
The request to suspend the decision of the Competition Council’s Plenum is one of the possibilities of
the undertakings sanctioned by the Competition
Council to be temporarily deprived of the decisions
effects until the case on the merits is solved. In this
respect, the authors analyze the court decisions in
the years 2014-2019 on the solving procedures of
the suspension requests of the sanctioning decisions issued by the Competition Council and subject
for the research the admitted or rejected evidence.

Elena SEDLEȚCHI,
doctorand, lector universitar
USEM, controlor principal de
stat la Consiliul Conurenței

This research is applied by taking into account
three objectives: 1) promoting competition that is
less well known, even for the majority of lawyers;
2) highlighting the purpose of sanction provided by
the Competition Law no. 183 of 11 July 2012, both
to stop the infringement and to maintain competition on the relevant market, as well as to discourage
undertakings of practicing new anti-competitive
actions; 3) the need to unify the existing court approaches, setting the most important ones and highlighting the differences in judicial practice.

SUMAR
Cererea de suspendare a deciziei Plenului Consiliului
Concurenței constituie una din posibilitățile întreprinderilor sancționate de Consiliul Concurenţei de a se lipsi
temporar de efectele deciziilor până la soluționarea cauzei în fond. În acest sens, autorii pun în lumină soluțiile
instanțelor de judecată din perioada anilor 2014-2019 privind procedurile de soluționare a cererilor de suspendare
a deciziilor de sancționare, emise de Consiliul Concurenței,
și supun cercetării probele admise sau respinse.

I.

Cuvinte-cheie: suspendarea deciziei Plenului Consiliului
Concurenței; cauțiune; cifra de afaceri; amenda; practica
judiciară; date statistice.

„Războiul cererilor de suspendare a deciziilor Plenului Consiliului Concurenței” sau „ploaia încheierilor de
strămutare” sunt sintagme perfecte pentru a caracteriza problemele care au apărut la sfârșitul anului 2014 și
continuă să existe și în anul 2019. Exceptând problema
de soluționare a competenței jurisdicționale materiale
în cauzele de contestare ale actului administrativ emis
de Consiliul Concurenței, care a finalizat la data de 5 ianuarie 2018. Problema vizată nu mai este relevantă din
această dată [13, p.141], întrucât a intrat în vigoare modificarea art. 78 alin. (1) din Legea concurenţei, nr. 183 din
11 iulie 2012 (în continuare Legea nr.183/2012 [9]), ce a
fost introdusă prin Legea pentru modificarea şi comple-

Cercetarea dată se impune, urmărindu-se trei obiective:
1) promovarea domeniului concurenței care este puțin
cunoscut, chiar și pentru majoritatea justițiabililor; 2)
evidențierea scopului sancționării prevăzut de Legea
concurenței nr. 183 din 11.07.2012, atât pentru a înceta încălcarea legii și a menține concurența pe piața
relevantă, cât și pentru a descuraja întreprinderile de
a mai practica noi acțiuni anticoncurențiale; 3) necesitatea unificării abordărilor existente ale instanțelor de
judecată, fixând cele mai importante dintre ele sau și
evidențierii diferențelor din practica judiciară.

Key-words: suspension of the Competition Council’s
decision; bail; turnover; fine; judicial practice; statistical data.

Introducere
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tarea unor acte legislative, nr. 254 din 1 decembrie 2017
[11]. Subiectul suspendării deciziilor Plenului Consiliului
Concurenței a suscitat un interes sporit pentru justițiari
și mediul de afaceri ca urmare a emiterii mai multor decizii ale Plenului Consiliului Concurenței prin care au fost
aplicate amenzi „piperate”. Amenzile au fost calculate
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din cifra totală de afaceri realizată în anul financiar anterior sancţionării de întreprinderile sancționate, pentru
încălcarea normelor concurențiale (materiale și procedurale). Sinteza amenzilor aplicate de Plenul Consiliului
Concurenței în perioada anilor 2014-2018 este redată în
Tabelul 1.

Sinteza amenzilor aplicate prin deciziile Plenului Consiliului Concurenței contestate
în perioada anilor 2014-2019 (trimestrul I)
Întreprinderea
sancționată
SA „Asito“
ÎCS „Rolling International”
„BM Technotrade”
SRL „AV Electronic”

Suma
amenzii,
lei

Suma
amenzii,
lei

Întreprinderea
sancționată

2235502,12 SRL „Dita Estfarm”

Întreprinderea
sancționată

14160292,22 SRL „Glamis”

918079,17 SRL „Esculap-Farm”

1477048,45 SRL „Cifrotech”

5 300000,00 SA „Metatron”

47872,90 SRL „Salubrity Solutions”

Tabelul 1

Suma
amenzii,
lei
16867,00
667398,99
154325,92

1384504,85 SA „SANFARM - PRIM”

1409087,20 „BTS PRO” SRL

491137,32

SRL „Scavolin”

21078005,96 SRL „Medeferent Grup”

141695,83 „BTS PRO” SRL

1072113,45

ÎM „47th Parallel”SRL

4874833,45l SA „Supraten”

SRL „Volta”

905252,91

1051775,65 SRL „BTS Pro”

SA „Donaris Vienna
Insurance Group”

ÎM CIA „Grawe Carat
Asigurări” SA

1653005,38 SA „Moldova-Astrovaz”

„Moldcargo” SA

1106431,24 SRL „Oztor”

SA „Klassika Asigurări”
SA „Moldasig”
SRL „TransencaTur”
SRL „Litarcom”

1550248,38 SRL„Liftmontaj”

54582,15

115421,52 SRL „Irinda Prim”

917749,97

39183,21 SRL „Mixacon-Lux”

SRL „System Capital
71695,00
Management”

1603602,76 SRL „Cartnord”

3384230,58 SRL „Ozun-Cons”
61961293,00 SRL „Barrisol”
1099421,01 ÎCS „Moldova Zahăr” SRL

4480833,18

113357, 52
818277,03

25251,66 SC „Universal Instal” SRL

516352,24

12072,68 SRL „Esempla Systems”

216252,36

56070,10 SRL „Dominic”

2571671,00

Notă: Datele au fost colectate din textul încheierilor instanțelor de judecată pronunțate asupra cererilor de aplicare a măsurilor de
asigurare, în perioada 2014-2018, accesate în bazele de date ale Judecătoriei Chișinău, Curții de Apel Chișinău și Curții Supreme de Justiție.

II. Executarea Deciziei Plenului Consiliului
Concurenței
Actele emise de Plenul Consiliului Concurenţei nu
se suspendă, dacă instanţa nu dispune altfel (art. 47
alin. (3) din Legea nr. 183/2012). Odată cu contestarea
în instanța de contencios administrativ a deciziei Plenului, reclamantul poate cere aplicarea măsurilor de
asigurare prin suspendarea acesteia. Aprecierea întinderii şi caracterul real, ireversibil al prejudiciului a cărui
producere iminentă este invocată de reclamant rămâne
la latitudinea judecătorului sau a instanței de judecată. În cazul în care decizia Plenului se suspendă până
la soluționarea cauzei în fond printr-un act judecătoresc irevocabil, atunci aceasta nu poate fi executată.
Desigur, în mod ideal, având încredere în legalitatea
și temeinicia deciziei autorității de concurență, părțile
implicate ar putea să nu se adreseze mai departe în
instanță de judecată și la scurgerea termenului de 30
de zile calendaristice decizia Plenului să devină un document executoriu, iar întreprinderea sancționată să o
execute benevol.
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Potrivit art. 66 alin. (4) din Legea nr. 183/2012, în cazul
neexecutării în termen de către întreprinderi şi asociaţii de
întreprinderi a deciziilor emise de Plenul Consiliului Concurenţei, executarea silită a acestora se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 183/2012 şi ale Codului
de executare, nr. 443 din 24 decembrie 2004 [3] (în continuare CE). Prevederea art. 11 lit. q) CE vine în confirmarea acestui fapt, care reglementează că „sunt documente
executorii şi se execută conform normelor stabilite de prezentul cod: actele emise de Consiliul Concurenţei privind
aplicarea sancțiunilor pecuniare”. Art. 11 din Codul supra
a fost completat recent cu lit. q) prin Legea nr. 191 din 23
septembrie 2016, în vigoare din 28 aprilie 2017. Până la
această modificare, Consiliul Concurenței intenta procedura de executarea deciziilor sale în temeiul art.11 lit. j) CE,
potrivit căreia „hotărârile (deciziile) cu privire la aplicarea
de sancţiuni eliberate de autorităţile publice şi/sau de alte
instituţii abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi
de control sunt documente executorii”.
În concluzie, remarcăm că modificarea introdusă
nu numai că dublează prevederea lit. j) art. 11 din Cod,
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dar și lasă incert statutul deciziilor Plenului Consiliului
Concurenței prin care se aplică sancțiuni nepecuniare,
precum sunt măsurile corective comportamentale sau
structurale și prescripțiile prin care se impun măsurile
interimare.
Potrivit art. 41 alin. (2) al Legii nr. 183/2012, în cazul
constatării încălcării art. 5, 7, 9 sau 11, Plenul Consiliului Concurenţei le poate impune orice măsuri corective
comportamentale sau structurale care sunt proporţionale cu încălcarea comisă şi sunt necesare pentru încetarea
efectivă a încălcării. La fel, în temeiul art. 41 alin. (3) din
Legea sus-numită „dacă, după examinarea preliminară a
plângerii, consideră că există motive suficiente pentru a
iniţia o investigaţie asupra presupusului caz de încălcare
a legislaţiei din domeniul concurenţei, ajutorului de stat
şi publicităţii, Plenul Consiliului Concurenţei, acţionând
din oficiu, poate să dispună, în caz de urgenţă determinată de riscul unui prejudiciu grav şi ireparabil adus concurenţei, printr-o prescripţie, măsuri interimare”.
De menționat că în anul 2018 a fost refuzată intentarea procedurii de executare a deciziei nr. CN-30 din
23 iunie 2016, prin care Plenul Consiliului Concurenței
a impus întreprinderii sancționate obligația de a înceta
săvârșirea actului de concurență neloială.
Situația dată necesită a fi soluționată prin modificarea cadrului legal supra, or Consiliul Concurenței nu
are instrumentele necesare pentru a cere executarea
și îndeplinirea actelor sale. Deci, nefiind executorii, deciziile Plenului prin care s-au impus măsuri corective
sau prescripțiile privind măsurile interimare, Consiliul
Concurenței rămâne fără pârghii de presiune asupra
concurenților, deoarece nu are temei să solicite urmărirea executării silite a măsurilor sau obligațiilor puse pe
seama concurentului care se face vinovat. Acest gol
de reglementare necesită a fi urgent soluționat. Totodată, se impune modificarea și completarea CE, având în
vedere necesitatea de asigurare a instrumentelor legale
ale Consiliului Concurentei pentru îndeplinirea misiunii
de protejare a concurenței și evitării dublării anumitor
dispoziții legislative și a eliminării din cod a prevederilor
contrare noii reglementări.
III. De ce amenzile aplicate de Plenul Consiliului
Concurenței sunt atât de mari?
Orice sancţiune aplicată presupune a fi un prejudiciu
pentru întreprindere, însă acesta se raportează la capacitatea financiară a acesteia. În cele din urmă, amenzile
pentru încălcarea legislației concurențiale îndeplinesc
două obiective: pedepsirea și descurajarea.
Competenţa exclusivă în aplicarea sancţiunii pentru
încălcarea legii concurenței aparţine Plenului Consiliului
Concurenței împuternicit prin prevederile art. 67 şi art.
77 ale Legii nr. 183/2012.
Prin derogare de la Codul contravențional [2], amenzile pentru încălcarea legislaţiei concurenţiale interzise la art. 15-19 se stabilesc conform Legi nr. 183/2012.
Așadar, limita amenzii pentru încălcările interzise la art.
15-19 este prevăzută de art. 77 alin. (1) din Legea nr.
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183/2012, constituind până la 0,5% din cifra totală de
afaceri realizată de întreprinderea în cauză în anul anterior sancţionării.
În ceea ce privește estimarea cuantumului amenzilor pentru încălcarea normelor materiale ale legislaţiei
concurenţiale prevăzute la art. 71, acesta constituie un
proces mai complicat ce presupune stabilirea nivelului
de bază al amenzii în funcție de gravitatea şi durata faptei. Nivelul de bază se obţine prin înmulţirea procentului determinat în funcţie de gradul de gravitate (până la
1-4%) cu factorul aferent duratei încălcării (1; 1,2 și 1,4),
potrivit art. 72 din Lege. Totodată, în cazurile prevăzute
de art. 73, nivelul de bază al amenzii poate fi majorat sau
redus cu un procent cuprins între 5 şi 10% din cuantumul stabilit în temeiul art. 72, pentru fiecare circumstanţă agravantă ori atenuantă constatată. În cazul circumstanţei agravante: continuarea sau repetarea de către o
întreprindere a unei încălcări identice sau similare după
ce Plenul Consiliului Concurenţei a constatat că această
întreprindere a încălcat dispoziţiile art. 5 sau 11, nivelul
de bază poate fi majorat cu un procent cuprins între 10
şi 25% pentru fiecare astfel de încălcare constatată de
Consiliul Concurenţei.
Prin urmare, în totalul circumstanțelor prevăzute de
lege, cuantumul amenzilor stabilite de Plen depinde de
cifra de afaceri realizată de întreprinderea sancționată.
În acest sens, examinând sesizarea privind excepţia de
neconstituţionalitate a sintagmei „din cifra totală de afaceri realizată de întreprinderea în cauză în anul anterior
sancţionării” din alin. (1) art. 77 din Legea nr. 183/2012,
Curtea Constituţională a dispus că stabilirea „cifrei totale
de afaceri” este un criteriu necesar în cadrul individualizării sancţiunii, chiar dacă generează în final cuantumuri
mari ale amenzii aplicate de Consiliul Concurenţei. Aceste sancţiuni urmăresc scopul de a descuraja comiterea
altor încălcări ale legislaţiei concurenţiale [5, pct.20].
Este de menționat că instanța de contencios administrativ are competența de a reduce, majora sau anula
amenzile sau penalităţile cu titlu cominatoriu aplicate,
după caz, prerogativă acordată prin art. 78 alin. (2) din Legea nr. 183/2012. Despre aceasta,Curtea Constituțională
a statuat că instanțele se vor pronunţa dacă individualizarea sancţiunii a fost sau nu proporţională cu fapta săvârşită [5, pct. 21].
În cazuri excepţionale, la solicitarea întreprinderii
sancționate, Consiliul Concurenţei are dreptul să reducă amenda, în temeiul art. 74 al Legii nr. 183/2012. Cazul
excepțional ce dă dreptul de a solicita reducerea este
absenţa capacităţii de plată a unei întreprinderi într-un
anumit context social şi economic, însă nu e suficient
doar simpla constatare a unei situaţii financiare nefavorabile sau precare. Solicitantul trebuie să prezinte
probe obiective potrivit cărora aplicarea unei amenzi,
în condiţiile stabilite de prezenta lege, ar pune iremediabil în pericol viabilitatea economică a întreprinderii
implicate şi ar conduce la devalorizarea completă a activelor acesteia.
Până la emiterea deciziei Plenului, întreprinderea
care a colaborat efectiv cu Consiliul Concurenţei în
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cadrul procedurilor, dincolo de obligaţia legală de a
coopera; a încetat încălcarea din propria voinţă a făptuitorului sau de la primele intervenţii ale Consiliului
Concurenţei; a făcut dovada privind faptul că încălcarea a fost comisă din neglijenţă etc. are posibilitate să
pretindă la reducerea nivelului de bază, în conformitate
cu art. 70 alin. (3) sau art. 73 alin. (3) ale aceleiași legi.
Lista circumstanţelor atenuante care determină reducerea nivelului de bază menţionate la alin. (3) ale art. 70
și 73 nu este exhaustivă.
În concluzie, dat fiind faptul că Legea nr. 183/2012
este conformă acquis-ului comunitar aferent, nu pot fi
justificate pretențiile reclamanților privind cuantumul
impunător al amenzii, atât timp cât calculul amenzii este
în corespundere cu art. 72-73 și 77 ale Legii supra, iar individualizarea s-a determinat ținând cont de gravitatea și
durata faptei și a consecințelor sale asupra concurenței.
În acest context, întreprinderile ar trebui să dea dovadă
de mai mult interes pentru a exclude orice semn de comportament anticoncurențial pe piețele relevante pentru
a preîntâmpina orice încălcare care implică aplicarea
unor sancțiuni administrative drastice.
IV. Cererea de solicitare a măsurii de asigurare
prin suspendarea deciziei Plenului Consiliului
Concurenței
Cererea de suspendare a deciziilor Plenului Consiliului Concurenței constituie una din posibilitățile întreprinderilor sancționate de Consiliul Concurenţei de
a lipsi temporar de efecte deciziile emise de autoritatea
de concurenţă până la pronunțarea deciziei pe fondul
cauzei.
Decizia Plenului Consiliului Concurenței se contestă în procedura de contencios administrativ în temeiul
Codului administrativ, nr. 116 din 19 iulie 2018 [1] (în
continuare CA). Judecătoria este instanța de contencios
administrativ competentă, unde poate fi depusă cererea
de solicitare a măsurii de asigurare prin suspendarea deciziei Plenului Consiliului Concurenței. Până la data de
1 aprilie 2019 (data intrării în vigoare a CA), suspendarea
deciziei contestate s-a efectuat prin prisma art. 21 din
Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000 [10] (în
continuare Legea contenciosului administrativ) coroborat cu art.174 Cod de procedură civilă nr. 225/2003 [4]
(în continuare CPC) și art. 47 alin. (3) şi (4) din Legea nr.
183/2012. La data de 1 aprilie 2019 au intrat în vigoare
prevederile CA și s-a abrogat Legea contenciosului administrativ.
În conformitate cu art. 195 CA, procedura acțiunii
în contenciosul administrativ se desfășoară conform
prevederilor CA. Suplimentar, se aplică prevederile CPC,
cu excepția art. 169 - 171. Instanța de judecată decide
asupra cererii privind suspendarea executării actului administrativ printr-o încheiere susceptibilă de recurs, fără
citarea participanților la proces, cu excepția cazurilor
când este necesar să fie audiate părțile în privința temeiniciei cererii de suspendare. Potrivit art. 214 alin. (4) din
CA, prevederile art. 177 alin. (2) CPC nu se aplică.
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Cererea privind suspendarea deciziei Plenului Consiliului Concurenței se depune, fie împreună cu cererea
de contestare a deciziei Plenului, fie separat, în orice etapă până la soluționarea cauzei în fond. În acest context,
reținem prevederile art.174 CPC, care permit întreprinderii sancționate să solicite de la judecător sau instanţă
dispunerea în aceeaşi zi aplicarea sau neaplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii, admițând asigurarea în
orice fază a procesului până la etapa în care hotărârea
judecătorească devine definitivă, în cazul în care neaplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii ar face imposibilă
executarea hotărârii judecătoreşti.
Una din novația noului CA este prevăzută la art. 172,
potrivit căruia reclamantul poate solicita suspendarea
până la înaintarea acțiunii în contencios administrativ,
contestând actul administrativ cu cerere prealabilă adresată autorității publice. În acest caz, autoritatea publică,
din oficiu sau la cererea persoanei afectate, poate suspenda executarea lui până la finalizarea procedurii prealabile. Suspendarea executării actului administrativ defavorabil se decide de autoritatea publică competentă în
termen de 5 zile lucrătoare din momentul înregistrării,
dacă legea nu prevede altfel.
În situația în care legiuitorul a stabilit la art. 47 alin.
(1) din Legea nr. 183/2012 că „deciziile şi prescripţiile
Consiliului Concurenţei, precum şi ordinele prevăzute
la art. 56 alin. (1) pot fi atacate, în termen de 30 de zile
calendaristice de la primirea acestora de către părţi, nemijlocit în instanţa de contencios administrativ competentă, fără a fi necesară depunerea unei cereri prealabile”,
atunci suspendarea deciziei Plenului până la finalizarea
procedurii prealabile nu este pasibilă de drept.
Cererea privind suspendarea deciziei Plenului trebuie să fie argumentată. De altfel, la soluționarea chestiunii
privind suspendarea actului administrativ, instanța de
judecată ia în considerare toți factorii și interesele relevante, și dispune suspendarea actului administrativ numai dacă constată existența celor două motive prevăzute de noul CA la art. 172 alin. (2), și anume:
1) actul este susceptibil de a cauza un pericol iminent de producere a unor prejudicii ireparabile
prin executarea în continuare a actului administrativ individual defavorabil;
2) există unele suspiciuni serioase și rezonabile privind legalitatea actului administrativ individual
defavorabil.
Prin urmare, în vederea suspendării executării unei
Decizii a Plenului, este necesar de inițiat procedura de
contestare a actului administrativ și de probat întrunirea
cumulativă a două condiţii, precum: existenţa unui caz
bine justificat şi unul din cele două motive prevăzute de
noul CA la art. 172 alin. (2).
CPC nu interzice înaintarea unei noi cereri de aplicare a măsurilor de asigurare pe parcursul dezbaterilor
judiciare, în cadrul aceleiași pricini, chiar dacă există
deja o hotărâre irevocabilă prin care s-a respins cererea
anterioară. În practica judiciară (nr. 3r-147/16/Asito SA),
Curtea a statuat că logica celor expuse vine şi din art.
203 alin. (2) CPC, care stipulează că respingerea cere-

NR . 2 ( 4 9 ) , 2 0 1 9

rii sau a demersului nu decade persoana interesată din
dreptul de a le înainta din nou pe parcursul dezbaterilor judiciare.
Noul CA la art. 93 alin. (2) a prevăzut regula generală potrivit căreia sarcina probaţiunii în partea suspendării actului contestat se pune pe seama persoanei care
contestă actul, dar și o derogare de la această regulă
grație căreia fiecare parte probează faptele atribuite exclusiv sferei sale, care este în corespundere cu art. 118
alin. (1) CPC.
O altă novație reglementată de noul Cod – art. 214
alin. (3) – este posibilitatea participanților de a depune
o declarație pe propria răspundere în locul prezentării
probelor obișnuite. Constatăm că nu este clară sintagma
„probe obișnuite”, iar lipsa prevederilor privind forma
declarației, termenul prezentării de facto a probelor în
formă fizică lasă loc pentru interpretări diferite și motiv
în plus pentru tergiversarea examinării.
Potrivit Dicţionarului explicativ ilustrat al limbii române, înțelesul uzual al cuvântului OBIŞNUÍT adj. este:
1. Care a devenit obicei, care a intrat în obișnuința cuiva, caracteristic cuiva. 2. Care se face, se întâmplă sau
se întâlnește în mod regulat, care se folosește adesea;
curent. 3. Care nu se distinge prin nimic în mod deosebit; care este comun, simplu, banal, de rând [6, p.1289].
Prin urmare, instanțele vor avea libertatea de a aprecia
după intima convingere care probe pot fi catalogate
drept „obișnuite” și care nu, ce pot crea, în consecință,
condiții de inegalitate a drepturilor procesuale ale
părților.
Altă prevedere care lasă semne de întrebare o găsim reglementată la alin. (5) art. 214 CA din care reiese
că „suspendarea executării poate fi condiționată de plata
unei cauțiuni, de îndeplinirea anumitor condiții sau poate fi limitată în timp”. Neclaritățile apar din cauza lipsei de
reglementare a unor prevederi clare despre cine, când și
în care circumstanțe pot fi solicitate condițiile; sau care
este cuantumul cauțiunii; care sunt regulile cu privire
la cauţiune? La fel, nu este pe înțeles dacă condițiile în
vederea suspendării actului administrativ pot fi impuse
de pârât; or, aceste condiții pot fi formulate numai de
instanța de judecată?
Existența răspunsurilor la aceste întrebări este necesară pentru evitarea cazurilor când întreprinderile se lichidează și, ca urmare, autoritatea publică nu are cum să
încaseze amenda aplicată pentru a fi vărsată în bugetul
de stat. Spre exemplu: executorul judecătoresc încetează procedura de executare, din considerentul constatării
faptului insuficienței bunurilor persoanei juridice lichidate pentru satisfacerea deplină a creanțelor creditorului. Se reține că până la lichidare, întreprinderea a cesionat drepturile sale asupra unei mărci pe larg cunoscută
la nivel național ce constituia un activ valoros financiar
din care s-ar fi putut acoperi cuantumul amenzii.
Legislația națională, la art. 81 CE, prevede un cuantum al cauțiunii de 120% din suma bănească ce urmează a fi încasată de la debitor sau din valoarea bunurilor
pe care acesta este obligat să le transmită în temeiul
hotărârii judecătoreşti, cu includerea cheltuielilor de
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judecată, pentru cazurile de suspendare a actelor administrative. Făcând o comparație cu Legea României
nr. 21/1996 a concurenţei, în art. 51 alin. (2) prevede că
„în cazul amenzilor, suspendarea se va dispune de către
instanța de judecată doar cu condiţia plăţii unei cauţiuni
stabilite conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la creanţele bugetare”. Astfel, art.
278 din Legea României nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală reglementează cuantumul cauțiunii
în funcție de suma amenzii, după cum urmează: „a) de
10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei; b) de
1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depăşeşte 10.000 lei; c)
de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depăşeşte 100.000
lei; d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depăşeşte
1.000.000 lei”.
În alt context, înaintăm următoarea dilemă: sunt
aplicabile regulile cu privire la cauțiune din CE în
redacția art. 80-82 ce prevăd că cauțiunea se achită în
cazul acţiunilor cu caracter patrimonial, când debitorul
atacă hotărârea judecătorească în temeiurile prevăzute
în capitolul XXXVIII secţiunea a 2-a din CPC în sensul
alin. (5) art. 214 CA?
Pornind de la cele relatate, constatăm că este necesară modificarea și completarea art. 47 al Legii nr.
183/2012 și a art. 214 CA în sensul stabilirii măsurilor
care să conducă la crearea unui sistem eficient și uniform de aplicare a regulilor de suspendare a actelor administrative.
Astfel, întreprinderea sancționată ar trebui să folosească cu bună-credință drepturile sale procedurale, depunând o cerere de asigurare a acțiunii în corespundere
cu prevederile legii, motivată și în circumstanțele pentru
care se solicită asigurarea prin suspendarea deciziei Plenului Consiliului Concurenței.
V. Analiza practicii judiciare privind soluționarea
cererilor de suspendare a deciziilor Plenului
Consiliului Concurenței: anii 2014-2019
(trimestrul I)
Examinând practica judiciară și soluțiile instanțelor
de recurs privind admiterea sau respingerea cererilor de
aplicare a măsurilor de asigurare prin suspendarea executării deciziei Plenului Consiliului Concurenței, prezentăm un tablou cu date statistice relatat în Tabelul 2.
Analiza datelor statistice prezentate mai jos arată
că din anul 2017 are loc o inversare de situație în materia aprecierii de către instanțele de judecată a probelor
anexate la cererile de suspendare și motivării încheierilor acestora. Așadar, per total, pe ani, avem aproape
un număr egal de încheieri pro și contra. Deși în ultimii
doi ani practica judiciară este în favoarea Consiliului
Concurenței, analiza încheierilor pronunțate în vederea
soluționării cererilor de suspendare a deciziilor Plenului
Consiliului Concurenței pune în evidență mai multe probleme, care țin atât de calitatea cererilor părții solicitante, cât și de aprecierea instanței, dar și exemple de bună
practică.
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Tabelul 2
Evoluția statistică a soluțiilor irevocabile pronunțate
de Curtea Supremă de Justiție (2014-februarie 2018)
și Curtea de Apel Chișinău (martie 2018-martie
2019) privind suspendarea executării deciziilor
Plenului Consiliului Concurenței [14].

Nr.

Anul

1
2
3
4
5
6

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total

–

Soluția Curții Supreme
Total
de Justiție/Curții de Apel
încheieri/
Chișinău
decizii
Suspendarea Suspendarea
irevocabile
admisă
respinsă
4
2
2
7
4
3
19
14
5
13
2
11
16
3
13
3
2
1
27
35
62
43%
56%

Asigurarea acţiunii civile constă dintr-o totalitate
de măsuri silite, temporare dispuse de către instanţa de
judecată la solicitarea părţii interesate, menite să garanteze executarea efectivă a unei hotărâri judecătoreşti
definitive. Aceste măsuri trebuie să satisfacă următoarele exigențe:
- sunt urgente (chestiunea privind aplicarea sau
refuzul aplicării lor se soluţionează rapid şi într-o
procedură simplificată);
- au un caracter temporar;
- au drept scop apărarea drepturilor patrimoniale
ale solicitantului;
- urmează să fie în concordanţă cu obiectul acţiunii.
Astfel, pentru a vedea dacă au fost îndeplinite
cerințele expuse supra, începem cu evidențierea argumentelor instanțelor de recurs în partea respingerii cererii de asigurare a acțiunii prin suspendarea executării
deciziei Plenului Consiliului Concurenței:
– Recurentul nu a probat existenţa circumstanţelor
ce ar demonstra imposibilitatea executării hotărârii
sau anumite dificultăţi în privinţa punerii în aplicare
a acesteia, argumentele reclamantului limitându-se
doar la afirmaţii declarative (nr. 3r-128/15/„Rolling
International”) [14]. O altă argumentare expusă la fel
de laconic o constatăm în alt caz: Curtea nu reține
argumentul recurentului precum că, dacă decizia
Plenului nu ar fi suspendată și ar fi încasată amenda
exagerată, până la soluționarea pricinii date, întreprinderea cert va avea de suferit o pagubă iminentă,
deoarece este neîntemeiată și lipsită de suport juridic (nr. 3r-28/16/„Volta” SRL) [14]. Alte argumente
aferente respingerii cererii nu se conțin în încheierile
nr. 3r-128/15 și nr. 3r-28/16.
– Instanța reține că recurentul nu a prezentat niciun
înscris probatoriu ce reflectă situația financiară actuală a companiei și ar justifica afirmațiile că în situația
actuală retragerea sumei amenzii va provoca întreprinderii pagube iminente funcționării acesteia, pre-
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cum: documentele de evidență contabilă, analiza
economico-financiară a activelor etc. (nr. 3r-6/17/
„Moldova Zahăr” SRL; nr. 3r-543/18/„Cartnord” SRL)
[14].
În alt caz, Curtea, explicând noțiunea de „pagubă
iminentă” […], reţine că mărimea amenzii aplicate
prin decizia Plenului nu depăşeşte limita prevăzută
de lege de 0,5%, constituind 0,1 % din cifra totală de
afaceri realizată de întreprinderea în cauză în anul
anterior sancţionării. Respectiv, amenda nu poate
duce la perturbarea funcţionării întreprinderii. Astfel, instanța pentru prima dată admite raționamentul
că suma amenzii este o mică parte din cifra de afaceri, în așa fel nu poate constitui o pagubă iminentă.
La fel, instanța explică că, în art. 47 alin. (4) al Legii
nr. 183/2012, legiuitorul a prevăzut expres modalitatea de revendicare a drepturilor plătitorului în
cazul în care decizia contestată este anulată de instanţă, suma amenzii i se restituie în termen de 45
de zile din bugetul de stat. În aceste circumstanţe,
neaplicarea măsurii de suspendare a acţiunii nu va
face imposibilă restituirea sumelor băneşti achitate (nr. 3r-196/16/ SA „Supraten”; nr. 3r-250/16/ SA
„Donaris Vienna Insurance Group”; nr. 3r-302/16/
SA „Moldova-Astrovaz”; nr. 3r-108/17/SRL „Oztor”;
nr. 3r-100/17/SRL „System Capital Management”;
nr. 3r-116/17/ SRL „Ozun-Cons”; nr. 3r-151/17/SRL
„Barrisol”; nr. 3r-153/17/„Moldova Zahăr” SRL; nr. 3r172/17/ SRL „TransencaTur”; nr. 3r-170/17/SRL „Litarcom”; nr. 3r-218/17/SRL „Glamis”; nr. 3r-355/18/SRL
„Liftmontaj”; nr. 3r-493/18/SRL „Mixacon-Lux”; nr. 3r543/18/ SRL „Cartnord”) [14].
La declarația reclamantului, precum că încasarea
amenzii va pune întreprinderea în imposibilitate de
a achita plățiile salariile, instanța poate considera că
acesta a prezentat probe insuficiente. La caz, Curtea
atestă faptul că întreprinderea dispune de posibilitatea de a-şi executa obligaţiile sale faţă de angajaţi;
or, anunţarea şomajului tehnic pentru 1/3 din angajaţi şi pe o perioadă de 2 luni, nu denotă caracterul
evident al survenirii prejudiciului iminent pentru
întreprindere în situaţia în care agentul economic
activează în continuare, achitând salarii integrale
celorlaţi angajaţi […]. Or, la dosar nu sunt anexate
înscrisuri probatorii ce ar confirma faptul că executarea deciziei Plenului […] a generat situaţia de
anunţare a şomajului tehnic pentru cei 43 de angajaţi (nr. 3r-107/16/„Volta” SRL) [14]. Reținem cazurile
nr. 3r-16/18 și nr. 3r-525/18, în care Curtea a respins
declarația recurentului că impunerea achitării amenzii va perturba executarea mai multor contracte de
achiziții, fapt ce-i poate cauza un prejudiciu iminent,
deoarece recurentul nu a prezentat niciun înscris
probatoriu ce ar reflecta situația financiară actuală a
companiei [14].
În situațiile când partea invocă practica judiciară
existentă expusă în cererile înaintate de alte întreprinderi sancționate prin aceeași decizie a Plenului,
instanța reține că intimatul și prima instanță au
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eludat faptul că fiecare caz se examinează în parte
şi minuţios, rezultând din argumentele şi probele
prezentate. Tot aici, menţionează că măsurile de
asigurare, aplicate prin suspendarea actului contestat la cererea altor reclamanţi în acelaşi litigiu
în partea ce-i vizează, nu pot constitui temei de
admitere a prezentei cereri de suspendare a executării actului administrativ, deoarece circumstanţele
determinante aplicării măsurilor de suspendare nu
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coincid, în condiţiile când fiecare reclamant/asigurător înregistrează cifre de afaceri și rată de solvabilitate diferite (nr. 3r-112/17/ SA „Donaris Vienna
Insurance Group”) [14].
În acest context, prezentăm tabloul soluțiilor
instanțelor de judecată asupra cererilor înaintate de
companiile de asigurare în partea suspendării Deciziei
Plenului Consiliului Concurenței nr. DA-78 din 28 decembrie 2015.
Tabelul 3

Klassika Asigurări
Admis
10.09.14
13.04.16

Respins
28.10.14
17.02.16

Cioara albă

Admis
11.04.14
30.03.16
08.06.16
20.07.16

Respins
13.11.14

-

–

–

–

Admis
22.10.14
03.12.14

08.06.16

Donaris Vienna Insurance Group
Admis
Respins
04.02.16
05.04.16
23.11.16
17.10.16
16.08.17
27.03.17

–

Victoria
Asigurări

Asito

Moldasig
Admis
16.09.14
24.11.14
27.04.16

Respins

22.02.16

Grave
Carat
Asigurări
Admis
01.02.16
30.03.16

Moldova
Astrovaz
Admis
17.10.16
27.03.17
19.07.17

Respins
21.12.16

Observăm următoarele:
Doar Donaris Vienna Insurance Group, una din cele 7 companii de asigurări
sancționate, i-a fost respinsă definitiv cererea privind suspendarea deciziei Plenului.
Dacă în cazul a 5 companii s-au pronunțat inclusiv soluții privind respingerea
suspendării, atunci în 2 cazuri (Victoria Asigurări și Grave Carat Asigurări) instanțele
au avut soluții numai în partea admiterii suspendării.
Disputele pe cauzele supra nu se încadrează în noțiunea de termen rezonabil, dat
fiind faptul că acestea au durat 3-4 ani (2014-2017).

Instanţa de recurs remarcă precum că demersul a
fost respins temeinic și din considerentul că neaplicarea măsurilor de asigurare, în forma solicitată,
nu ar putea avea consecinţe anume, care ar fi de
natură să producă dificultăți în executarea eventualei hotărâri judecătoreşti de admitere a acţiunii şi
nu are cum afecta eficacitatea actului de justiţie. În
acest sens, Curtea a relatat că solicitarea de a suspenda executarea Deciziei […] implică inevitabil o
expunere asupra fondului cauzei din partea judecătorului (nr. 3r-152/18/SRL „Salubrity Solutions”
pct. 18, 19) [14].
Instanța de recurs constată că intimatul la acţiunea
înaintată nu a prezentat nicio probă concludentă ce
ar putea dovedi producerea unui eventual prejudiciu iminent şi ireparabil, prin nesuspendarea executării deciziei contestate, dar s-a făcut îngrijorat doar
de posibila prejudiciere a imaginii, prestigiului său şi
a venitului ratat (nr. 3r-355/18/SRL „Liftmontaj”) [14].
Reclamantul nu a indicat în cerere temeiul pentru
aplicarea măsurilor de asigurare, acesta limitânduse în acţiunea civilă doar cu invocarea dispoziţiilor
art.174 CPC. Prin urmare, instanța de fond nu a analizat temeiurile expuse în solicitare, nu şi-a întemeiat
soluţia pe probe şi argumente în acest sens, care urmau a fi prezentate de solicitant (nr. 3r-355/18/ SRL
„Liftmontaj”) [14].
La caz, unicul argument al Curții în vederea respingerii suspendării a fost trimiterea la […] prevederile
art. 47 alin. (4) al Legii nr. 183/2012 care stabilesc că,

în cazul în care decizia atacată în partea ce ţine de
aplicarea sancţiunilor a fost anulată, în tot sau în parte, printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, suma corespunzătoare a amenzii se restituie plătitorului acesteia din bugetul de stat în termen
de 45 de zile (nr. 3r-7/18/ SRL „Interacces-M”) [14]. Cu
toate că, în alt caz analizat, Colegiul respinge criticile
Consiliului Concurenței în vederea respingerii cererii
de suspendare, în legătură cu prevederile art. 47 alin.
(4) din Legea nr. 183/2012, la caz scopul aplicării măsurii de asigurare este prevenirea unei pagube iminente şi nu crearea de dificultăți judecătorești sau
imposibilitatea de executare a hotărârii judecătorești
(nr. 3r-59/16/„Grawe Carat Asigurări” SA) [14].
– În același context, Curtea pune în evidență faptul că,
în speţă nu sunt întrunite condiţiile de suspendare
a actului administrativ contestat, or, în cazul în care
reclamantul va avea câștig de cauză şi instanţa va
anula actul administrativ care face obiectul acţiunii,
nu va exista pericolul neexecutării hotărârii judecătoreşti (nr. 3r-493/18/SRL „Mixacon-Lux”) [14].
Argumentele instanțelor de recurs, în partea admiterii
cererii de asigurare a acțiunii prin suspendarea executării
deciziei Consiliului Concurenței, au fost următoarele:
– Deseori, în scopul admiterii cererii întreprinderii
sancționate, Curtea invocă doar că, prin retragerea
sumei […] din circuitul civil al companiei, se cauzează pagube iminente (nr. 3r-276/14/„Victoria Asigurări” SA; nr. 3r-170/15/„BM Technotrade”SRL; nr.
3r-225/15/„AV Electronic” SRL; nr. 3r-59/16/„Grawe
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Carat Asigurări” SA; nr. 3r-82/16/SA „Moldasig”; nr.
3r-99/16/„Asito“ SA; nr. 3r-155/16/„Dita Estfarm”
SRL) [14]. Sau că încasarea sumei […], care este considerată a fi una destul de mare, nu poate trece fără
repercusiuni asupra activităţii normale a agentului
economic, indiferent de cifra de afaceri a acestuia (nr. 3r-225/15/„AV Electronic” SRL; nr. 3r-72/16/
„Moldcargo” SA; nr. 3r-172/16/SA „Sanfarm-Prim”;
nr. 3r-163/16/SRL „Medeferent Grup”; nr. 3r-316/16/
SA „Supraten”; nr. 3r-81/17/ SA „Moldova-Astrovaz”;
nr. 3r-309/18/”BTS PRO” SRL; nr. 3r-274/18/„BTS
PRO” SRL) [14]. Adesea, aceste argumente sunt invocate chiar dacă la cerere nu există niciun înscris
anexat. Afirmațiile Consiliului Concurenței în acest
sens, Colegiul le apreciază ca fiind declarative. Or,
însăşi mărimea sumei dispuse încasării prin decizia
contestată constituie în sine un argument justificator pentru aplicarea măsurilor de asigurare, care în
cazul retragerii din contul reclamantei, chiar şi pe o
perioadă determinată (în cazul admiterii acţiunii), ar
crea impedimente negative în activitatea normală a
intimatei (nr. 3r-316/16/ SA „Supraten” [14].
Instanțele nu indică ce probe prezentate de partea interesată au stat la baza admiterii acțiunii,
rezumându-și concluziile doar că declarațiile Consiliului Concurenței sunt neîntemeiate. Spre deosebire
de alte încheieri, pe cazuri similare se indică concret:
• actul care a convins instanța (nr. 3r-154/16/
„Metatron” SA; nr. 3r-72/16/„Moldcargo” SA; nr.
3r-104/16/„Rolling International” SRL; nr. 3r155/16/SRL ”Dita Estfarm” [14]; sau
• probele insuficiente; sau probele care nu dovedesc că ar crea prejudicii iminente şi ireparabile întreprinderii reclamante (nr. 3r-107/16; nr.
3r-217/17/SRL „Cifrotech”; nr. 3r-16/18/SRL „Litarcom”; nr. 3r-525/18/ SRL „Irinda Prim”; nr. 3r543/18/ SRL „Cartnord”).
Instanța face trimitere la practica judiciară existentă
pe cauzele intentate de întreprinderile sancționate
prin aceeași decizie a Plenului și concluzionează cu
art. 26 alin. (1) şi (4) CPC, potrivit căruia procesele
civile se desfăşoară pe principiul contradictorialităţii şi egalităţii părţilor în drepturile procedurale.
Egalitatea părţilor în drepturile procedurale este garantată prin lege şi se asigură de către instanţă prin
crearea posibilităţilor egale, suficiente şi adecvate
de folosire a tuturor mijloacelor procedurale pentru
susţinerea poziţiei asupra circumstanţelor de fapt şi
de drept, astfel încât nici una dintre părţi să nu fie
defavorizată în raport cu cealaltă. Conform art. 8
din Legea privind organizarea judecătorească, nr.
514/1995 [12], toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt
egali în faţa legii şi autorităţii judecătoreşti, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă,
religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau
de origine socială, precum şi de alte împrejurări. În
corespundere cu normele de drept citate şi în vederea asigurării principiului egalităţii participanţilor în
proces în drepturile procedurale, Curtea a admis sus-
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pendarea deciziei (nr.3r-73/16/„Klassika Asigurări”
SA; nr. 3r-147/16//„Asito“ SA) [14]. Amintim, soluția
opusă în alt caz (nr. 3r-112/17 SA „Donaris Vienna
Insurance Group”) [14], unde instanța menţionează
că suspendarea deciziei contestate la cererea altor
reclamanţi în acelaşi litigiu, în partea ce-i vizează, nu
poate constitui temei de admitere a prezentei cereri
de suspendare, deoarece circumstanţele determinante aplicării măsurilor de suspendare nu coincid,
în condiţiile când fiecare reclamant are cifră de afaceri și rată de solvabilitate diferite.
– Colegiul relevă că, rezultând din prevederile legale, în cazul executării deciziei prin achitarea amenzii care constituie obiectul contestării, în esenţă,
desfăşurarea procesului în continuare îşi va pierde
efectul (nr. 3r-104/16/„Rolling International”SRL)
[14]. În alt caz, Curtea notează că însăşi executarea
deciziei duce, în esenţă, la dispariţia litigiului, în
condiţiile când art. 66 alin. (1) al Legii nr. 183/2012
statuează expres că deciziile şi prescripţiile Plenului
adoptate în condiţiile prezentei legi se execută, în
termenul menţionat în ele, de către întreprinderile,
asociaţiile de întreprinderi, autorităţile administraţiei publice cărora le sunt adresate. În speţă, executarea deciziei contestate urma a fi efectuată în
termen de 60 zile lucrătoare de la data comunicării
acesteia societăţii. Concomitent, Colegiul remarcă
că art. 66 alin. (4) al Legii nr. 183/2012 prevede că,
în cazul neexecutării în termen de către întreprinderi şi asociaţii de întreprinderi a deciziilor Plenului,
executarea silită a acestora se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale Codului
de executare. În atare circumstanţe, Colegiul relevă
că suspendarea executării deciziei contestate este
necesară şi dictată şi de prevederile legale în raport
cu circumstanţele invocate în cererea cu privire la
suspendarea deciziei contestate (nr. 3r-163/16/SRL
„Medeferent Grup”) [14].
Reținem infra, concluzii din practica instanțelor de
recurs care nu ar trebui să se repete, deoarece creează o
discrepanță evidentă de practică atunci când:
- Instanța de fond, ieşind din limitele cerinţei, chiar dacă
reclamantul solicită suspendarea deciziei Plenului
în partea încasării sumei amenzii, suspendă integral
efectele juridice ale deciziei Plenului (nr. 3r-262/15/
SRL „ Scavolin”; nr. 3r-585/18/„BTS Pro” SRL) [14];
- Instanța de fond respinge cererea de aplicare a măsurilor de asigurare, fără a da apreciere probelor prezentate de către reclamant în încheierea pronunțată,
fapt ce a constituit temei pentru a remite cauza spre
rejudecare (nr. 3r-205/17/„BTS Pro” SRL) [14];
- Instanța admite suspendarea din unicul motiv că
însăși suma amenzii este impunătoare, chiar dacă
Curtea Constituţională a dispus că prin instituirea
unei sancţiuni şi obligarea la plata unei amenzi
nu se aduce atingere dreptului de proprietate,
chiar dacă are ca efect diminuarea patrimoniului
[5, pct.23]. În acest sens, instanța invocă că „nu se
aduce atingerea dreptului de proprietate”, dat fiind
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faptul că achitarea amenzii nu se efectuează din
venitul proprietarilor (asociaţilor) companiei, ci din
rulajul total al companiei şi în cazul dat achitarea
amenzii ar duce la perturbarea funcţionării întreprinderii, ori aceste cheltuieli nu au fost prevăzute
în planul de activităţi ale companiei. Sau suspendarea rezultă din prevenirea încălcării dreptului de
proprietate a întreprinderii, or aceasta reprezintă
în sine prevenirea unei pagube iminente (nr. 3r155/16/„Dita Estfarm” SRL) [14];
- Instanțele, având pe rol proceduri derivate, într-un
caz să identifice temeiul de suspendare și să suspende actul administrativ, în cel de-al doilea să
ignore existența temeiului de suspendare și să respingă cererea. Existența unei soluții anterioare întro cauză ce are ca obiect un alt act administrativ,
dar derivând din aceleași temeiuri de investigație
anticoncurențială, în care instanțele au constatat
irevocabil temeiul suspendării – iminența pagubei,
exclude o soluție contradictorie (nr. 3r-585/18/„BTS
Pro” SRL) [14].
La fel, menționăm concluziile instanțelor care urmează a fi menținute în practică, după cum urmează:
- În cadrul aceleiaşi pricini, persoana interesată are
dreptul de a înainta din nou o cerere de aplicare a
măsurilor de asigurare pe parcursul dezbaterilor
judiciare, chiar dacă există deja o hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a respins cererea, ținând cont de art. 203 alin. (2) CPC. Deseori,
reclamanții, care depun repetat o cerere de suspendare a executării actului administrativ, anexează
suplimentar înscrisuri pentru a dovedi survenirea
pagubei iminente. Desigur, acest fapt nu garantează soluționarea pozitivă a cererii, deoarece instanța,
până la urmă, decide care probe sunt convingătoare
și care nu.
- Instanța reține care înscrisuri probatorii reflectă
situația financiară actuală a companiei, cum ar fi: documentele de evidență contabilă, analiza economico-financiară a activelor etc. (nr. 3r-6/17/„Moldova
Zahăr” SRL) [14]. Totodată, evidențiem înscrisurile
prezentate de reclamant și recunoscute ca probe în
spețele analizate: situația poziției financiare; situația
de profit şi pierderi; nota informativă privind veniturile și cheltuielile, activul și pasivul întreprinderii;
raportul financiar pentru primele 9 luni ale anului;
contracte de achiziții publice care urmează a fi executate; informație privind suma lunară a salarizării;
raportul de cercetare statistică trimestrială, darea de
seamă forma IPC18; înscrisuri ce atestă datoria acestuia faţă de nerezidenţi rezultată din importul mărfurilor; înscrisuri care atestă datoria faţă de rezidenţii
Republicii Moldova rezultată din procurarea de servicii şi materiale pe piaţa internă etc.
În acest sens, menționăm prevederile art.177 alin.
(1) CPC, potrivit căruia reclamantul care solicită suspendarea deciziei Plenului are obligaţia de a motiva
sau indica existenţa sau iminenţa unor riscuri, care
pot să survină prin neaplicarea măsurilor de asigurare.
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Dar, aprecierea întinderii şi caracterul real, ireversibil al
prejudiciului, a cărui producere iminentă este invocată de reclamant, este la latitudinea judecătorului sau
instanței de judecată.
- Nu poate constitui temei de admitere a cererii de
suspendare a executării deciziei, deoarece circumstanţele determinante aplicării măsurilor de
suspendare nu coincid, în condiţiile când fiecare
reclamant/asigurător înregistrează cifre de afaceri
diferite şi,respectiv, rata de solvabilitate, la fel, este
diferită (nr. 3r-112/17/ SA „Donaris Vienna Insurance Group”) [14].
- Invocarea autorităţii lucrului judecat în speţă este
eronată, or acest principiu se aplică examinării în
fond a pretenţiei şi nu a altor acte procesuale emise
de instanţă pentru buna desfăşurare a procesului.
Astfel, se are în vedere examinarea unor fapte în cadrul a două pricini diferite, între care una s-a finalizat printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, iar
alta este pendinte. În speţă însă se examinează o
cerere în cadrul aceleiaşi pricini (nr. 3r-147/16/„Asito“ SA) [14].
În concluzie, jurisprudența Curții Supreme de Justiţie sau a Curții de Apel Chișinau (în calitate de instanță
de recurs) a reţinut necesitatea justificării prin probe a
prejudiciului, cum ar fi: documentele de evidenţă contabilă, analiza economico-financiară a activelor etc., ce
ar justifica, în mod inevitabil, afirmaţiile precum că retragerea sumei va provoca pagube iminente funcționării
acesteia. Într-o altă cauză, Curtea a reținut că mărimea
amenzii, care este conformă prevederilor legii, nu poate duce la perturbarea funcţionării agentului economic.
Opus celei din urmă cauze, în alt caz, Curtea a statuat că
însăşi mărimea sumei dispuse încasării din circuitul civil
al companiei ar cauza pagube iminente și/sau nu poate
trece fără repercusiuni asupra activităţii normale a întreprinderii, indiferent de cifra de afaceri a acesteia. Într-o
altă jurisprudență, creată de Curtea de Apel Chișinău,
s-a reţinut că amenda aplicată de o autoritate publică
nu poate reprezenta în sine o pagubă iminentă pentru
întreprinderi, încasarea amenzii constituie un prejudiciu
material viitor şi previzibil şi nu poate fi prezumată a fi
un prejudiciu ireversibil şi ireparabil, având în vedere că
restituie suma amenzii achitate în bugetul de stat, este
garantat expres de art. 47 alin.(4) al Legii nr. 183/2012 (nr.
3r-322/18/ SRL„Tehnocomplex”) [14].
Rezumând concluziile expuse, constatăm că deseori
întreprinderile sancționate nu prezintă înscrisuri (nicio
probă, doar declarații; sau probe insuficiente) pentru a-și
întemeia pretenția în vederea suspendării, iar în unele
cazuri instanța nu își expune motivat argumentarea asupra celor invocate, sau argumentele sunt expuse în sens
opus celor invocate anterior de către instanța de judecată, în alte cazuri similare sau care depăşesc scopul şi
limitele asigurării acţiunii etc.Toate observațiile anterioare fac dovada faptului că există discrepanțe evidente de
practică în domeniul suspendării actelor administrative.
Așadar, „războiul cererilor de suspendare a deciziilor Plenului Consiliului Concurenței” din perioada anilor

17

R E V I S TA I N S T I T U T U L U I N AŢ I O N A L

AL

J USTIŢIEI

2014-2019 (trimestrul I) s-a adeverit a fi unul complex,
având în vedere cuantumul amenzilor mari percepute ca
sumă totală, însă raportate la cifra de afaceri sunt destul de mici. În pofida multitudinii aspectelor admise sau
respinse în spețele examinate de către instanțele de contencios administrativ, cu certitudine, au avut impact pozitiv asupra creșterii culturii concurențiale. Paralel, cele
sus-cercetate denotă că explicațiile de practică judiciară
unitară, date de Hotărârea Plenului Curții Supreme de
Justiție nr. 10 din 30 octombrie 2009 cu privire la practica
aplicării de către instanţele de contencios administrativ
a unor prevederi ale Legii contenciosului administrativ
[8] și de Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie
cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a
legislaţiei ce reglementează asigurarea acţiunii în cauze
civile nr. 32 din 24 octombrie 2003 [7], sunt depășite și
urmează a fi revizuite, ținându-se cont de observațiile
relatate de autori în prezenta lucrare.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
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Coraportul dintre cazul asigurat și riscul asigurat
Co-report between the insured
case and insured risk
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SUMAR
Societatea contemporană se confruntă permanent cu o
extraordinară diversitate de riscuri: riscuri naturale, riscuri profesionale, riscuri ce afectează sănătatea, riscuri
ce deteriorează mediul înconjurător şi au efecte negative asupra generaţiilor viitoare etc., a căror acţiune este
într-o anumită măsură permanentă și stabilă. Bazândune pe acest concept, putem afirma că riscul este determinat de incertitudinea survenirii unei pierderi, uneori
care poate fi prevenită, deoarece riscul este constant, iar
alteori nu poate fi prevenită, deoarece riscul este spontan. Asigurării îi revine rolul de a compensa pierderile
cauzate de survenirea riscului prin transferarea acestui
risc asigurătorului, care acceptă să despăgubească la
survenirea cazului asigurat.
Cuvinte-cheie: risc asigurat, caz asigurat, eveniment
incert, daună, pagubă, asigurat, asigurător, păgubit, termen, determinat, măsurabuil.

„Riscul” este o noțiune greu de definit, pentru că este
utilizată într-o mare varietate de sensuri. Economiștii,
juriștii, teoreticienii, statisticienii, actuarii – fiecare au
conceptul lor propriu privind riscul [7, p.16].
Una dintre numeroasele definiții date riscului demonstrează ca acesta este o ameninţare, o posibilitate
de a se produce un eveniment generator de pagube,
caracterizat, pe de o parte, prin gravitatea consecinţelor
sale şi, pe de altă parte, prin probabilitatea de a produce
aceste consecințe [1, p.35].
Existenţa riscurilor în universalitatea sa, presupune
limitarea sau protejarea împotriva pierderilor cauzate de
întâmplarea acestora. Riscul, indiferent de măsurile luate
de evitare sau prevenire, dacă se întâmplă, presupune
distrugeri materiale sau financiare care trebuie plătite de
cineva, şi acest lucru se poate obţine numai cu ajutorul
asigurării. Oricine are nevoie de această formă specială
de protecţie, numită asigurare, poate s-o primească –
asigurare facultativă, deoarece aceasta constituie o formă de acoperire împotriva pericolelor sau accidentelor

Contemporary society is constantly confronted
with an extraordinary diversity of risks: natural
risks, occupational risks, health risks, environmental hazards that have negative effects on future generations, etc., whose action is to some extent permanent and stable . Based on this concept, we can
say that the risk is determined by the uncertainty
of a loss, sometimes prevented, because the risk is
constant and sometimes it can not be prevented
because the risk is spontaneous. Insurance has the
role of offsetting the losses caused by the risk by
transferring these risks to the insurer who accepts
to compensate for the insured event.
Key-words: insured risk, insured case, uncertain
event, damage, loss, insured, insurer, injured, term,
determined, measurable.

la care este expusă populaţia sau agenţii economici. Însă,
unele riscuri sunt prevenite prin lege, or această formă
de asigurare denotă un caracter obligatoriu în momentul întrunirii anumitor condiții și premise – asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse
de autovehicule [11] și asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor față de călători [12].
Analiza riscului se referă în mare parte la asigurarea
facultativă; or, o astfel de analiză a riscurilor ce se referă
la asigurarea obligatorie din domeniul rutier a fost efectuată anticipat de către legiuitor, astfel fiind instituită
obligativitatea asigurării persoanelor ce dețin autovehicule și/sau sunt transportatori și, respectiv, întrunesc
condițiile propuse de legiuitor.
Revenind la analiza riscului, trebuie de reținut că
această nevoie de protecţie este diferenţiată în funcţie
de aversiunea la risc a persoanelor expuse și nemijlocit
de conştientizarea expunerii la risc.
De menționat în acest sens că, indiferent de aversiunea la risc a acestor persoane, riscurile s-au întâmplat,
se înâmplă şi se vor mai întâmpla, acestea afectând nemijlocit bunurile, valorile, activele, viaţa sau integritatea,
după caz, a persoanelor fizice sau juridice. Gestiunea și
managementul situaţiilor riscante, cu care volens nolens
trebuie să se confrunte omul, începe de obicei cu o recunoaştere iniţială a unei situaţii riscante. O persoană
acumulează informaţii despre o situaţie din care reiese
că poate să piardă ceva de valoare.
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Deşi o altă persoană, privind din afara situaţiei, poate
face o apreciere obiectivă a posibilului risc, cel care este
implicat nemijlocit va percepe situaţia în mod diferit,
fapt ce confirmă o dată în plus doza de subiectivism care
ne influențează de cele mai multe ori să luăm anumite
decizii în viața de zi cu zi. Astfel, apreciind diferit situaţia
faptică, acest lucru va influenţa indubitabil acţiunile viitoare ale acestor persoane, chiar dacă percepţia lor este
sau nu în legătură cu realitatea. Totuși, omul are încredere în propriile percepții.
Riscurile în multe cazuri sunt evidente. O analiză a riscului este determinată de gradul de cunoaștere a ideii de
risc, chiar dacă persoana nu a fost implicată în situație riscantă. De asemenea, această percepție a riscului este interdependentă de activitatea desfăşurată până în momentul
respectiv şi, în acelașit timp, de abilităţile persoanei.
Evenimentele incerte sunt percepute de către
populație ca probabilităţi, iar cea mai bună soluţie în
această situație este să înţelegem probabilitatea de a se
întâmpla evenimente incerte şi să facem alegerea corespunzătoare.
Gradul de incertitudine poate influenţa persoana să
perceapă un eveniment incert ca fiind:
– imprevizibil, pentru că nu s-a mai întâmplat ceva
similar;
– previzibil, dar cu o posibilă estimare a nivelului
de pierdere;
– controlabil, parţial sau total, de cel care ia decizia.
Ori de câte ori componentele unei situaţii riscante
nu sunt clar explicate, aprecierea unei persoane poate fi
subiectivă. Percepţia este subiectivă, pentru că în natura
omului este de a încerca să subiectivizeze şansele, daunele şi expunerile.
În altă ordine de idei, se poate afirma că nevoia de protecţie la persoanele fizice diferă de nevoia de
protecție la persoanele juridice, acestea din urmă au o
dimensiune a distrugerilor mult mai mare.
Conştientizarea şi manifestarea nevoii de protecţie
împotriva riscurilor sau accidentelor la persoane fizice
sunt determinate în mare măsură de educaţie, dar şi de
experienţele anterioare. Persoanele juridice întâmpină
o gamă mult mai variată de riscuri cărora trebuie să le
facă faţă pentru a-și continua activitatea lor curentă, iar
abordarea riscului de către reprezentanţii acestora este
relativ diferită.
Pentru combaterea evenimentelor de tot felul, care
sunt aleatorii și generatoare de pagube, cunoscute ca
riscuri, persoanele fizice sau juridice pot opta pentru una
dintre următoarele posibilităţi:
– evitarea sau prevenirea riscului;
– limitarea pagubelor provocate de riscurile produse;
– crearea de rezerve în vederea acoperirii, pe seama resurselor proprii, a eventualelor pagube;
– trecerea riscului asupra altei entităţi/persoane,
ca formă de manifestare a relaţiei dintre risc şi
asigurare.
Acţiunile ce trebuie întreprinse în cadrul primelor
trei categorii necesită fonduri și rezerve destul de mari
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şi, mai ales, o implicare a celor care sunt expuşi la riscuri
sau pericole într-un domeniu care nu le este familiar şi
pentru care nu au suficientă experienţă în vederea tratării într-o manieră profesionistă a riscului.
Rezultatul acestui comportament se poate rezuma
la faptul că pierderile suferite ca urmare a riscurilor întâmplate sunt foarte mari şi în acelaşi timp dăunătoare
pentru activitatea agenţilor economici şi, respectiv, pentru existenţa oamenilor.
Aceste acţiuni, deşi posibile, sunt foarte costisitoare;
totuși, ele trebuie să fie întreprinse în cel mai scurt timp
pentru a limita întinderea acestor distrugeri.
Concluzia este că costul plătit în cazul autoprotecţiei
este mult mai ridicat decât în cazul asigurării propriu-zise
realizate prin intermediul unei organizaţii specializate, de
obicei a unei societăți de asigurare.
În ceea ce priveşte cea de-a patra categorie de acţiuni, trecerea riscului asupra altei persoane (de regulă,
o persoană juridică specializată), ea poate fi realizată în
condiţiile în care persoana fizică sau juridică ameninţată
de un oarecare risc (sau de mai multe riscuri) consimte
să plătească o sumă de bani altei (primă) persoane, de
regulă, o organizaţie specializată, denumită societate de
asigurare sau organizaţie mutuală, iar aceasta din urmă
se angajează să suporte paguba provocată de riscul respectiv. Astfel, se cere utilizarea noţiunii şi a metodei denumite generic asigurare.
În contextul celor menționate, evoluţia protecţiei prin asigurare şi utilizarea pe o scară tot mai largă a
determinat consacrarea acesteia ca fiind soluţia cea mai
des aleasă de către cei care sunt confruntaţi cu astfel de
riscuri. De cele mai multe ori, când spunem risc ne gândim la asigurare, deoarece riscul nu poate fi evitat sau
limitat decât partial; or, în acest caz o protecţie reală nu
se poate obţine decât cu ajutorul asigurării.
Soluţia este convenabilă atât din punct de vedere
financiar, cât şi din punct de vedere tehnic al protecţiei
reale oferite.
Amploarea riscului este greu de cunoscut, acelaşi
risc putând produce efecte sensibil diferite, în funcţie de
condiţiile în care se produce, indiferent de natura acestuia: obiectivă sau subiectivă. Efectele riscului de survenire
a unui accident rutier diferă în funcție de autovehiculele
antrenate în acesta, de condițiile climaterice, de locul în
care se produce, de viteza de circulaţie, de starea carosabilului, de faptul dacă centurile de siguranţă sunt cuplate sau nu etc. Există metode de caracterizare a riscului,
dar rezultatele lor sunt caracterizate de prezenţa unor
puternice elemente de subiectivism. Acelaşi risc poate fi
descris, analizat, măsurat în viziuni şi în scopuri diferite,
după care observatorul le urmăreşte.
Riscul constituie un element esențial și caracteristic
contractului de asigurare. Dacă riscul lipsește, contractul de asigurare este lipsit de eficacitate, neavând un
element esențial. Astfel, există opinia precum că riscul
reprezintă însăși cauza asigurării [6]. El oferă operațiunii
de asigurare o veritabilă fizionomie, din momentul în
care asiguratul contractează cu asigurătorul. Totuși, nu
putem accepta această opinie, întrucât riscul asigurat
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reprezintă obiectul contractului; or, interesul asigurării
este cauza contractului de asigurare.
În doctrina de specialitate, unii autori definesc riscul ca un eveniment (sau complex de evenimente) incert, posibil şi viitor, la producerea căruia asigurătorul
va achita asiguratului despăgubirea sau suma asigurată
[8, p.224]. Alți autori definesc riscul ca un eveniment incert, posibil și viitor, la care sunt expuse bunurile, viața
ori sănătatea unei persoane și care nu depinde de voința
părților contractante [13, p.102].
De remarcat că pagubele survenite nu se acoperă
integral, ci numai acelea care sunt datorate de riscurile
convenite de părţi.
Adesea cuvântul risc, în loc să caracterizeze evenimentul incert și fortuit împotriva căruia asiguratul dorește
să se protejeze, se utilizează pentru a indica valoarea
însăși a riscului, ceea ce corespunde întinderii obligației
asumate de asigurător la încheierea contractului.
Companiile de asigurări clasifică riscurile în neasigurabile şi asigurabile [1, p.37]. Riscurile neasigurabile sunt
acele evenimente, care pot surveni în viitor şi pot cauza
daune comercianţilor, dar care sunt asigurate nu prin intermediul contractului de asigurare, ci prin alte mijloace
aplicate de comercianţi. Printre asemenea riscuri pot fi:
taxe vamale imprevizibile, interzicerea în livrare, dolul
asiguratului etc.
Riscurile asigurabile, la rândul lor, se clasifică în riscuri obişnuite şi riscuri speciale [15, p.84]. Riscurile obişnuite pot interveni pe parcursul perioadei asigurate şi se
datorează unor întâmplări fortuite. Din categoria acestor
riscuri fac parte: dauna, incendiul, furtul, jaful etc.
Riscurile speciale sunt datorate fie caracteristicilor
fizico-chimice ale mărfurilor, fie altor cauze deosebite,
apărute în perioada asigurată. Printre riscurile speciale
figurează: scurgerea lichidelor, spargerea sticlei, autoaprinderea, oxidarea metalelor etc.
Există şi alte riscuri asimilate celor speciale, cum ar fi:
războaiele, grevele, cutremurele de pământ, inundaţiile
etc. Asemenea riscuri pot avea fie provenienţă naturală
(cutremure de pământ, inundaţii etc.), fie caracter social
(război, grevă etc.) [2].
În altă ordine de idei, definiția legală nu se distinge
cu nimic de definițiile doctrinare: „riscul asigurat este
unul sau mai multe evenimente sau fenomene viitoare,
posibile, dar incerte, prevăzute de contractul de asigurare, la care sînt expuse viața, sănătatea sau patrimoniul
unei persoane” [4, art.1829 alin.(1)].
Legiuitorul definește cazul asigurat ca fiind producerea riscului asigurat care naște obligația asigurătorului să
plătească indemnizația ori despăgubirea de asigurare [4,
art.1829 alin.(3)].
În contextul celor menționate, ținem să remarcăm că
Codul civil nu este unicul act normativ ce încearcă să definească riscul, respectiv cazul asigurat. Legea cu privire
la asigurări, nr.407 din 21.12.2006, de asemenea conține
definiția acestor noțiuni. Astfel, potrivit art. 1 din respectiva lege, cazul asigurat este un risc asigurat, prevăzut în
contractul de asigurare, a cărui producere conferă asiguratului dreptul de a fi indemnizat sau despăgubit de
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către asigurător. La rândul său, riscul asigurat este definit în legea sus menționată ca un fenomen, eveniment
sau grup de fenomene sau evenimente prevăzute în
contractul de asigurare, care, odată produse, pot genera
prejudicii bunurilor sau persoanei asigurate.
Analizând în coroborare normele menționate supra,
observăm cu ușurință că și legiuitorului îi este complicat
să definească cazul asigurat, fără a menționa riscul asigurat; or, în această privință apreciem formula aleasă de
legiuitor întru înțelegerea corectă a acestor două noțiuni.
Considerăm că legătura dintre caz și risc asigurat este una
inevitabilă și interdependentă; diferență dintre acestea se
rezumă la momentul de apariție a fenomenului pe care îl
descriu ambele. Din moment ce riscul asigurat definește
un eveniment viitor, cazul asigurat reprezintă evenimentul pentru înlăturarea consecințelor căruia s-a făcut asigurarea, deci caracterizează un eveniment deja produs.
Definițiile doctrinare și cele legale prezentate supra conturează anumite limite pentru definirea riscului
și cazului asigurat, delimitează, în același timp, esența
fiecărui concept. Totuși, pentru o mai profundă cercetare a acestui subiect este absolut necesar de a evidenția
elementele și condițiile riscului și, respectiv, ale cazului
asigurat.
Astfel, pentru ca un eveniment să poată fi considerat
risc asigurabil, acesta trebuie să îndeplinească anumite
condiţii, şi anume:
– să existe probabilitatea producerii lui în viitor;
– să prezinte un anumit grad de periculozitate
pentru asigurat;
– să fie independent de voinţa asiguratului sau a
persoanelor care trăiesc şi convieţuiesc împreună cu acesta;
– să fie suportabil, ca mărime şi frecvenţă, din
punct de vedere financiar de către asigurător;
– să fie incert.
În temeiul celor menționate, riscul este în primul rând
un eveniment incert, adică acesta trebuie să aibă un caracter întâmplător, asupra producerii lui ulterioare să planeze incertitudinea, atât la moment, cât și ca intensitate
a acțiunii acestuia. Această condiție presupune ideea de
eventualitate, întrucât asigurarea are în vedere fapte determinate care implică o incertitudine. De multe ori, evenimentul considerat este un eveniment temut, din care cauză asiguratul caută să se protejeze contra consecințelor
păgubitoare. Riscul este, în limbajul curent, sinonim primejdiei sau pericolului amenințător [14].
În cazul asigurărilor din domeniul trasnsportului auto,
incertitudinea privește de fiecare dată realizarea însăși a
evenimentului asigurat; or, riscul se aplică unui eveniment
susceptibil de a se produce sau nu. Așadar, spre deosebire de asigurarea din domeniul transportului rutier, în alte
tipuri de asigurări incertitudinea se referă la momentul realizării unui eveniment, care se va produce în mod necesar. În această situaţie, riscul este un eveniment fatal, care
se va realiza mai devreme sau mai târziu, dar într-un timp
incert. Astfel, în contractul de asigurare asupra vieții, decesul asiguratului este obiectiv sigur, incertitudinea constituind-o numai data producerii morții [5, p.85].
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Evenimentul este și posibil, și viitor. Din punct de vedere teoretic, inexistența sau imposibilitatea riscului din
momentul încheierii contractului ar justifica nulitatea
acestuia. Riscul trebuie să existe în momentul contractării, adică evenimentul viitor și nesigur care dă drept la
despăgubiri să nu se fi produs. În caz contrar, asiguratul
ar încasa o sumă fără cauză și ar realiza un profit, ceea
ce este incompatibil cu natura contractului de asigurare,
dar în același timp ar contraveni principiilor fundamentale ale dreptului civil.
În orice caz, riscul presupune posibilitatea realizării
evenimentului, fiind excluse de la asigurare evenimentele imposibile. Nu poate exista asigurare în cazuri de
imposibilitate absolută de realizare, dacă este vorba de
evenimente care, după legile naturii, nu se pot produce.
Astfel, e de neconceput o asigurare plătibilă a unui mijloc
de transport contra mușcăturii unei insecte veninoase.
Evident, asigurarea nu ar avea nici o rațiune dacă
existența unui lucru nu este amenințată de un anumit
fenomen sau eveniment. În același timp, un eveniment
deosebit de frecvent nu poate fi cuprins în asigurare, deoarece ar presupune prime deosebit de mari și, deci, nu
s-ar justifica din punct de vedere economic. În principiu,
riscul trebuie să existe în momentul contracarării [3].
Evenimentul este independent de voința părților.
Evenimentul incert nu poate constitui obiectul asigurării
decât în măsura în care realizarea să presupună intervenţia hazardului. Dacă evenimentul depinde de voinţa
exclusivă a uneia din părţi, riscul nu mai există, iar evenimentul devine cert pentru partea care l-a realizat. Ori de
câte ori dorind realizarea riscului (asiguratul producându-l prin fapta sa voluntară), evenimentului îi va lipsi în
acest caz elementul de incertitudine. Evenimentul care a
ocazionat obligaţia de desdăunare, raportat la obiectul
asigurat, trebuie să aibă un caracter întâmplător, adică
asiguratul şi asigurătorul nici să nu-l cunoască prealabil,
nici să poată interveni în producerea lui. Totuși, referitor la acest subiect trebuie să scoatem în evidență niște
aspecte caracteristice asigurării obligatorii: asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse
de autovehicule și asigurarea obligatorie de răspundere
civilă a transportatorilor auto.
Aceste două tipuri de asigurări comportă anumite
particularătăți de la elementul sus descris; or, chiar și în
cazul când asiguratul a cauzat prejudicii, respectiv a survenit cazul asigurat ca urmare a unor acțiuni intenționate
ale acestuia, asigurătorul va fi obligat să achite despăgubirea de asigurare.Totuși, asigurătorul va fi protejat și
el de acțiunile intenționate și dolosive ale asiguratului,
având la dispoziție un mecanism special, și anume: înaintarea unei acțiuni de regres persoanei culpabile de
cauzarea prejudiciilor în conformitate cu art. 29 al Legii
nr. 414 din 22.12.2006 [11] și art. 14 al Legii nr. 1553 din
25.02.1998 [12].
Cu alte cuvinte, în materia asigurărilor facultative
(CASCO) sunt considerate riscuri evenimentele care se
realizează fără nici o participare a omului sau a asiguratului. Riscul se realizează independent de persoana
omului, cu toate că în anumite situaţii asiguratul poate
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lua unele măsuri de prevedere pentru a evita sinistrul
sau cel puţin pentru a-i diminua consecinţele. Deteriorarea bunului din intenție va genera refuzul achitării despăgubirilor de asigurare.
Însă, în materia asigurărilor obligatorii, riscurile asigurate realizate cu participarea omului sau a asiguratului, și mai ales dacă acestea sunt cauzate din intenție,
sunt despăgubite de către asigurător. În asigurările obligatorii de răspundere civilă, asigurătorul nu are dreptul
de a refuza achitarea despăgubirilor de asigurare, cu
excepția cazurilor în care evenimentele au survenit independent de voința omului (calamități naturale).
Revenind la analiza riscului asigurat, în literatura de
specialitate [9] se face distincţie între riscul obiectiv şi cel
subiectiv. Astfel, în riscul subiectiv sunt incluse toate momentele individuale de pericol care depind de însuşirile
spirituale şi de caracter ale persoanelor asigurate.
Apreciindu-se în acest sens că riscul subiectiv are o
influenţă covârşitoare asupra riscurilor asigurate, se propune rezolvarea acestei problemei pe următoarele trei
căi diferite:
– limitarea riscului subiectiv prin verificarea anticipată și exactă a cererilor de asigurare, supravegherea curentă a asiguraților, introducerea
unei participații proprii a asiguratului la daune,
excluderea daunelor care sunt supuse deosebit
de puternic influenței subiective;
– procedeul bonus – malus;
– sesizarea tehnică a riscului subiectiv și includerea
lui în tariful de prime.
În ceea ce privește faptele terților, chiar dacă ei
acționează intenționat sau dolosiv, evenimentele produse rămân un risc pentru asigurat și obligă pe asigurător.
Unii autori propun clasificarea riscurilor în funcție
de frecvența acestora; astfel, în funcție de acest criteriu,
avem riscuri constante și riscuri variabile, care sunt descrise în cele ce urmează [7, p.19].
Un risc este constant, continuu sau staționar atunci
când șansele realizării sale rămân aceleași, indiferent
dacă prezintă anumite variații, temporare ori relative, pe
parcursul unei perioade determinate de timp. Constanta
generală a riscului rezultă din observațiile făcute asupra
evoluției sale pe o perioadă mai îndelungată de timp, de
la un an la altul. Din acest punct de vedere, majoritatea
riscurilor sunt constante. Asfel, riscul de accident rutier,
cu toate variațiile relative în funcție de o anumită etapă
a anului, este continuu. În aceeași ordine de idei, riscurile
de accidente rutiere, variabile în cursul unui an, prezintă
de la an la an sau pe mai mulți ani o anumită regularitate care permite a le considera constante. În dependență
de varietatea cuantumului despăgubirilor de asigurare
achitate de companiile de asigurări, această constantă
influențează modificarea primei de asigurare.
Un risc este variabil când șansele sale de realizare
cresc sau se diminuează în cursul asigurării. Ca urmare,
riscul poate fi progresiv sau regresiv. Ipoteza-tip este
oferită de asigurarea asupra vieții, ce are la bază durata
vieții omului și implică în mod necesar viariații de probabilitate. În asigurarea pentru caz de deces, riscul este
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progresiv, iar șansele de realizare a evenimentului asigurat cresc în fiecare an pentru același individ. Pe de altă
parte, în asigurarea pentru caz de viață, riscul este regresiv; pe măsura scurgerii anilor, evenimentul asigurat
- supraviețuirea asiguratului - are tot mai puține șanse
de a se realiza, însă acest aspect mai puțin ne interesează
din moment ce obiectul prezentului studiu se axează în
exlusivitate pe asigurările din domeniul auto.
Distincția dintre riscurile constante și cele variabile
prezintă interes din punctul de vedere al determinării primei și garanțiilor pe care trebuie să le dea asigurătorul. În cazul riscurilor constante, prima va rămâne
neschimbată de la un an la altul și va corespunde exact
riscului luat în sarcină de asigurător pentru exercițiul
considerat. Dimpotrivă, în cazul riscului variabil, prima
trebuie, în mod teoretic, să fie diferită, să crească sau să
descrească, după caz.
În realitate, dintr-un interes practic, asigurătorii au
uniformizat primele riscurilor variabile și au stabilit prime
medii, procedeu care simplifică raporturile cu asigurații
și facilitează încheierea și executarea contractului.
În cazul în care deținerea unui bun nu este legală, el
nu poate fi asigurat. Riscurile fiind dependente de stări
de lucruri contrare legilor și ordinii publice, cauza acestor asigurări este ilicită.
În sens juridic, riscul este un eveniment incert, posibil, viitor și independent de voința părților. În limbajul
curent al asigurătorilor, riscul are și o altă accepțiune.
Astfel de noțiune se folosește pentru a desemna, după
caz, fie valoarea, fie obiectul riscului.
În primul rând, riscul permite indicarea gradului de
probabilitate a evenimentului considerat sau a valorii riscului. La determinarea valorii riscului se ia în considerare
nu evenimentul însuși, ci șansele pe care faptul incert le
are pentru a se produce. În special, în materia asigurărilor de daune riscul exprimă valoarea actuală a daunei
posibile într-o unitate de timp determinată [10]. O asemenea accepțiune prezintă interes direct pentru asigurător, întrucât stă la baza calculării primei.
În al doilea rând, riscul servește pentru a desemna
persoana sau bunul asigurat, adică obiectul riscului [10].
În domeniul asigurărilor nu este suficient a se lua în
considerare numai evenimentul incert, ci trebuie indicate și obiectele la care această eventualitate urmează să se
aplice. Dacă obiectul este determinat, de exemplu, se asigură contra unei eventuale pagube asupra mijlocului de
transport a cărui valoare poate servi ca bază la o asigurare,
asiguratul are o garanție totală. Atunci când obiectul este
unul nedeterminat, dar, în principiu, determinabil ulterior,
cum ar fi în cazul vătămărilor ca urmare a accidentului rutier, se stabilește suma susceptibilă de a acoperi riscul, a
cărei valoare nu poate fi anticipată cu exactitate.
În concluzie, putem afirma: cazul asigurat, pe de
o parte, și riscul asigurat, pe de altă parte, au o singură
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diferență conceptuală - momentul survenirii evenimentului
incert stabilit de contractul de asigurare. Astfel, riscul asigurat reprezintă un eveniment viitor, posibil, dar incert, la care
sunt expuse viața, sănătatea și/sau patrimoniul unei persoane. Iar cazul asigurat este evenimentul pentru înlăturarea consecințelor în baza contractul de asigurare încheiat
și la producerea căruia apare obligația asigurătorului să
plătească despăgubirea de asigurare.
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SUMAR
În acest articol, autorul a efectuat o cercetate amplă și detaliată în materia penală a altor state pentru identificarea
normelor juridice care incriminează răspunderea pentru
faptele ce atentează la relaţiile sociale cu privire la autenticitatea probelor într-un proces judiciar.

La etapa actuală, în conformitate cu standartele
internaționale, orice proces judiciar trebuie să respecte
demnitatea umană a fiecărei persoane. Infracţiunile de falsificare a probelor aduc o atingere gravă adevărului într-un
proces judiciar şi încrederii cetățenilor față de activitatea
organelor de ocrotire a normelor de drept.
Cuvinte-cheie: fals, acte normative, proces judiciar, pedeapsa penală, state independente, liberarea de răspundere
penală.

Introducere. Infracţiunea de falsificare a probelor
este incriminată în art. 310 CP al Republicii Moldova [11],
situat în Capitolul XIV cu titlul Infracțiuni contra justiției.
Din însăşi denumirea Capitolului sus-menţionat, reiese
că infracţiunile pe care le încorporează, în funcţie de obiectul juridic special, pot fi clasificate în mai multe categorii:
1. Infracţiuni care împiedică îndeplinirea de către judecători sau colaboratori ai organelor de drept
a obligațiilor lor în vederea realizării sarcinilor și sco-
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Elements concerning
sanctions in the rules
criminalizing the falsification
of evidence
SUMMARY
In this article, the author carried out extensive and
detailed investigations into other countries’ criminal matters to identify legal norms that criminalize
responsibility for facts that affect social relationships about the authenticity of evidence in a judicial
process.

At the present stage, in accordance with international standards, any judicial process must respect the
human dignity of each person. Falsification of evidence brings serious prejudice to the truth in a judicial process and the removal of citizens’ confidence
in the work of the law enforcement agencies.
Key-words: false, legislation, judicial process, criminal punishment, independent states, the release of criminal liability.

purilor justiției: amestecul în înfăptuirea justiţiei şi în
urmărirea penală – art. 303 CP; falsificarea probelor – art.
310 CP; denunţarea falsă sau plângerea falsă – art. 311
CP; declaraţia mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea
incorectă – art. 312 CP; refuzul sau eschivarea martorului ori a părţii vătămate de a face declaraţii – art. 313 CP;
determinarea la depunerea de declaraţii mincinoase, la
formularea de concluzii false sau la efectuarea de traduceri incorecte – art. 314 CP; divulgarea datelor urmăririi
penale – art. 315 CP; divulgarea datelor privind măsurile
de asigurare a securităţii aplicate faţă de judecător, executorul judecătoresc, participantul la procesul penal sau
angajatul organului abilitat cu protecţia martorilor – art.
316 CP; favorizarea infracţiunii – art. 323 CP.
2. Infracțiuni săvârșite de către judecători sau
de către persoane care efectuează urmărirea penală:
tragerea cu bună-ştiinţă la răspundere penală a unei persoane nevinovate – art. 306 CP; pronunţarea unei sentinţe, decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii – art. 307
CP; reţinerea sau arestarea ilegală – art. 308 CP; constrângerea de a face declaraţii – art. 309 CP.
3. Infracțiuni îndreptate spre împiedicarea executării pedepsei sau spre neexecutarea hotărârii instanței
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de judecată: evadarea din locurile de deţinere – art. 317 CP;
înlesnirea evadării – art. 318 CP; eschivarea de la executarea
pedepsei cu închisoare – art. 319 CP; neexecutarea hotărârii
instanţei de judecată – art. 320 CP; neexecutarea măsurilor
din ordonanţa de protecţie a victimei violenţei în familie –
art. 3201 CP; nesupunerea prin violenţă cerinţelor administraţiei penitenciarului – art. 321 CP; transmiterea ilegală a
unor obiecte sau substanțe interzise persoanelor deţinute
în instituțiile penitenciare – art. 322 CP.
Clasificarea respectivă este una absolut meritorie
în întregul sistem de drept penal pentru cunoaşterea
infracțiunilor precizate supra, mai ales atunci când se pune
problema elucidării obiectului juridic special al acestora.
Gradul de investigare a problemei la momentul
actual, scopul cercetării. Pornind de la necesitatea absolută de cunoaștere a legislației autohtone și având ca
obiectiv esențial în prim-plan analiza autenticității probelor într-un proces judiciar, în studiul de față ne propunem să elucidăm unele cugetări normative la nivel
internațional care interzic aceste acțiuni.
Materiale utilizate şi metode aplicate. În calitate
de suport empiric au servit materialul normativ provenind din rezultatele obținute în urma studiului a peste 10
legislații penale din diverse state. Pentru atingerea scopului sus-remarcat, au fost aplicate următoarele metode de
cercetare ştiinţifică: analiza sistemică, comparată, sinteza,
metoda deductivă.
Rezultate obținute și discuții. La art. 310 CP este
prevăzută răspunderea penală pentru două variante-tipice care implică acțiuni ilicite de falsificare a probelor:
1) Falsificarea probelor în procesul civil de către un participant la proces sau de către reprezentantul acestuia – art.
310 alin. (1) CP. Pedeapsa pentru o asemenea faptă poate fi:
amendă în mărime de la 850 la 1150 unităţi convenţionale
sau muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180
până la 240 de ore în ambele cazuri cu (sau fără) privarea
de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o
anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
2) Falsificarea probelor în procesul penal de către
persoana care efectuează urmărirea penală, procuror sau
de către apărătorul admis în procesul penal – art. 310 alin.
(2) CP. O asemenea faptă se pedepsește cu: amendă în
mărime de la 850 la 1.350 unităţi convenţionale sau cu
închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea
de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o
anumită activitate pe un termen de la 2 până la 5 ani.
Răspunderea penală pentru infracţiunile ce atentează
la relaţiile sociale cu privire la autenticitatea probelor întrun proces judiciar este deasemenea specificată la Titlul
XXI, cu denumirea marginală Fapte penale împotriva
justiției din CP al Austriei [1].
Legiuitorul australian a prevăzut la art. 293 răspunderea
penală pentru persoana care produce un mijloc de probă fals
sau falsifică un mijloc de probă autentic, dacă acționează cu
intenția ca mijlocul de probă să fie utilizat în cadrul unei proceduri judiciare sau administrative, într-o anchetă desfășurată
în temeiul prevederilor Codului de Procedură Penală al Austriei
sau în cadrul unei proceduri în fața Camerei Deputaților. Fapta
dată se sancționează cu amendă sau cu o pedeapsă de tipul
închisorii pe o perioadă de până la un an de zile.
Specific legislație R. Austria la capitolul întrebuințării
sancțiuni pentru infracțiunile de falsificare a unui mijloc
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de probă constă în amenda aplicată și în privarea de libertate a făptuitorului. Pe când, în conformitate cu CP
al Republicii Moldova, acesta mai poate fi sancționat cu
munca neremunerată în folosul comunității și cu privarea
de dreptul de a ocupa anumite funcţii ori de-a exercita o
anumită activitate.
În Republica Elenă, legiuitorul grec a plasat infracţiunea analizată în Capitolul II - Uneltirea împotriva
integrității țării, art. 150 Falsificarea probelor din Codul
penal. În corespundere cu prevederile articolului dat, se
aplică pedeapsă cu detenție persoanei care cu intenție falsifică, distruge sau ascunde documente sau alte obiecte care
pot fi utilizate pentru dovedirea drepturilor sau sprijinirea
intereselor statului elen ori ale aliatului său față de alt stat –
art. 150 CP al Greciei [6].
Analizând legislaţia penală a Bulgariei, menţionăm că
acţiunile ce prevăd falsificarea unor date (probe) sunt instituite în Capitolul IX, cu demunirea generică Infracțiuni
în legătură cu documentele. Asemenea precizărilor
efectuate în cercetările statelor anterioare, observăm
că legea penală a Bulgariei [2] incriminează în sine mai
multe acțiuni alternative ce prevăd răspunderea penală
a subiecților de drept pentru infracțiunile de fals. Așadar:
• întocmirea unui document oficial neadevărat ori alterarea conținutului unui document oficial cu scopul
de a fi utilizat – art. 308 alin. (1) CP al Bulgariei – se
sancționează cu o pedeapsă de tipul închisorii de
până la 3 ani;
• dacă obiectul faptei prevăzute la art. 308 alin. (1) îl reprezintă certificatele de moștenitor sau actele de stare
civilă, actele notariale ori certificatele notariale, documentele de identitate bulgare sau străine, documentele
de studii absolvite ori calificări obținute, permise de conducere a mijloacelor de transport, documente de înregistrare a mijloacelor de transport, autocolante de vize,
alte documente ce atestă transferul sau instituirea unui
drept de proprietate ori alte drepturi materiale, capacitate juridică, date personale ori de înregistrare – art. 308
alin. (2) CP al Bulgariei, atunci făptuitorul va fi privat
de libertate pe o perioadă maximă de 8 ani;
• dacă subiectul de drept săvârșește fapta specificată la
art. 308 alin. (1) cu scopul obținerii unui folos patrimonial – art. 308 alin. (3) pct. 2) CP al Bulgariei – la fel va
fi pasibil de răspunderea penală. Agravanta în situația
dată se sancționează cu închisoare pe un termen de
până la 10 ani;
• persoana care confecționează, deține ori ascunde obiecte, materiale sau echipamente, despre care știe sau presupune că sunt destinate ori utilizate pentru întocmirea
sau falsificarea unui document – art. 308 alin. (7) CP al
Bulgariei – va fi pedepsită cu închisoare până la 6 ani;
• persoana care, singur ori prin intermediul altcuiva,
întocmește un document sub semnătură privată neadevărat sau falsifică conținutul unui document privat și-l
folosește pentru a dovedi existența sau inexistența unui
drept, a unei obligații ori a unui raport juridic – art. 309
alin. (1) CP al Bulgariei – va fi sancționată penal. O asemenea abaterea de la prevederile legale este pedepsită ca infracțiune pentru falsificarea de documente
cu închisoare de până la 2 ani;
• dacă infracțiunea precizată la art. 309 alin. (1) are ca
obiect titlurile de valoare – art. 309 alin. (2) CP al Bul-

25

R E V I S TA I N S T I T U T U L U I N AŢ I O N A L

AL

J USTIŢIEI

gariei – făptuitorul va fi pedepsit cu o închisoare de
până la 3 ani.
Cu toate că, în majoritatea cazurilor reiterate mai sus,
pedeapsa pentru infracțiunea de falsificare a probelor
este una de tipul închisori, în legislația bulgară există și o
condiție specială privind liberarea de răspundere penală
pentru asemenea fapte. Prin urmare, nu se pedepsește
participantul la o asociere care, înainte de finalizarea întocmirii unui document oficial neadevărat ori falsificării
conținutului unui document oficial (dacă asocierea este
constituită în acest scop) sau înaintea distribuirii unor documente neadevărate ori falsificate (dacă asocierea este
constituită în acest scop), renunță la săvârșirea faptei sale
și comunică autorităților competente despre cele întâmplate – art. 308 alin. (6) CP al Bulgariei.
Codul penal al Republicii Cipriote, de asemenea, conţine o normă corespunzătoare ce reglementează interzicerea falsificării probelor în realitatea obiectivă.
În Partea a IV-a, intitulată Infracțiuni penale împotriva înfăptuirii justiției, la art. 116 din CP al Ciprului [4] este prevăzută răspunderea penală pentru persoana care intenționează să inducă instanța în eroare, în
orice procedură, prin falsificarea dovezii cu ajutorul altor
mijloace decât falsul în declarații sau instigarea la fals în
declarații ori folosește cu bună știință aceste dovezi false.
Acțiunile respective formează elementele componente
ale infracțiunii și sunt pasibile la 7 ani de închisoare.
Falsificarea probelor cunoaşte o incriminare distinctă
şi în legislaţia penală a Finlandei. Aceasta este dislocată în
Capitolul XV Infracțiuni contra administrării justiției, la
secțiunea VII, cu aceeași denumire ca și subiectul cercetat.
Potrivit textului de lege al Finlandei, făptuitorul care,
în scopul de a vedea o persoană nevinovată condamnată sau de a provoca daune unei alte persoane, ascunde,
distruge, deteriorează, modifică sau falsifică un obiect,
document sau alt element necesar ca probă în fața unei
instanțe sau în cadrul fazei de urmărire penală, știind că
are importanță în materie – sec. 7 alin. (1) CP al Finlandei [5], va fi condamnat pentru falsificarea probelor la
amendă sau închisoare de cel mult 2 ani. Iar în cazul în
care persoana întrunește condițiile de la sec. 7 alin. (1)
și prezintă o probă pe care o cunoaște a fi falsă sau falsificată pentru a fi folosită ca probă în instanță sau în faza
de urmărire penală, ori ea însăși o folosește într-o manieră
înșelătoare – sec. 7 alin. (2) CP al Finlandei – la fel va fi
condamnată pentru falsificarea probelor.
La secțiunea 8 CP al Finlandei, cu denumirea marginală Falsificarea agravată a probelor, este prevăzută o
pedeapsă mult mai aspră decât la secțiunea precedentă.
Deci, dacă în acțiunile persoanei descrise în sec. 7 CP al
Finlandei:
– apare un pericol grav ca o persoană nevinovată să fie
condamnată la închisoare sau la o altă sancțiune penală severă;
– infracțiunea face referire la dovezi deosebit de importante;
– fapta este comisă într-o manieră deosebit de metodică
– atunci vinovatul va fi condamnat pentru falsificarea
de probe, în formă agravată, la închisoare de la 4 luni
până la 6 ani.
În CP al Cehiei [3] nu este prevăzută expres răspunderea penală pentru falsificarea probelor. Legiuitorul ceh
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nu a stipulat o asemenea normă juridică care să incrimineze faptele de falsificare a dovezilor. Sancțiunea pentru
acțiunile ilegale care atentează la relaţiile sociale cu privire la autenticitatea probelor într-un proces judiciar poate fi stabilită din Diviziunea IV, intitulată Alte imixtiuni
în activitatea unei autorități publice din CP al Cehiei.
Secțiunea 350 din cadrul aceleiași diviziuni, cu denumirea
generică Falsificarea și emiterea unui raport de expertiză medicală, a unui diagnostic sau a unei adeverințe
medicale false condamnă persoana care falsifică un raport medical, un diagnostic sau o adeverință medicală ori
alterează substanțial conținutul acestora cu intenția de a
le folosi în cadrul unor proceduri în fața unei autorități din
domeniul asigurărilor sociale sau în fața altei autorități publice, în proceduri penale, civile, instanței de judecată, ori
care folosește în cadrul unor proceduri în fața unei autorități
din domeniul asigurărilor sociale sau în fața altei autorități
publice, în proceduri penale, civile, instanței de judecată
un astfel de raport, diagnostic sau adeverință ca fiind autentice. Pedeapsa pentru o asemenea faptă este una de tipul
închisorii pe o perioadă de până la 2 ani.
Sediul normativ de incriminare în legislația Germaniei a tematicii supuse cercetării este consacrată în art. 269
cu denumirea marginală Falsificarea de date cu forță
probantă. Norma respectivă sancționează persoana care,
în scopul inducerii în eroare în cadrul raporturilor juridice,
stochează sau modifică date în așa fel încât la recuperarea
acestora ar rezulta un document fals sau falsificat ori care
utilizează date astfel stocate sau modificate. O asemenea
faptă se pedepsește cu închisoare de până la 5 ani.
Potrivit CP al Republicii Federale Germania, tentativa
persoanei privind falsificarea unor date cu forță probantă
la fel se pedepsește [10].
În CP al Letoniei [7] norma incriminatorie ce prevede răspunderea penală pentru falsificarea probelor este
dislocată în Capitolul XXIII, intitulat Infracțiuni împotriva
administrării justiției. În conformitate cu legislația Letoniei, este supusă răspunderii penale:
a. persoana care comite cu bună știință crearea de
probe false sau ascunde conștient elementele de probă existente, dacă acestea au fost comise de un judecător, procuror
sau ofițer de urmărire penală – sec. 289 alin. (1) CP al Letoniei. În cazul dat, se aplică pedeapsa privativă de libertate pentru o perioadă de cel mult un an, munca în folosul
comunității ori se amendează persoana vinovată;
b. persoana care săvârșește acțiunile menționate
la sec. 289 alin. (1) în scopul dobândirii de bunuri, ori în
cadrul unor proceduri privind delictele grave sau deosebit de
grave – sec. 289 alin. (2) CP al Letoniei. Făptuitorul care a
comis asemenea faptă se privează de libertate pentru o
perioadă de cel mult 3 ani, munca în folosul comunității
sau i se aplică amenda;
c. judecătorul, procurorul ori ofițerul de urmărire
penală care cu bună știință pronunță o hotărâre ilegală
sau o decizie ilegală în scopul dobândirii de bunuri, ori
sunt asociate cu acuzația comiterii unui delict grav sau
deosebit de grav ori cu falsificarea probelor – sec. 291
alin. (2) CP al Letoniei. În situația respectivă, subiectului
de drept i se va fi aplica o pedeapsă privativă de libertate
pentru o perioadă de cel mult 5 ani sau pedeapsa privativă de libertate temporară, munca în folosul comunității
sau amenda.
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Infracțiunea de falsificare a probelor cunoaște o abordare distinctă și în CP al Maltei [8]. Legiuitorul acestei țări,
a instituit fapta respectivă la art.179 Falsificarea actelor
de către un funcționar public din Subtitlul II, cu denumirea generică Despre falsificarea altor înscrisuri oficiale
sau sub semnătură privată.
Așadar, conform prevederilor legale, acțiunea oricărui
oficial sau funcționar public care, în îndeplinirea atribuțiilor
ce îi revin, săvârșește fapta falsificării prin orice semnătură
falsă sau prin modificarea oricărui act, înscris, ori a semnăturii, sau prin adăugarea numelui oricărei persoane cu autoritate, sau prin orice înscris redactat ori înregistrat în orice
registru sau alt act public, după ce a acesta a fost realizat sau
finalizat – art. 179 CP al Maltei – va fi pasibilă de răspunderea penală. O asemenea abatere de la norma incriminatorie se sancționează cu o pedeapsă de tipul închisori de
la 2 până la 4 ani.
În CP al Olandei [9], răspunderea penală pentru infracţiunile ce atentează la relaţiile sociale cu privire la autenticitatea probelor într-un proces judiciar este instituită
în Partea a XII-a, cu denumirea generică Falsificarea documentelor, furnizarea de informații false și încălcarea obligației de furnizare a informațiilor. Așadar:
• orice persoană care întocmeşte un document fals
sau falsifică un document cu intenţia de a-l folosi ca
dovadă a oricărui fapt, cu intenţia ca acesta sau alte
persoane să îl folosească ca şi cum ar fi autentic și
nefalsificat – art. 225 alin. (1) CP al Olandei – va fi
sancționat. Pedeapsa pentru o asemenea faptă este
una de tipul închisori pe o perioadă de până la 6 ani;
• orice persoană care, în mod intenționat, foloseşte
un document fals sau falsificat ca şi cum ar fi autentic și nefalsificat ori care, în mod intenționat, livrează sau deţine un astfel de document, deşi acesta cunoştea sau avea motive rezonabile să suspecteze că
acest document este destinat unei astfel de utilizări
– art. 225 alin. (2) CP al Olandei – la fel va fi supus
răspunderii penale;
• dacă fapta specificată la art. 225 alin. (1) și (2) este
săvârşită cu intenţia de a pregăti sau de a facilita
un act terorist, durata pedepsei cu închisoarea
prevăzută pentru infracţiunea dată va fi sporită
cu o treime.
Abordarea normativă a faptelor de falsificare a probelor în legislația Suediei este instituită în Capitolul XV,
cu denumirea marginală Jurământul strâmb, învinuirea
falsă și alte depoziții false.
Art. 8 din CP al Suediei [12] prevede răspunderea
penală pentru făptuitorul care falsifică sau înlătură probe
pentru ca o persoană nevinovată să fie trasă la răspundere
sau dacă o persoană indică probe false cu această intenţie. Persoana dată, în corespundere cu legislația Suediei,
se pedepseşte pentru falsificare de probe cu închisoarea
până la 2 ani.
Concluzie. În contextul celor abordate, putem reitera
că infracțiunea privind falsificarea probelor într-un proces
judiciar este specificată în majoritatea statelor. Cea mai
aspră pedeapsă pentru asemenea faptă este prevăzută în
CP al Bulgariei, care este una de tipul închisorii de până la
10 ani. O asemenea pedeapsă cu închisoarea este caracteristică și celorlalte state analizate. Un termen de lungă
durată se mai întâlnește în Finlanda – de până la 6 ani și
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în Cipru – până la 7 ani de închisoare. Chiar dacă în CP al
Bulgariei este prevăzută ce-a mai aspră pedeapsă pentru
falsificarea probelor, aici întâlnim și o circumstanță care îi
absolvește de răspundere penală pe făptuitori. Așadar, în
corespundere cu legislația penală a Bulgariei, este liberată
de răspundere penală pensoana care a falsificat o probă,
dar, înainte de-a fi identificată de organele competente,
a renunțat de bună voie la continuarea acțiunilor sale și
a raportat despre acest fapt autorităților competente de
investigare a cauzelor.
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SUMAR
În acest articol vom analiza prevederile legale și procedura de aducere silită și anunțare în căutare dispuse de către
instanța de judecată după realizarea procedurii de citare
legală a inculpatului ce se eschivează de la prezentarea în
instanță. În acest sens, au fost analizate prevederile legale,
practica judiciară în domeniu, cu elucidarea lacunelor legislative și elaborarea propunerilor de rigoare.
Cuvinte-cheie: aducere silită, anunțare în căutare, judecare în lipsa inculpatului; proces penal; citare legală.

În unele cazuri, acuzatul, după săvârşirea unei infracţiuni, încearcă prin diferite metode să se sustragă de la
răspunderea penală. În ultima perioadă se înregistrează
tot mai multe cazuri când infractorii, după ce au comis
infracţiunea, se sustrag de la urmărirea penală prin părăsirea domiciliului sau reşedinţei.
Judecarea cauzei penale în lipsa inculpatului poate
fi realizată doar după efectuarea unor acțiuni procesuale
obligatorii precum citarea persoanei. În cazul în care persoana citată legal refuză să se prezinte în fața organelor de
drept, în privința acesteia se aplică măsuri procesuale mai
drastice ce ar asigura prezența acuzatului în fața magistratului. În acest sens, instanțele în mod firesc urmează a dispune aducerea silită în conformitate cu art. 199 CPP care
constă în aducerea forţată a persoanei la organul de urmărire penală sau la instanţă în cazul în care aceasta, fiind citată, în modul stabilit de lege, nu s-a prezentat fără motive
întemeiate şi nu a informat organul care a citat-o despre
imposibilitatea prezentării sale, iar prezenţa ei era necesară.
Poate fi supusă aducerii silite numai persoana participantă
la proces, pentru care este obligatorie citarea organului de
urmărire penală sau instanţei, şi care: se eschivează de la
primirea citaţiei; se ascunde de organul de urmărire penală
sau de instanţă; nu are loc permanent de trai.
Potrivit art. 321 alin. (5) Cod de procedură penală a
RM, instanța, în cazul neprezentării nemotivate a inculpatului la judecarea cauzei, este în drept să dispună aducerea silită a inculpatului și să-i aplice o măsură preven-
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SUMMARY
In this article we will analyze the legal provisions
and the procedure of forced labor demand and announcement ordered by the court after the procedure of legal summoning of a defendant who has
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tivă sau să o înlocuiască cu o altă măsură care va asigura
prezentarea lui în instanță, iar la demersul procurorului,
să dispună anunțarea inculpatului în căutare. Încheierea
privind anunțarea inculpatului în căutare se execută de
către organele afacerilor interne.
Spre exemplu, în aspect istoric, chiar și Statutul procedurilor penale pentru Rusia din 1864 menționa că în cazul
neprezentării personale a inculpatului, iar măsurile de asigurare a prezenței nu s-au soldat cu succes, instanța la cererea părții învinuirii, expedia decizia despre anunțarea în
căutare a inculpatului, care era publicată în ziarele locale.
În cazul prezenței unei suspiciuni că suspectul este plecat
peste hotare, decizia se publică în ziare de limbi străine, fiind concomitent adoptată decizia de administrare a averii
acestuia [16].
Persoanele care execută pedepse privative de libertate sau împotriva cărora s-a luat măsura arestării preventive se citează la locul de deținere, prin administrația
locului de deținere, situație reglementată de dispozițiile
art.238 alin.(5) din CPP. Judecata nu poate avea loc dacă
inculpatul execută pedepse privative de libertate sau împotriva căruia s-a luat măsura arestării preventive. Aducerea inculpatului arestat la judecată este obligatorie.
Așadar aducerea silită este o măsură procesuală de
constrângere care are drept scop asigurarea prezenței participantului la procesul penal, inclusiv a inculpatului contrar
voinței acestuia, doar după realizarea citării legale prealabile și în cazul în care aceasta refuză în mod benevol să se
înfățișeze în fața organului de drept, care a citat-o, se eschivează sau dacă locul de aflare a acestuia nu este cunoscut.
Potrivit Dicționarului de drept procesual penal, aducerea silită este definită ca măsură procesuală prin care se
realizează înfățișarea persoanelor în fața organului de ur-
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mărire penală sau a instanței de judecată. Sau drept aducerea forțată a persoanei la instanță în cazul în care aceasta fiind citată, în modul stabilit de lege, nu s-a prezentat
fără motive întemeiate și nu a informat organul care a citat-o despre imposibilitatea prezentării sale, iar prezența
ei era necesară. Poate fi supusă aducerii silite numai persoana participantă la proces, pentru care este obligatoriu
citarea de către instanță și care: se eschivează de la primirea citației; se ascunde de instanța de judecată; nu are loc
permanent de trai. Aducerea silită se efectuează pe baza
unei încheieri a instanței de judecată [14, p.18]. Potrivit
aceleași surse, darea în urmărire este definită ca activitate
pe care o desfășoară organele competente pentru găsirea
persoanei împotriva căreia s-a emis mandat de arest și pe
care organul însărcinat cu executarea mandatului nu l-a
putut executa, deoarece nu a găsit pe cel căutat [14, p.65].
În una dintre lucrările sale, Ig. Dolea menționează că
aducerea silită poate fi aplicată doar după citarea persoanei. Temeiurile de aducere silită sunt determinate de
eschivarea de la primirea citației, faptul că persoana se ascunde de organul de urmărire penală sau de instanța de
judecată, sau nu are loc permanent de trai circumstanțe
ce urmează a fi probate. Actul prin care se dispune aducerea silită la etapa judecării cauzei în fond este încheierea
instanței, în conținutul căreia se vor indica date cu privire
la persoană, momentul citării, absența motivelor neprezentării și alte date ce vor confirma necesitatea aplicării
acestei măsuri procesuale [10, p.516].
Aducerea silită ca măsură de constrângere este utilizată pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor procedurale de către participanții la procesul penal, precum și un
mijloc de influență în desfășurarea acțiunilor procedurale
și de investigație pentru a asigura buna lor funcționare.
Prin aducerea silită partea urmează să-și exercite cu bunăcredință obligația sa de a se prezenta în fața organului de
drept în cazul când este citată în mod legal, însă în cazul în
care apare o situație de conflict potrivit căreia participantul la proces refuză benevol de a se prezenta după o citare
legală, în privința acestuia urmează a fi dispusă o măsură
mai drastică, precum aducerea silită, pentru a-l responsabiliza [18, p.49].
Urmează să menționăm că atât măsura procesuală
de aducere silită potrivit art. 199 alin. (6) CPP cât și cea
de anunțare în căutare potrivit art. 321 alin. (5) CPP este
una dualistă, fiind adoptată de către instanța de judecată,
dar pusă spre executare în sarcina organelor polițienești.
Prevederi privind obligațiile colaboratorilor de poliție
de a asigura prezența persoanelor în fața instanțelor
de judecată și a organelor de drept se regăsesc și în art.
21, 22 din Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, nr.320 din 27.12.2012 [12], potrivit căreia
aceasta contribuie la aducerea în autorităţile sau instituţiile publice respective, la solicitarea acestora, a persoanelor
care se sustrag de la prezentarea obligatorie, în conformitate cu legislaţia și execută mandatele şi deciziile instanţelor de judecată pentru punerea persoanelor în stare de
arest preventiv, hotărârile instanţelor de judecată, ale procurorilor şi ofiţerilor de urmărire penală pentru aducerea
silită a persoanelor care, fiind citate, se sustrag de la prezentarea în organele respective.
Legislația română conține o reglementare mult mai
detaliată a fenomenului anunțării în căutare, comparativ
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cu legea internă care nu conține careva date în acest sens,
cu excepția art. 321 CPP RM, fiind menționată posibilitatea
instanței de a anunța în căutare inculpatul ce se eschivează de la proces, doar la demersul acuzatorului de stat. Astfel, prevederile art. 521-526 CPP al României [5], prescriu
darea în urmărire a persoanelor, procedura de dispunere
a unei atare măsuri procesuale, precum și activitățile ce
pot fi realizate în procedura urmăririi, precum și revocarea
acesteia. Prevederile în cauză prescriu că darea în urmărire se solicită și se dispune pentru identificarea, căutarea,
localizarea și prinderea unei persoane în scopul aducerii
acesteia în fața organelor judiciare ori punerii în executare
a anumitor hotărâri judecătorești. Ordinul de dare în urmărire se pune în executare de îndată de către structurile
competente ale Ministerului Administrației și Internelor
care vor desfășura, la nivel național, activități de identificare, căutare, localizare și prindere a persoanei urmărite.
Instituțiile publice sunt obligate să sprijine, în condițiile
legii și conform competentelor legale, organele de poliție
care efectuează urmărirea unei persoane date în urmărire.
Considerăm că procedura dării în urmărire reglementată de legislația română în fapt corespunde procedurii
noastre de anunțare în căutare, însă trebuie menționat
faptul că ar fi binevenită o reglementare detaliată a acesteia și în legea procesual penală națională, în modul cum
este realizată aceasta în legea română, or, în prezent
legislația RM nu conține careva reglementări privind modul de realizare a procedurii de anunțare în căutare, iar careva acte normative sau instrucțiuni în acest sens lipsesc,
la nivel național de către instanțele de judecată anunțarea
în căutare fiind realizată potrivit unei practici stabilite.
CPP al Federației Ruse în art. 5 pct. 38 definește
acțiunile de căutare drept măsuri realizate de către organul de urmărire penală în vederea stabilirii locului de
aflare a persoanei bănuite în comiterea unei infracțiuni.
Tratarea dată nu o considerăm una binevenită, deoarece legiuitorul admite o atare măsură procesuală doar la
etapa urmăririi penale în privința bănuitului, dar nu este
clar cum procedează instanțele de judecată în cazul când
inculpatul se eschivează de la proces.
Trebuie să menționăm că aducerea silită comparativ
cu anunțarea în căutare, este reglementată în mod mai
detaliat în art. 199 CPP, însă, în pofida acestui fapt, în practica judiciară se întâlnesc neînțelegeri între organele de
urmărire penală, instanța de judecată, pe de o parte, și
cele de poliție, pe de altă parte, pe marginea neexecutării
corespunzătoare sau în termen a deciziilor privind aducerea silită.
Astfel, prin decizia Colegiului Penal al CSJ din 3 iulie
2018, s-a admis recursul, a fost casată încheierea protocolară a Curţii de Apel Chișinău din 15 mai 2017, privind
sancționarea șefului IP Strășeni, şi s-a dispus încetarea
procedurii. În acest sens, s-a reținut că din procesul-verbal al ședinței de judecată rezultă, că procurorul a înaintat un demers prin care a solicitat să fie amendat șeful IP
Strășeni, din motiv că nu a executat ordonanța de aducere silită emisă anterior și nu a întocmit careva raport
pentru a-l informa despre măsurile întreprinse în vederea
executării acesteia. Potrivit încheierii protocolare, s-a stabilit că, pentru neexecutarea încheierii de aducere silită
în termen a inculpatului, s-a tergiversat examinarea cauzei. Instanța de recurs a stabilit că concluzia instanței de
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apel privind neexecutarea ordonanței de aducere silită a
inculpatului este pripită, or, șeful IP, prin scrisoarea expediată în adresa Procuraturii de Circumscripție Chișinău, a
adus la cunoștința acuzatorului de stat despre imposibilitatea executării sarcinilor prestabilite în ordonanță, fiind
anexată, în acest sens, confirmarea eliberată de Primărie,
precum că inculpatul nu se află în teritoriu. S-a conchis că
în speţa dată nu este prezentă situaţia neexecutării ordonanţei sau a încheierii de aducere silită prevăzută la pct.
2) alin. (4) art. 201 Cod de procedură penală şi neinformarea instanţei de apel despre imposibilitatea executării
acesteia [9].
Considerăm că în speța menționată mai sus organelor de poliție le revenea sarcina suplimentară de a efectua
acțiuni privind posibilitatea stabilirii locului de aflare a inculpatului, prin audierea localnicilor din sat sau a rudelor
acestuia, or, simpla confirmare eliberată de primărie că
acuzatul nu se află în teritoriu nu este un argument plauzibil pe marginea imposibilității executării încheierii de
aducere silită, or, la caz, se atestă executarea formală de
către organele de poliție a obligațiilor sale.
Trebuie să menționăm că legea procesual penală reglementează mult mai amănunțit acțiunile organului de
urmărire penală în cazurile de eschivare a acuzatului și
anunțării acestuia în căutare, comparativ cu etapa judecării cauzei. Astfel, art. 287/1 CPP stabilește că urmărirea penală se suspendă în cazurile în care există unul din următoarele temeiuri care împiedică continuarea şi terminarea
ei: printre care se regăsește și cel că învinuitul a dispărut,
sustrăgându-se de la urmărirea penală sau judecată, ori
locul aflării lui nu este stabilit. Se atestă că, în acest caz,
legiuitorul în special se referă la urmărirea penală, însă
indică că învinuitul se sustrage și de la judecată. Considerăm că norma legală ar trebui modificată în partea ce ține
de eschivarea învinuitului de la urmărire penală, deoarece
aceasta intră în contradicție cu art. 321 CPP, or, nu este real
ca cauza penală să nu fie examinată în fond pe motiv că
învinuitul abuzează de drepturile sale și nu se prezintă în
fața organului de urmărire penală, astfel fiind prejudiciate
interesele părții vătămate și încălcat scopul legii penale.
În opinia noastră, în conținutul art. 287/1 CPP ar trebui să
fie indicat că urmărirea penală se suspendă în cazul când
învinuitul a dispărut, doar în situația când este imposibilă
obiectiv continuarea urmăririi în lipsă.
De asemenea, pentru etapa urmăririi penale legiuitorul prescrie acțiunile organului de urmărire penală după
suspendarea cauzei, astfel în art. 287/2 alin.(2) se indică
că după suspendarea urmăririi penale, în cazul prevăzut
la art.2871 alin.(1) pct.2), organul de urmărire penală este
obligat să ia măsuri, atât direct, cât şi prin intermediul altor organe care exercită activitate operativă de investigaţii, în vederea identificării persoanei care poate să fie pusă
sub învinuire. Procurorul, în mod periodic, dar nu mai rar
decât o dată la 6 luni, va verifica măsurile de căutare pentru identificarea persoanei.
Art. 288 CPP stabilește investigațiile realizate în vederea căutării învinuitului, indicând că în cazul în care nu se
cunoaşte locul unde se află persoana pusă sub învinuire,
şi în cazul în care învinuitul, după înaintarea învinuirii, se
ascunde de organul de urmărire penală, acesta înaintează
procurorului propunere pentru dispunerea investigaţiilor.
Procurorul, în baza propunerii organului de urmărire pe-
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nală, după ce a studiat-o, sau din oficiu, dispune, prin ordonanţă motivată, căutarea învinuitului. În ordonanţă se
va indica toată informaţia cunoscută privitor la persoana
învinuitului care urmează să fie căutat. Căutarea învinuitului poate fi dispusă atât în cadrul exercitării urmăririi
penale, cât şi concomitent cu suspendarea ei.
Respectiv, se atestă că la propunerea organului de urmărire penală care trebuie să fie motivată, acuzatorul de
stat adoptă ordonanța de anunțare în căutare a învinuitului cu suspendarea urmăririi penale, care se remite pentru
executare organelor de poliție. Se atestă că, în acest caz,
procurorul trebuie să aibă un rol activ și cel puțin o dată la
6 luni să verifice măsurile realizate pentru stabilirea locului de aflare a acuzatului.
Unii autori opinează că până la înaintarea propunerii
pentru dispunerea investigațiilor, organul de urmărire penală este obligat să întreprindă toate măsurile posibile în
vederea stabilirii locului aflării învinuitului, să verifice și să
excludă așa împrejurări precum: decesul învinuitului, aflarea într-o instituție medicală, deținerea în stare de arest
într-o altă cauză penală [11, p.52-53].
Astfel, aceste reglementări sunt unicele ce stabilesc
aducerea silită și anunțarea în căutare a inculpatului absent la proces, alte prevederi în acest sens legea internă
nu conține. Din aceste motive considerăm necesar în cele
ce urmează să menționăm modul de aplicare potrivit unei
practici judiciare prestabilite a instituțiilor aducerii silite și
anunțării în căutare.
Astfel, inițial inculpatul se citează de către instanța de
judecată la adresele indicate în actele cauzei penale, iar
ulterior în cazul neînmânării citației, în funcție de motivul
indicat pentru nerecepționarea citației, prin încheiere se
dispune aducerea silită a acestuia care se remite organelor de poliție din raza de domiciliu a acestuia pentru executare, sau obligarea acuzatorului de stat de a prezenta
instanței informații cu privire la domiciliul acestuia potrivit
Registrului de Evidență a Populației. În cazul în care parvine informația privind imposibilitatea executării încheierii
de aducere silită de către organele de poliție, acuzatorul
de stat prezintă instanței de judecată, în cazul dacă dispune, probe suplimentare pe marginea eschivării acuzatului, după care înaintează demers de anunțare a acestuia în
căutare cu stabilirea unei măsuri preventive privative sau
nu de libertate, în funcție de gravitatea infracțiunii pentru
care acesta este învinuit. În cel mai bun caz, dacă inculpatul este învinuit în comiterea unei infracțiuni cu un pericol
social sporit, în privința acestuia se aplică și măsură privativă de libertate, însă dacă este învinuit în comiterea unei
infracțiuni ușoare sau mai puțin grave, se aplică o măsură
non privativă de libertate. În cazul adoptării deciziei de
anunțare în căutare a inculpatului, încheierea judecătorească se remite organelor afacerilor interne pentru executare, căruia la rândul său îi revine obligația de a remite
instanței informația privind pornirea dosarului de căutare,
după care instanța adoptă decizia de judecare în lipsă și
purcede la examinarea cauzei în fond.
Procedura menționată supra o putem deduce și din
decizia Colegiului penal al CSJ din 8 februarie 2016, potrivit
căreia s-a admis recursul avocatului, s-a casat total încheierea Curţii de Apel Chişinău, prin care s-a dispus aplicarea
măsurii preventive sub formă de arest preventiv pe termen
de 30 zile şi anunţarea în căutare a inculpatului R.A., pe
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motiv că la data de 23.12.2015, R.A. a recepţionat contra
semnătură, citaţia pentru şedinţa de judecată numită la
12.01.2016, însă la data şi ora indicată nu s-a prezentat în
şedinţele de judecată şi n-a informat instanţa despre motivele imposibilităţii de a se prezenta, fiind dispusă amânarea
examinării cauzei pentru data de 26.01.2016, cu punerea
în sarcina procurorului aducerea forţată a acestuia. La următoarea şedinţă, a fost admis demersul procurorului şi
prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 26.01.2016, inculpatul a fost anunţat în căutare fiindu-i aplicată măsura
preventivă - arestul preventiv pentru un termen de 30 zile.
Instanţa de recurs a stabilit că soluţia instanţei de apel privind arestarea preventivă şi anunţarea în căutare a inculpatului nu este fondată, or, la materialele cauzei nu este
anexată nici o informaţie ce ar confirma punerea în executare a aducerii forţate a inculpatului la şedinţa de judecată
stabilită pentru data de 26.01.2016. Mai mult, constatarea
neargumentată şi neprobată a instanţei că, „(…) prin ordonanţa procurorului din 18.01.2016, s-a dispus aducerea silită a inculpatului în şedinţa de judecată, însă ultimul nu s-a
prezentat nici la şedinţa de judecată a instanţei de apel din
data de 26.01.2016, contravine circumstanţelor cauzei, or,
potrivit ordonanţei menţionate s-a dispus aducerea silită
a inculpatului la şedinţa de judecată stabilită pentru data
de 09.02.2016. Astfel, împrejurările nominalizate denotă în
mod concludent că încheierea contestată nu cuprinde motive legale pe care se întemeiază soluţia [6].
În urma analizei speței citate supra, putem conchide că instanța superioară a casat decizia adoptată la
caz, pe motiv că nu a fost respectată ordinea asigurării
prezenței inculpatului la proces, astfel încât după citarea
legală a acestuia instanța urma să dispună aducerea silită,
acțiune procesuală ce nu a fost realizată la caz, respectiv
anunțarea inculpatului în căutare s-a considerat drept lipsită de temei legal.
De asemenea, în opinia sa separată la cauza de examinare a recursului în anulare declarat de avocatul Ion
Graur în interesele condamnatului R.O. împotriva deciziei Colegiului penal al Curţii de Apel Bender şi deciziei
Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie, judecătorul Curții Supreme de Justiție Ion Arhiliuc, a invocat
asupra modului în care s-a desfăşurat procesul penal în
ansamblul său, în sensul art. 6 al Convenţiei nu a fost echitabil deoarece judecarea cauzei a avut loc în lipsa inculpatului, care nu a fost anunţat în căutare, nefiind pornită
procedura de căutare de către poliţie în condiţiile art.321
alin.(5) CPP - nici în prima instanţă, nici în instanţa de
apel. Or, instanţa de apel, a dispus doar aducerea silită a
inculpatului pe o singură adresă s. Colibaş, r-nul Cahul, pe
când, conform procesului-verbal de audiere a lui R.O. în
calitate de învinuit, acesta locuieşte în mun. Chişinău, str.
Costiujeni, 25, ap.18. Totodată, instanţa de recurs n-a luat
toate măsurile care erau posibile de citare a inculpatului
R.O. pentru participarea acestuia în şedinţa de judecată a
instanţei de recurs, astfel, cazul devine şocant în situaţia
de drept cînd acesta a fost condamnat definitiv şi irevocabil în toate cele trei instanţe în lipsa lui şi fără audierea în
direct măcar a unei persoane [13].
Un caz concludent despre modul de judecare a cauzei în lipsa inculpatului potrivit legislației interne și constatarea unei decizii legale în acest sens la caz, ar putea
fi relevat din Decizia Colegiului penal al Curții Supreme
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de Justiție emisă în privința lui V. Mihai, potrivit căreia
judecarea cauzei în fond și apel a fost examinată în lipsa
inculpatului care a fost condamnat pentru fapta imputată. Avocatul acestuia a contestat actele judiciare la caz
pe motiv că nu cunoaște motivele absenței inculpatului
la acțiunile procesuale la faza judecării cauzei penale. Se
admite că neprezentarea acestuia în ședința de judecată
și neinformarea instanței despre acest fapt are la bază temeiuri obiective și justificate. Nefiind prezent la procedura de administrare a probelor, în contradictoriu cu partea
acuzării, inculpatul practic a fost privat de dreptul de a
prezenta probe în apărare, de a alege procedura de examinare a cauzei, de a pune întrebări martorilor, de a răspunde el însuși la întrebările participanților la proces [8].
Prin decizia sa Curtea a hotărât inadmisibilitatea recursului reținând că în conformitate cu prevederile art. 351
Cod de procedură penală, la numirea cauzei spre judecare
instanța de judecată dispune citarea persoanelor necesare
pentru examinarea cauzei. La soluționarea chestiunii judecării cauzei în lipsa vreuneia din părți sau a altor persoane
citate, instanța decide în modul prevăzut de dispozițiile
respective ale art. 362 Cod de procedură penală. Curtea a
reținut obligația instanței de înștiințare legală a participantului la proces, iar nerespectarea acestei obligații indică la
casarea hotărârii judecătorești, în special când se stabilește
că persoana nu a avut posibilitatea de a se prezenta și nu a
avut posibilitatea de a anunța despre această imposibilitate. Curtea a statuat că persoana care era în imposibilitate de
a se prezenta conform citării are obligațiunea de a confirma
și imposibilitatea de a anunța instanța respectivă despre
imposibilitatea de a se prezenta.
Din materialele cauzei în speță Curtea a stabilit, că
inculpatul a fost citat de mai multe ori la ședințele de
judecată în prima instanță, însă nu s-a prezentat, prin
încheierea instanței de fond fiind anunțat în căutare cu
pornirea dosarului de căutare de organele de poliție, fiind dispusă judecarea cauzei în lipsa inculpatului potrivit
art. 321 Cod de procedură penală. Din lucrările dosarului, Curtea a reiterat că nu se confirmă prin careva probe
faptul imposibilității inculpatului de a se prezenta și nu a
înaintat în acest sens careva solicitări, precum și acel fapt
că nu a avut posibilitatea de a anunța instanțele despre
imposibilitatea prezentării, fiind constatat că inculpatul,
de fapt s-a eschivat de a se prezenta în fața instanței de
judecată, manifestând și ne-respect față de aceasta, fapt
pentru care instanțele de fond justificat au dispus examinarea cauzei în lipsa inculpatului.
Prin sentința Judecătoriei Bălți din 26 noiembrie
2018, de asemenea se atestă judecarea cauzei în lipsa
inculpatului S.S., după constatarea faptului că acesta,
eschivându-se de a se prezenta în şedinţa de judecată la
nenumăratele înştiinţări legale, aducere silită, a fost anunţat în căutare în baza încheierii instanţei de judecată fiind
intentat dosar de căutare [4].
Însă în sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 27 februarie 2019 se menționează că cauza a
fost examinată în lipsa inculpatului, conform prevederilor
art.321 alin.(2) pct.1) CPP, inculpatul eschivându-se de la
prezentarea în şedinţa de judecată, fiind pornit dosarul de
căutare, fără a indica acțiunile în temeiul cărora s-a stabilit
eschivarea acestuia de la proces, precum și realizarea procedurii de aducere silită [3].
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Urmează a fi relevat că procedura expusă supra nu
este reglementată de legea internă, însă este o practică
stabilită de către instanțele judecătorești. Or, legea nu
stabilește termenul posibil de examinare a cauzei după
intentarea dosarului de căutare, urmează instanța să mai
efectueze verificări pe marginea dosarului de căutare
intentat, organul de poliție trebuie sau nu să informeze
instanța pe marginea acțiunilor realizate.
În practică intervin dificultăți prin judecarea cauzei în
termen mare în cazul când acuzatorul de stat invocă diferite motive și termene suplimentare pentru stabilirea locului de aflare a inculpatului, care în fapt se eschivează de
la instanță și tergiversează înaintarea demersului privind
anunțarea în căutare, astfel instanța din oficiu nu poate
decide anunțarea inculpatului în căutare și nu dispune
de alte pârghii, doar urmează să amâne judecarea cauzei,
astfel fiind prejudiciate interesele victimelor.
Se întâmpină dificultăți și în cazul depistării locului de
aflare a inculpatului pe timp de noapte în baza încheierii
de anunțare în căutare emise anterior, în privința căruia
nu este stabilită măsură preventivă privativă de libertate,
astfel organele de poliție ce l-au identificat sunt în imposibilitate să-l rețină deoarece lipsește temeiul legal de privare de libertate a acestuia. În atare condiții de la acesta se
ia obligația în scris privind prezentarea la sediul instanței
după care inculpatul se eliberează, însă în cele mai dese
cazuri, acesta nu se prezintă la instanță.
Cu titlu de exemplu am putea menționa cauza penală
de învinuire a lui R.G. aflată pe rol la Judecătoria Bender,
care este învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute la art.
287 Cod Penal și care a fost anunțat în căutare, fiind identificat de către organele de poliție acesta a semnat declarația
privind obligarea de a se prezenta la sediul instanței, ulterior însă acesta a refuzat să se prezinte la judecată, invocând
că este cetățean al regiunii transnistrene în mod repetat
acesta fiind anunțat în căutare. Se atestă că organele de
poliție erau în imposibilitate de a-l aduce silit, reieșind din
situația politică tensionată în stânga Nistrului [2].
Aici am putea exemplifica cauza penală, examinată de
Colegiul Penal al Curții Supreme de Justiție la recursul declarat de avocatul Uncu Natalia în numele inculpatului C. Serghei, împotriva încheierii Colegiului penal al Curții de Apel
Bălți din 13 iulie 2016, prin care a fost admis demersul procurorului Pasat Liliana privind anunțarea în căutare și aplicarea măsurii preventive sub formă de arest în privința inculpatului C. Serghei, potrivit căreia recursul declarat a fost respins. Potrivit materialelor cauzei se atestă că în cadrul examinării cauzei penale în apel, procurorul a înaintat demers,
prin care a solicitat de a-l anunța în căutare pe inculpatul S.
Cojocari și a aplica în privința lui măsura preventivă sub formă de arest pe un termen de 30 de zile, cu eliberarea mandatului de arest, din motiv că inculpatul nu s-a prezentat
în ședințele de judecată în pofida faptului că prin sentința
instanței de fond, acestuia i-a fost aplicată interdicția de a
nu-și schimba domiciliul fără consimțământul organului de
probațiune, însă acesta ignorând interdicția dată, a părăsit
domiciliul, plecând la muncă peste hotarele R. Moldova,
ceea ce face imposibilă examinarea cauzei și duce la tergiversarea acesteia. Cererea acuzatorului a fost admisă fiind
constatat de către instanța de judecată inculpatul fiind citat legal prin citațiile recomandate, cu avizele de recepție,
fără vreun motiv întemeiat, intenționat nu s-a prezentat în
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ședințele de judecată, iar fiind dispusă aducerea silită a inculpatului, s-a constatat imposibilitatea executării încheierilor, pe motiv că S.C., reieșind din materialele parvenite de
la IP Briceni și adeverințele Primăriei, este plecat la muncă
peste hotarele țării [7].
Astfel, instanța de apel a conchis că inculpatul se eschivează cu rea-voință de a se prezenta în fața instanței, a
părăsit domiciliul, ceea ce face imposibilă asigurarea lui la
proces, din care motiv a ajuns la concluzia că există temeiuri rezonabile că acesta intenționat se ascunde de instanță,
iar o altă măsură preventivă nu va asigura comportamentul procesual al inculpatului, întru desfășurarea procesului
și examinarea cauzei în termeni rezonabili. Considerăm că
decizia instanțelor de judecată este una corectă, la caz fiind
atestată eschivarea intenționată de la instanță a inculpatului care are cunoștință despre examinarea unei cauze penale în privința sa, fiindu-i aplicată și interdicția de a schimba
domiciliu, însă a plecat peste hotarele Republicii Moldova,
fără a comunica noua sa adresă sau a depune o cerere de
examinare a cauzei în lipsa sa.
În lucrarea sa „Executarea mandatului de aducere.
Opinii critice, propuneri de lege ferenda”, autorul I.Rusu
[15] indică că din interpretarea textului legii ce reglementează mandatul de aducere, se deduce că organul însărcinat cu executarea mandatului va conduce forțat (eventual
încătușat) pe inculpat în fața instanței, în cazul dacă acesta
refuză să se prezinte. Opinie care nu poate fi împărtășită
deoarece considerăm că atare acțiuni atentează la drepturile inculpatului, or, din moment ce în privința acestuia nu
este stabilită o măsură privativă de libertate, el nu poate fi
încătușat, în acest caz organul de poliție dispune de dreptul întocmirii unui raport pe marginea comportamentului inculpatului, după care instanța va soluționa modul
de acțiune pe viitor, prin schimbarea măsurii preventive
în una privativă de libertate ce va asigura prezența inculpatului la proces. Măsura propusă de aducere forțată în
cătușe a inculpatului, constituie o ingerință în raport cu
cauza pentru care este dispusă și nu corespunde scopului
necesar într-o societate democratică.
Volonciu Nicolae în lucrarea sa „Tratat de procedură
penală” indică că aducerea silită a inculpatului nu este
condiționată de prealabila sa citare, neurmată de prezentare. Dacă în interesul judecății, instanța consideră necesară prezența inculpatului, emite de la început un mandat
de aducere, fiind însă obligată să motiveze această măsură deosebită [17, p.175]. Nu putem împărtăși opinia autorului, deoarece aducerea silită este o măsură procesuală
restrictivă care se execută de către organele de poliție,
astfel fiind încălcat dreptul inculpatului de a se prezenta
benevol, în urma citării legale a acestuia de către instanța
de judecată. Nu este clar care ar fi acea necesitate stringentă de a asigura prezența inculpatului în mod silit, dacă
am raporta această acțiune procesuală drepturilor și intereselor legitime ale inculpatului prin prisma citării legale
și asigurării prezenței benevole a acestuia. Astfel, considerăm absurd dispunerea aducerii silite a inculpatului la
proces în lipsa unei înștiințări legale, or, considerăm că în
mod obligatoriu, inițial urmează a fi realizată procedura
de citare, după care în cazul dacă inculpatul citat legal nu
se prezintă benevol, poate fi dispusă aducerea silită.
Mult mai dificilă este situația privind modul de anunțare
în căutare prin imposibilitatea stabilirii unei măsuri preven-
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tive în cazul când inculpatul este judecat pentru comiterea
unei infracțiuni ce nu se pedepsește cu închisoarea, astfel
încât această modalitate de asigurare a prezenței poartă un
caracter formal, or, dacă acesta refuză să fie escortat la sediul instanței, asigurarea prezenței este imposibilă.
Aici am putea invoca o cauză asemănătoare de învinuire a lui C.V.; învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute la
art. 264/1 alin. (1) Cod Penal, judecat de către Judecătoria
Bender [1]. Potrivit actelor cauzei, se atestă că cauza a parvenit în adresa instanței la 30 decembrie 2015, mai mult de
5 ședințe fiind amânate din motivul neprezentării inculpatului, iar încheierile de aducere silită nu au fost executate
pe motivul că acesta nu se afla la adresa de domiciliu. Prin
încheierea instanței din 29 martie 2016, inculpatul a fost
anunțat în căutare, la 5 mai 2016, fiind stabilit locul de aflare a acestuia și semnată o recipisă potrivit căreia își asumă
obligația de a se prezenta la ședințele de judecată. Ulterior,
inculpatul, în mod repetat, nu se prezenta la sediul instanței,
fiind anunțat repetat în căutare, după care, la data de 16 august 2016, a fost adoptată sentința de condamnare în lipsă. În privința inculpatului nu putea fi aplicată măsura preventivă privativă de liberate, deoarece sancțiunea pentru
infracțiunea incriminată nu prevedea pedeapsa închisorii.
Într-o altă cauză penală, examinată în Federația Rusă,
au fost numite 15 ședințe de judecată, însă inculpatul nu
s-a prezentat la nici una din acestea, cu emiterea a 6 încheieri de aducere silită a acestuia și care nici una nu a
fost executată, inculpatul fiind anunțat în căutare de 5 ori,
însă, în pofida faptului că acesta era găsit, ulterior în mod
repetat se eschiva de la prezentare în instanță. În final,
după expirarea unui termen de 2 ani 5 luni, cauza penală
fiind încetată în legătură cu intervenirea prescripției, parvenind cererea inculpatului în acest sens remisă instanței
prin intermediul miliției, sentința fiind adoptată în lipsa
acestuia. Astfel, partea vătămată a fost privată de dreptul
la judecarea cauzei sale într-un termen rezonabil și accesul liber la justiție, cauzat prin abuzul de drepturile sale
din partea inculpatului [19].
În atare condiții, considerăm că legiuitorul urmează să
stabilească posibilitatea anunțării în căutare cu reținerea
persoanei pentru 72 ore, în cazul când inculpatul este învinuit în comiterea unei infracțiuni, pentru care legea nu
stabilește pedeapsa închisorii. Totodată, urmează a fi operate modificări în legea internă pe marginea reglementării
procedurii de anunțare în căutare, în condițiile elucidate
supra, deoarece procedura privind anunțarea în căutare
este o premisă pentru adoptarea deciziei de judecare a
cauzei în lipsa inculpatului, iar prevederi legale ce ar reglementa instituția dată nu sunt. Urmează a fi stabilit prin
lege obligația că, inițial, instanța trebuie să fie informată
într-un termen rezonabil de către organele de poliție că
măsurile întreprinse în vederea identificării inculpatului
nu s-au soldat cu succes.
În concluzie, am putea menționa că aducerea silită și
anunțarea în căutare sunt măsuri procesuale suplimentare dispuse de către instanța de judecată în vederea asigurării prezenței inculpatului la proces și disciplinării față
de obligația sa de a se prezenta în fața organului de drept,
după citarea legală a acestuia, care oferă posibilitatea
adoptării unei decizii legale la caz pe marginea judecării
cauzei în lipsa inculpatului. Considerăm obligativitatea dispunerii acestor măsuri procesuale în vederea stabilirii cu
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certitudine a faptului eschivării acuzatului de instanță în
cazurile când judecarea cauzei are loc în lipsa inculpatului.
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SUMMARY
Features of determination of violent crimes in the Republic of Armenia are considered in this article. Powerful
determinants of violence not only in Armenia, but practically in all countries are poverty and social-economic stratification of the society. It is very well known, that the level
of crime, as a rule, is higher in poor and developing countries. It is not accidental, that criminal violence is
frequently commited for the purpose of getting goods.

It became usual for many people to solve interpersonal
conflicts through the shortest way – the use of violence,
without appeal to corresponding state bodies (in particular, law enforcemnt bodies) and statutory procedures.
Key-words: aggression, criminality, cruelty, determination,
factors, reasons, violence, violent crimes.

I.

Introduction

At a recent time, scholars of different professional
fields no longer use term „reason” and do not describe the
object of research in terms of reasoning. They prefer to find
out the factors determining the object of research and fix
correlations among them. The reasons for that are different. Interrelations among systems and their elements are
tremendously difficult and diverse. Usually, it is extremely
difficult (or sometimes impossible) to determine casuality
out of myriad of interactions even in physical and byological systems. Therefore, it is not surprising, that from the beginning of the last century, majority of criminologists refuse to constantly search „reason” of crime, proving the expediency of thesis called „determination” [1, p. 9-11].
II. Issues of determination of violent crimes in the
Republic of Armenia
Determination of violent crimes in the Republic of Armenia is significantly diverse. In order to find out corresponding factors for their commitment, it is necessary to
define some constant traditions of the country, peculiarities
of armenian mentality, types of national character, which
develop fertile soil for commitment of criminal violence.
However, the core of the problem is not connected to the
mysteries of Armenian soul to which high brutality, quick
temper, high emotionality, centuries based jealousy, adher-
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Acest articol abordează particularitățile cauzelor
infracțiunilor violente comise în Republica Armenia.
Factorii determinanți ai violenței nu numai în Armenia, ci practic în toate țările sunt sărăcia și stratificarea socio-economică a societății. Este bine cunoscut
faptul că nivelul criminalității este, în general, mai
ridicat în țările sărace și în cele în curs de dezvoltare,
astfel violența penală este frecvent comisă în scopul
obținerii de bunuri.
A devenit obișnuit pentru mulți oameni să rezolve
conflictele interpersonale prin cel mai scurt mod folosirea violenței, fără apel la organele de stat corespunzătoare (în special organele de drept) și procedurile legale.
Cuvinte-cheie: agresiune, criminalitate, cruzime, determinare, factori, motive, violență, crime violente.

ence to old national traditions are typical and which are, in
many cases, give birth to group narcissism, suspiciousness,
painful ambition, vindictiveness and etc. Decisive factors, in
this case, are social conditions and peculiarities of the latest
phase of historical development of the country.
Powerful determinants of violence not only in Armenia, but practically in all countries are poverty and socialeconomic stratification of the society. It is very well known,
that the level of crime, as a rule, is higher in poor and developing countries. It is not accidental, that criminal violence
is frequently committed for the purpose of getting goods.
Besides, society of poor people is spiritually poor in all aspects of this phenomenon, including immorality and crime
(including violent crime). However, poverty itself is not a
basic and main factor determining violence.
In Armenia, as well as in other post Soviet countries,
poverty manifested itself not to the full extent-namely famine and total destitution. Those who live in poverty now, if
they are not old, do not suffer any disease, are not burdened with large family, are capable of managing their
lives by being initiative and enterprising. However, many of
them, due to the idleness, passiveness and absence of wish
to go for a risk, do not undertake any action. They wait until
someone will do something for them, when someone will
offer high paid job, yet not exhausting. At the same time,
there are not few people who prefer not working and living
in poverty for the reason of the fact that available work
does fit to their dignity. But the issue is not a dignity of poor
people but extremely high self-esteem. Besides, most of
the Armenian poor people are in psychological condition
to survive rather than to be successful and self – actualized.
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They are mostly hope for state support and magical U-turn
in life, rather than success in work or creativity.
Sharp social economic stratification of society which
has reached extreme scale in Armenia recently is more
tended to have а crime load. People are not capable of getting used to the idea that incomes of specific groups of
population can be tremendously different. As a result, Armenian society suffers from the feeling of extreme gap in
terms of wealth which has a potential of powerful criminality including various manifestations of criminal violence.
As regards to the above mentioned, young people from
low income families are specifically in dire conditions. Modern clothes and other prestigious goods (cars, jewelry and
other luxurious goods, contemporary computer technologies and means of mobile communication and etc.) which
are extremely attractive to them are not available at all.
At the same time, the level of awareness among them
about these goods due to the media (web, TV, press, etc.)
and eventually shop showcases is extremely high. And
therefore the feelings of envy, neglection, outcast can push
them (and often do) to commit crimes for the purpose to
possess above mentioned goods. And besides, crime accompanying cruelty, aggression and vandalism serve as
unique means of psychological compensation coming
from humiliation.
In recent years, Armenia has faced economic, social, political and spiritual severe crises and aggravation of ongoing
contradictions. Mentioned circumstances are accompanied
by higher social tension in interpersonal relations, deterioration of life conditions of people and society in general,
deformation of the system of values. As a result, it is observed not only the loss of cultural, spiritual and moral values of Armenians, formation of unfavorable moral-psychological micro climate, but also steep decrease of level of legal awareness of population, destabilization of social relations, increase in number of violations of law and order.
High level of anxiety of people in modern Armenian society is also conditioned by tangible weakening of compensating power of family. D.A. Shestakov attributes the following to the main factors forming violence orientation of individual in family: interfamily conflict, conflict of the family
with its milieu, “training” of violence, anomy sparked by family conflicts, cruelty, alcoholism, drug addiction - that is to
say promotion of negative standards of behavior, absence
of opposition to the factors of aggression [8, p. 185].
Special attention need to be attributed to those circumstances which make influence on formation of aggressiveviolent orientation of individual in childhood. In particular, it
comes, first of all, to the domestic troubles of the child,
which manifest themselves in the fact that members of the
family (first of all mother and father) do not care about child,
do not show emotional warmth and care. As a result, the
child alienates psychologically, he/she gets feeling of vulnerability and anxiety. Alienation from mother and father
leads to further disadaptation. If, later on, situation with
child development does not change for positive, similar
feelings do progress manifesting themselves through constant uncertainty and anxiety. It is not accidental that many
children who suffered psychological alienation, desert their
homes, some of whom become the victims of criminals, get
involved in criminal activities, the rest becomes hobos, beggars, prostitutes, alcoholics and drug addicts. It is a matter of
fact that if a human being was neglected by his own parents
and constantly felt it, if he has never been loved and cared
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of, it is difficult to think that he would love this world, recognize its values, and take care of others [4, p. 107-124].
Research shows that many of the children and teenagers who lived in such conditions and frequently faced domestic violence, later on resorted to the violence to solve
different problems in their own families. Besides, more
than 90% of underages convicted for violent crimes before
committing the crime became victims of violent, and
sometimes cruel treatment by the parents.
Also, out of a range of factors influencing violent
crimes, it is necessary to determine unprecedented rise of
unemployment which has recently got huge scales. Level
of immigration is rising because of shortage of employment. Many people lose their individual development perspective and face crash of hopes because of mentioned
circumstances. Unfavorable financial conditions and housing accompanying migration, constant anxiety and despair
provoke aggressive „discharge” which is often manifested
through violent behavior.
Unfavorable tendencies taking place in urbanization
contribute to the promotion of violent crimes in RA as well.
Armenian village, as a matter of fact, is destroyed, active
migration into cities goes on. Employable part of rural male
population has left its residencies to find a job. Some of
them went to capital or other cities of Armenia, the rest - to
the near and far abroad countries (mostly Russia and
Ukraine). As a result, numerous people has lost their native
social ties, process of integration of cities has started (at
present, urban population of Armenia is more than 70 %)
which led to collapse of the current system of social control, growth of anonymity of life, alienation, anxiety and
existential problems and indifference to the lives of others.
That was a reason that a number of stereotypes of aggressive violent behaviors in conflict situations among specific
groups of population has risen.
Specific cultural factors contribute to the dissemination
of violence in Armenia as well. In particular, process of dissemination of the cult of western lifestyle and emancipation
of morals has started in Armenia since independence and
continue to strive. In accordance with ethnopsychological
research, the quantity of ethnical marginals in current Armenian society is high enough [6, p. 63]. If one considers
that similar individuals face powerful internal conflicts contributing to the escalation of many negative personal qualities, powerful criminogenic outcomes of dissemination of
western cultural standards becomes obvious [5, p. 119].
In modern Armenian society different spiritual values
have significantly lose their purpose and role in the life of
people. Meanwhile, the positive impact of those values on
formation in society of normal moral-psychological atmosphere and socially acceptable interactions among people
is irrefutable. It is a spiritual culture, as Yu.M. Antonyan justly marks, that a human being can and must get power and
certainty form, find point of support, opportunity for spiritual development and moral decisions [3, p. 270]. However,
prevailing part of Armenian population today is in search
of daily food, busy with the issues of how to feed, to shoe
themselves and their families, to have a shelter and etc.,
which makes it impossible for a human being to think of
spiritual and cultural values. As a result, more people become rude, uncompromised, agressive and cruel, and society itself, as time goes by, gets more demoralized and loses
potence to counteract dissemination of negative
phenomenа (including violent crimes).
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Serious negative changes of moral basis and principles
in Armenian society has been sparked by media, especially,
TV and internet which disseminated scenes of violence and
cruelty and pornographic content as well. Mentioned circumstances, as it is known, have negative influence on psychological state of young generation, youth and persons
with unstable mind. TV and internet are the main source of
information for them which create specific behavioral stereotypes. Meanwhile, permanent demonstration of scenes
of violence, cruelty, idealization of the lifestyle and personality of criminal, discreditation of law enforcement bodies
and representatives, the idea of lynching, dissemination of
permissiveness in movies, TV programs and sope operas
for teenagers lead to the following: trying to imitate favourite movie heroes, teenagers start committing „heroic” acts.
Namely, the process of training of committing violence begins. This leads to commitment of violent crimes.
In other words, cult of violence and permissiveness of
sexual intercourse in media contribute to the readiness of
people to have such a behaviour. Watching on TV and media scenes of violence and debauchery, people slowly start
quietly and tolerantly treat such phenomena and even are
trying to reproduce what they see in real life. Besides, soap
opera and digital network games heroes are promoted as a
justice fighters with a purpose to resort to a violence and
even cruelty. This leads to the decline of internal tension,
anxiety of TV spectators and other media users. They,
though only deep inside, feel satisfied that at some point,
someone can fight for justice.
There are problems in modern Armenia with reference
to upbringing and training of the younger generation. By
the way, miscalculations and omissions in this case, lead not
only to public trouble, massive economic losses, but what is
the most important - fall of morals, crippled faith, tragedies
and even bloodshed. Upbringing of children is the main responsibility of parents, especially, mother, and there is no
any other more important responsibility than that. A human
being, who has been raised in a troubled family is characterized by high anxiety, uncertainty, uneasiness and alienation,
namely - features, criminality of which is generally known.
At the same time, family which is in dire socio-economic
situation which fights on a daily basis for survival using nonmoral and sometimes unlawful means for that, stops being
an instrument of socialization [2, p. 374].
Objective decline of upbringing potential of the family
needs to be compensated by the system of social upbringing, which needs to give teenagers opportunity for normal
interpersonal communication, overcoming of alienation
from society. However school and other educational institutions which are together with family need to play an important role in socialization of the individual, do not function well in Armenia now. Meanwhile defects of educational system affect antisocial and anti state views and convictions, enforce negative influence of other spheres of microenvironment (family, referent groups and etc.). Besides,
preventive actions are not done by educational institutions, especially, to dissociate and reorient groups of juveniles with deviant behavior [7, p. 94-95].
Unsatisfied need of communication, absence of positive relations in small social groups pushes juveniles into
street gangs. Undoubtedly, „exit” of juvenile into street
gang of peers do not automatically means that he/she
would commit a crime. However, it is known, that criminal
groups of peers are a fertile soil for formation of antisocial
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views and arrangements, mutual enrichment of negative
habits and skills serve as a psychological base for self justification during crime commitment (in accordance with
principle „I acted as the others did”), immediately involve in
antisocial behavior. Violence in such groups, is usually perceived as an encouraging way of behavior, though, if it is
done for the benefit of the group.
Alcoholism and its influence on mind are significant
factors affecting violent crimes in Armenia. They lead to decline or loss of self control, quick temper, cruelty, aggression and formation of all negative qualities of the individual
as well. It is not accidental, that significant portion of grave
crimes against human being and hooliganism in RA are
committed in the state of alcoholic (significantly less-narcotic) intoxication. In this regard, what is the most disturbing is a detrimental influence that alcoholism and drug addiction have on teenagers. Young people, due to the age
peculiarities, are characterized by high emotional irritability, insufficient skills of social self-control, aspiration to self
manifestation, demonstration of courage, which are together with the use of spirits and drugs often become the
factors influencing crime commitment [7, p. 92-93].
Also, certain criminogenic factor of violent crimes in
Armenia is the level of armature of population. At that it
comes to illegal circulation of firearms and cold weapon.
Mitigation of demands for the storage and carrying of the
weapons (rifled firearms included) led to the fact that people who cannot be entrusted a weapon got comparatively
easy access to it. It is not accidental that in case of violent
crimes committed with the use of weapon in RA, in many
cases, it would be possible to avoid grave consequences of
the crime, if, at the moment of the crime commitment acting individuals did not have such weapons.
III. Conclusion
Considering above mentioned circumstances, it is possible to talk about steep rise of reasons to use violence in
contemporary Armenian society. Besides, it became usual
for many people to solve interpersonal conflicts through
the shortest way – the use of violence, without appeal to
corresponding state bodies (in particular, law enforcement
bodies) and statutory procedures.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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SUMMARY
The study proposed to present comparatively of the similarities between the institution of reconciliation and that
of the mediation agreement, both based on the consent of
the parties, respectively of the perpetrator (the suspect,
the defendant) and of the victim, although the two institutions differ through the legal effects deriving from them,
thus ensuring the efficiency of the mediation enforcement
mechanism.
Key-word: criminal law, criminal procedure, mediation,
mediator, offender, victim, violence.

The criminal law, in the opinion of V. Pella, must come
out of the cold sphere of the objectivity of the other juridical branches approaching as much possible to the souls
of those who defend or punish them, because it has in his
hands the life and honor of men [14, p.45].
Remarkable Professor M. Vidal Since 1904, considered
that the crimes by imprudence contain a criminal fault,
are modern and by actuality dangers [17, apud 16, p.8];
the rules of law and the institutions have a purpose and a
spirit that should be guided in their interpretation and application [16, p.185], an idea that was appreciated by J.C.
Schmidt adding that for to resolve in a healthy way the
problem of duality of the facts, should not be overlooked
the purpose of the civil reparation and that of the punishment [16, p.185].
The Convention for the Protection of the Human
Rights and of the Fundamental Freedoms, from Rome,
4.XI.1950, by art. 7, paragraph 1, establishes the principle
of no punishment without law, so: „No one can be condemned for an act or omission who, at the time of the
commission, was not an offense national or international
law. Also, no punishment can be applied more severe
than that applicable at the time when the offense was
committed” [9, art.7 §1].
There is a diversity of opinions between the application of intrajudicial justice or extrajudicial justice, but, as
Plato pointed out: „Yet, if any of us, in search of truth and

Studiul şi-a propus prezentarea comparativă a asemănărilor dintre instituţia împăcării şi cea a înţelegerii din cadrul medierii, ambele având la bază
acordul de voinţă al părţilor, respectiv al făptuitorului (suspectul, inculpatul), cât şi al victimei, deşi
cele două instituţii diferă prin efectele juridice care
decurg din ele, asigurând astfel eficientizarea mecanismului de aplicare a medierii.
Cuvinte-cheie: lege penală, procedură penală, mediere, mediator, infractor, victimă, violenţă.

perfection, finds something to criticize in our laws, not to
feel us offended, but to receive the criticism with gentleness” [15, p.51].
For the delimitation the nature of the laws, it is essential to quote Plato too, which brings some explanations
about the laws: „Among the laws, there are some made
for the good people and they have no purpose but to
teach them the art of living in union and peace with their
fellow citizens; others are meant for evil people, which a
good education has failed to correct them, endowed with
a stiffly nature and not persuaded by any means, for to
prevent them from to indulge to all wickedness. The following laws are for this latter; they are somewhat their authors, for only forced by their deeds the legislator legislate
on them, and wishes it to be unnecessary to ever serve
them” [15, p.289-290].
Prof. C. Duncan’s opinion on the law refers to the fact
that there is no freedom without limit where it is law, because an individual has no freedom to do what he wants,
because its quality of life is determined by others inevitably, his freedom ceasing where the other’s freedom
begins, and to eliminate the freedom of an individual to
whom we find ourselves dependent in invisible threads,
signifies the cancellation of one’s own freedom, so we can
not manifest freely than within the limits set by the law
[8, p.402-403].
Mobility of laws is based on changes from inside of a
society, being revealed by Napoleon too, which said that
laws were born and changed according to needs and circumstances [12, p.237], aspect that proves its actuality in
any period of the time, but sometimes the changing of
laws are so often that it creates unpredictability and incertitude.
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Regarding to the law mobility, in doctrine, one opinion believes that indifferent of the type of society from
which it appears, the authority of the law is the only institution that enjoys the same respect, the law could be
modified when the society think it fit to do this thing [1,
p.5], and according to other opinions, the protection of social values is not only achieved through the legal sphere,
but also through extrajudicial procedures, respectively
through extrapenal legal rules. In this sense, the criminal
law accuses, and the criminal procedural law identifies in
time and the perpetrators for to call in justice to account,
just about facts and people, which it is considered that
harmful or jeopardise the social values of the social group,
indifferent of the importance and magnitude of the social
value the law protects [2, p.22].
The scientific issue of eficientisation of the mechanism of application of mediation institution is highlighted
by the exigence for to creat an efficient system the implementation of the mediation institution in the field of
criminal law in accordance with the rules of criminal procedure and of the Law of Specialty, taking into account
the legislative area at national and international level in
the field of mediation, analyzed too from the perspective
of the legislation of other states.
There was identified and researched orientations and
developments in the progress of criminal proceedings,
typical for different countries, which have the possibility
to be implemented.
Mediation is considered the easiest way to resolve
a dispute. However, until encompassed the mediation
within a legal framework, there was the institution of
peace judges, which was designed and implemented
with the French Revolution of 1789. This institution of
peace judges proved to be a necessity to assessing conflicts and solving them within the new legal institutions
emerged as new achievements of the light age.
According to the analysis realised by C. Botez, in
France, „the peace judges as judicial police officers, may
be delegated either by the prosecutor or by the investigative judge, when they are hampered, to proceed to
certain acts of judicial justice or instruction. In Romanian
law, the legislator of 1908 has also innovated at this point,
because, through art. 55, L.J. Ocoale provided that rural
district judges may be delegated by other authorities to
do research not only for the purpose of the preliminary
instruction, but also any preparatory acts that would be
deemed necessary by the courts of law, for the prosecution of the criminal offense” [6, p.154].
The attributions of the peace judiciary as a judicial
police officer were very extensive in France under the
laws of 16-29 Sept. 1791 and 3 November Year IX, and
have in point of view the return to peace and quiet; but
they were narrowed by the Law of 7 Feb. year IX because
they were accused of being independent of the government, not having a common direction, imputing their
inertness which they have proven in the exercise of the
attributions assigned to them. C. Botez considers that the
inertia which is imputed to the peace judges from France
of the beginning of the century of lights was explicable
and excusable, considering that they could not be guilty
because there was „an excusable hindrance to exercise
them, in the many attributions, which have been con-
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ferred to him, incompatible with the duties of a judicial
police officer”. The Criminal Investigation Code allowed
them back into a tighter circle [6, p.154].
As regards the jurisdiction of countrychief or single
judgments (the peace judges) in Austrian criminal law,
it was established that „This competence after the law
on the introduction of the criminal procedure of May 23,
1873 includes: a) the criminal proceedings regarding all
contraventions which are assigned to the trial; b) cooperation on all preliminary findings and instruction of the
crimes and crimes proceedings, in accordance with the
criminal procedure” [6, p. 154].
The jurisdiction of the peace court in Hungarian law
was governed by Law V of 1878 with the 1908 novel,
and Law VII of 1913, which constitutes the criminal code
of contravention contained in Law XL of 1879. Both of
these laws, harmonized with previous criminal laws,
were enforced by law XXXVII, applied on 1 September
1880. By art. 40 of this law there are listed the offenses
gived under the jurisdiction of the peace courts (jarásbiroságok).
The criminal jurisdiction of peace judges, in Russian
law, was provided by the Russian Penal Procedure Code
and the General Code of Russian Penalties and in other
special laws. After Art. 33 of the Russian Criminal Procedure Code (existing in 1922), appertained to their jurisdiction the offenses listed in those laws which provided:
„1. Prevention, observation, reprimand; 2. Penalty and
fine till 1000 rubles; 3. Police arrest; 4. The correctional imprisonment not accompanied by the loss of all or some
of the special rights and privileges or only of some of the
personal ones or conferred by the estate. Codes of t. XV,
ed. 1914, with the last changes made until 1 July 1915,
contain both rules of criminal procedure, as well as the offenses subject to the judgment of the peace court, as: offenses against the administrative order, against goodwill,
order and tranquility in general, non-observance of police
rules concerning the sale of alcohol, offenses against the
public organization, violation of passport status, of building regulations and communication paths, the rules on
fire protection, violation of telegraph-postal rules, crimes
against the health of the people, against personal security, the insult, threats and violence, offenses against foreign property, the despotic use of foreign property and
the harm of this, theft in foreign forests, the theft in generally, the swindle, cheating and appropriation of foreign
wealth” [6, p. 154].
In the Belgian Judicial Code, we find the institution
of peace judges in Part II, Chapter I, entitled „Peace Judge
and Police Tribunal”, in which it is stated that there is a
justice of peace on every judicial canton, where one or
more judges perform their duties within the established
territorial limits. A peace judge may, among other things,
be appointed a judge at the Tribunal of police [7, p. 194].
Chapter III of the Belgian Judicial Code, entitled „The
Judge of Peace”, through art. 590, modified by art. 2) of
the Law of 29 November 1979, states that to the Peace
Judge is addressed all applications whose value does not
exceed 1860€. The range of requests that the peace judge
deals with includes a wide palette of actions from the civil
law related to the rights of property, family and commercial [7, p.318-320].
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The Peace Judge’s institution was the promoter step
which has impel the initiation of realisation some laws on
the use of mediation, what, implicitly, has led to the search
the levers for implementation of mediation, because it
has a wider range of skills, with reference to mediation in
various social sectors, dividing into several sectors: mediation in field of family, commercial, civil, criminal, etc.
In order to understand the application of mediation
in the criminal field, it is necessary to remember a few notions about offense and offender, for to understand the
limits that could allow the application of mediation in the
criminal domain.
By explaining the content of the offense and the notion of offender, George Antony said that „about crimes
can be spoke when only then when we refer to the most
serious violations of criminal law, and the offender becomes only the person who has committed a truly dangerous act for society” [3, p. 20].
According to R. Garraud, the criminal offense can give
place at two ways of responsability: the criminal responsibility, which is obliged to respond to social accusations,
and in this case the sentenced person to endure a punishment, action which is exercise by the public action; civil
responsibility, which is the obligation to respond with a
repair which is required to meet the demand for to compensation of the damage caused and to compensate the
person who was the victim, action exercised by the civil
action [10, p. 273].
Beaconing the analysis of a crime, „The determines
of the offense are: a) the conditions of the social environment, under the unfavorable influence of which occurs
disharmony and deformity of needs, of the interests and
system of values of the concrete person, which become a
premise of criminogenic motivation; b) criminogenic motivation; c) the concrete situation of life who, interacting
with the peculiarities of personality, determines the intention to commit the offense. At the level of unfavorable
conditions of denatured personality training the premises
are conceived as possibilities for committing the offense
by a concrete individual. At the level of the concrete situation, the criminogenic motivation of the person it is accomplished by the criminal fact” [5, p. 222].
Also, G. Antoniu points out that one of the citizens obligation is respect for the rules of social cohabitation: „every citizen must permanently self-control, to verify their
conduct in relationships with others, to respect a set of
prescriptions or rules designed to ensure the orderly conduct of the activities taking place in society, the possibility of normal relations between all its members. Each of us
has, for example, the duty to observe numerous rules of
conduct, the freedom of every person it must conciliated
with the freedom of all. This means that each individual
must consent to a restriction of his or her liberty, so that
his free behavior does not embarrass the other members
of society, equally entitled to behave freely” [3, p.24-25].
In the situation where there are crimes in which the
perpetrator where the punishment of the perpetrator is
made only on the basis of the prior complaint by the injured party, the mediation procedure can be successfully
applied.
According to opinion of N. Volonciu [18, p. 66], „the
institution of the prior complaint is encountered only
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in relation to certain offenses, usually with less social
danger, to which the legislator has agreed to condition
to which the legislator understood to condition all the
criminal repression by the injured party’s attitude”. Also,
„the extinction of the criminal action is usually in the
power of the owner of the action who may dispose by
it” [18, p.107].
On the other hand, „the parties’ reconciliation has independent character, in relation to the withdrawal of the
prior complaint. By conciling the parties, it is extinguished
and the civil action” [18, p.111].
„When an act provided by criminal law lacks an essential feature, it loses the criminal character and can not
constitute an offense; on the contrary, when the act lacks
a constituent element of a crime, that act may possibly
constitute another offense, keeping the criminal character (for example, instead of robbery, theft; instead of outrage, insult; instead of stealing or embezzling, abuse of
trust, etc.) [4, p. 96].
Of course, it is known that with regard to the consequences of concluding a mediation agreement, it differs
from the consequences of reconciliation. The agreement
within the mediation agreement does not extinguish
the obligation of material liability of the perpetrator, this
being forced to pay the material and/or moral damages
established with the victim in the mediation procedure,
not affecting the criminal process, this may continue,
but reconciliation is conditioned both by the extinction
of the criminal action and the extinguishment of the
civil action, the reconciliation must be total and unconditional, so the victim loses the right to claim compensation under any criminal or legal proceedings for the
deed he has forgiven.
At the level of each state there was the question of
domestic violence, which involves a whole series of aspects of criminality [13, p.104-105]. The offences of family
violence have been the subject of great concern of the
legislators from many countries in which the rights of the
person are respected.
As regards the mediation of domestic violence, this
is proving to be a supportive tool for resolving conflicts,
because in the case of hits and other violences, the offender may be criminally liable under the law. However,
except for murder cases, usually the victim does not
want the perpetrator to be locked in the penitentiary,
but just wants to straighten it, not to repeat violence
within the family.
According to the provisions of the Belgian Criminal
Procedure Code, when, after conducting a mediation mission between the author and the victim, new violences
are executed by the same perpetrator, no new mediation mission can be made. In this case, unless there are
special circumstances, the prosecutor enforces a criminal
law. In the case of a crime against either spouse, partner
or concubine, either against his/her children or that of his
spouse, partner or concubine, the offender is ordered to
live outside the domicile or residence of the couple and,
if necessary, to refrain from coming to or near this place
of residence or in its immediate vicinity, and, if necessary,
to be the subject of medical, social or psychological assistance; these provisions also apply if the offense is committed by a former spouse or partner of the victim, or by
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the person with whom he was bound by a covenant of
civil solidarity.
The foundation of the concept of mediation, restorative justice and reparatory justice is an act of skill,
consideration and understanding of the conflict, offering a modern and comprehensive approach to resolving criminal law conflicts, investigating the objectives,
goals and principles of implementing mediation tools.
In this regard, the mediation procedure in criminal law
has been implemented, as an alternative way of resolving the conflicts.
For the judiciary system, the use of mediation involves a reduction by the state of expenditure with legal
institutions or, perhaps, their more judicious allocation
for the remaining files. For society as a whole, mediation
could over time increase the degree of tolerance of inconvenient behaviors and to another level of resolution of
litigations [11, p.18].
There are a number of features of mediation in criminal conflicts, being necessary to identify the principles of
mediation in the field of public law, the relationship of
mediation with traditional criminal justice institutions,
as well as the possibility of its implementation in systems
that have not yet implemented mediation in their internal law. In this respect, there is a possible influence of the
concept of mediation as a restorative justice in criminal
proceedings, being examinating the practical experience
of unfurl the mediation procedures in the case of low or
medium-grade crimes of social danger, in this sense, it is
necessary to study the criminal legislation and the practice of applying mediation to resolve disputes in criminal
conflicts existing in Romania, the Republic of Moldova
and in other states.
In this respect, it has been found that there is an inseparable connection between of filing the act of notice
of the criminal justice bodies and the principles underlying the criminal procedure. The act of notice the judicial
bodies is a procedural act which is conferred on any person who is granted free access to justice, giving it the
right and the opportunity to address the judicial bodies
in the criminal field, which are considered to have the
competence to resolve the situation which is manifested
after realising the act of a criminal nature, or a the preparing for to commit such a deed, being invested with
their resolution.
We can consider that the mediation is a bilateral and
consensual legal act, which removes the criminal liability
of the perpetrator, being materialized by an agreement
on the basis of which the mediation agreement is concluded, resolving the report of the criminal legal relationship, but mediation is realised personally by the parties in
conflict, or, in special cases characterized by the perpetrator’s impossibility to move to the mediator, mediation can
be done through a mandate contract.
Analyzing the civil legal relationship of mediation in
the criminal proceedings of the judicial process, it can
be seen that it is characterized by the social, patrimonial
or non-patrimonial relationship, governed by the rule of
civil law, as a volitional social report, placing the parties
in a position of legal equality, mediation having a private
character, find possible in cases provided by law, and having a consensual character.
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The mediation contract resulting from the mediation agreement that contains an agreement or transaction can also be made in the criminal proceedings, but
only with regard to civil action in criminal proceedings.
Mediation can be terminated in the following ways: total
understanding, partial understanding, mediator’s finding
of the failure of mediation, renouncement of the parties
to mediation by denouncing the mediation contract. The
duration of the mediation procedure is of maximum three
months, indifferently of whether it takes place in a civil
proceeding or criminal proceedings.
In Romanian criminal proceedings, it is provided the
suspendation of the court proceedings for three months,
during which an agreement between the parties can be
reached and a mediation agreement can be concluded.
Mediation can generally be made for offenses for
which a prior complaint is required for the offense committed. The period for bringing the prior complaint to
the offense is three months and flows from the moment
when the injured party took notice of the offense. At the
same time, the period of suspension of the deadline for
submitting a prior complaint is three months, calculating
too and the period elapsed before the commencement
of mediation.
In Romania, the mediation agreement produces legal effects in the criminal area if it is carried out only until
the court document has been read, but in the Republic
of Moldova the mediation agreement produce its effects
until the of judges retires for deliberation.
In the Romanian procedure, the introduction of the
institution of the preliminary chamber within the criminal law, is a procedure that allows the case to be referred
to the court for judgment, or to return the file for completion.
Mediation can also take place outside of the procedural framework, producing effects only between the
parties, having no effect on the court’s decision, however, the court may take into account the existence of
the will of the perpetrator to repair the consequences of
his deed, which can be considered as an attenuating circumstance, the court may reduce the amount of punishment or may apply of a lighter punishment. Taking these
aspects into account, we propose by law ferenda, completing art. 75 (Attenuating Circumstances) paragraph
(2) (It can constitute attenuating judicial circumstances),
with letter c) of the Romanian Criminal Code, with the
following content: „(c) realisation of an agreement for to
reparation of the damage sustained by the victim, during
the mediation procedure”, so that the mediation to be
aligned with the other attenuating circumstances laid
down in the Criminal Code.
Considering the same reasons to mention of the mediation among mitigating circumstances that can reduce
the punishment applied on the perpetrator, it is can also
take into account and the fact that in the case of crimes
with a reduced social danger, by making a settlement in
the frame of a mediation agreement, mediation can be
regarded as a cause that removes the criminal liability.
In this sense, we propose by law ferenda, amending and
completing Title VII of the Romanian Criminal Code on
„Causes that remove criminal liability” with an additional
article containing references to mediation, adding a new
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article 1591 paragraph (1), as follows: „Mediation is a cause
of the removal of criminal liability for the offense committed, if it has been concluded with an agreement agreed by
both parties, conducted through the mediation procedure
under the conditions established by the Criminal Code and
the Code of Criminal Procedure”.
By introducing articles on mediation in the Criminal
Procedure Code of Romania and the Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova, it was moved towards
a modern stage of the justice, in consensus with social
changes and of the democracy carried out in compliance
with the rights and freedoms of citizens, which are perfectibily.
However, it is noted the insufficient approach of
the legislator toward the mediation institution, feeling
the need to complete with a definition of mediation in
the criminal field, too. As such, we consider it useful to
introduce Article 1591 in the Criminal Code of Romania
and Article 1091 in the Criminal Code of the Republic of
Moldova entitled „Mediation”, which to contain detailing
about mediation.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Conclusion
The similarity between the institution of reconciliation and that of the institution of agreement from the
frame of mediation it is represent the fact that for realisation of any of these, it is necessary the accord of the will
of the both parties, both the will of the perpetrator and
the will of the victim, instead, the two institutions differ in
their legal effects which ensue from them, the efficiency
of mediation being proved by the results achieved and
realized by the settlement in the normal requirements of
the relationship between the two parties and by the compensation the offender commits to pay to the victim for
material and / or moral damages suffered, in the way in
which was agreeded in common agree by the two sides
of the conflict, but reconciliation occurs unconditionally,
according to the law, the victim not being able to recover
the damage suffered as a result of the offense, the victim
being unable to recover the damage by another action in
court case.
Mediation can be considered as a supple procedure
for resolving the conflicts, having the objective of ending
the conflict through an amicable settlement of the parties, in a time that can only take up to three months, the
parties may still be in good understanding after having
jointly decided what is useful and legal for both parties.
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SUMAR
Prezentul articol științific elucidează sinergiile complexe istorico-juridice dezvoltate în contextul interesului sporit față de Peninsula Crimeea. Astfel, analiza
științifică evoluează pe un traseu axeologic și culminează cu încadrarea juridică a faptei anexării Crimeei de
către Federația Rusă și corelativ cu cererea înaintată de
Ucraina la Curtea Internațională de Justiție în 2017. În
același sens, în concluzia cercetării are loc elucidarea
unor aspecte relevante pentru înțelegerea aprofundată
a conflictului transnistrian din Republica Moldova prin
intermediul cazului Crimeei.
Cuvinte-cheie: Crimeea, tătari, Ucraina, Federația Rusă,
drept internațional, CIJ.

Peninsula Crimeea are un istoric complex și particular. Pe parcursul mai multor secole, peninsula, care
ocupă un loc strategic important în regiunea Mării Negre, a constituit obiectivul principal al luptei a mai multor forțe externe. Cu mult înainte ca regiunea să fie cunoscută sub denumirea de „Crimeea”, în secolul al V-lea
înaintea lui Hristos, aceasta a fost denumită de coloniile
grecești „Taurica” [17], denumire utilizată ulterior și de
Imperiul Roman stabilit în regiune. Pe parcursul secolelor V-IV î.e.n, grecii au creat colonii de-a lungul coastelor
Crimeei, cea mai importantă fiind la Chersonesus, lângă
Sevastopolul modern și Panticapaeum, unde se află Kerch în prezent. Aceste colonii, care au intrat sub controlul
roman în secolul al XV-lea î.H., au supraviețuit unor serii
de atacuri ale hoardelor nomade din est, care au ocupat ulterior regiunea de stepă. În secolul al X-lea (după
Hristos), aceste orașe de coastă au fost revendicate de
prințul Vladimir I al Rusiei Kieveane, dar Kievul nu a reușit
să mențină controlul asupra Crimeei, care ulterior a devenit controlată de cumani (popor de neam turco-tătar)
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SUMMARY
The present scientific article elucidates the complex historical-legal synergies developed in the
context of increased interest for the Crimean Peninsula. Thus, the scientific analysis develops on
an axological route and culminates with the legal
framing of the act of annexation of Crimea by the
Russian Federation, as well as with the application
submitted by Ukraine to the International Court
of Justice in 2017. Furthermore, in the conclusion
of the present research are being presented relevant aspects for the in-depth understanding of the
Transnistrian conflict in the Republic of Moldova
through the Crimean case.
Key-words: Crimea, Tatars, Ukraine, Russian Federation, International Law, ICJ.

și respectiv de tătarii Hoardei de Aur. Denumirea modernă de „Crimeea” vine de la tătarii din peninsulă – care o
numeau „Qırım”. În secolul al XIII-lea, genovezii (locuitorii
orașului Genova, amplasat în Nord-Vestul Italiei) au creat avanpuri (subunități militare de siguranță) comerciale
de-a lungul coastei, ianugurând sediul la Kaffa (Feodosiya modernă) și, eventual, venind să domine comerțul
pe Marea Neagră [12]. Imperiul Otoman a fost forța dominantă în regiune timp de câteva sute de ani (secolele
XV – XVIII), însă extinderea frontierei sudice a Rusiei, începută la sfârșitul secolului al XVII-lea de către Petru I, a
adus frecvent cele două puteri în conflict. În următoarele
două secole, Rusia și Imperiul Otoman s-au angajat întro serie de războaie pentru controlul regiunii Mării Negre.
Unul dintre aceste conflicte armate, care a avut loc între
1768 și 1774, s-a încheiat cu Tratatul de la Küçük Kaynarca
(1774), care a cedat Rusiei cetăți pe Peninsula Kerch și a
înființat un stat tătar independent din Crimeea. Tratatul
de la Küçük Kaynarca a obligat Porta să recunoască tătarii
din Crimeea ca fiind independenți din punct de vedere
politic. În 1783 Ecaterina a II-a a anexat peninsula de la
Imperiul Otoman învins și astfel Crimeea a devenit teri-
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toriu rusesc, fiind și primul teritoriu musulman care a fost
preluat de la suzeranitatea sultanului. Frontierele Imperiului Otoman s-ar micşora treptat pentru încă două secole, iar Rusia va continua să-și împingă granița în vest
spre Nistru.
După ce Revoluția din octombrie a pus capăt Imperiului Rus în 1917, tătarii rămași în Crimeea au declarat
Crimeea ca fiind o Republică democratică independentă, și astfel peninsula a devenit pentru o perioadă scurtă
de timp un stat suveran, sub denumirea de Republica
Socialistă Sovietică Autonomă Crimeea, parte a Uniunii
Sovietice.
La fel ca marea parte din Frontul de Est, experiența
Crimeei în cel de-al Doilea Război Mondial a fost incredibil de traumatizantă: a fost ocupată de Germania
nazistă, iar orașul portuar Sevastopol a fost aproape
distrus în lupte. Odată ce Armata Roșie a reluat Crimeea, în mai 1944 la ordinul lui Iosif Stalin, ea a deportat
cu forța populația de tătari rămasă în Crimeea (de circa
200.000 de persoane) în Asia Centrală și în Siberia, folosind pseudo-argumentul de pedeapsă pentru colaborarea acestora cu forțele naziste pe perioada celui de-al
Doilea Război Mondial [26].
Ulterior, în 1945, Crimeea a fost retrogradată din
Republică Autonomă la o regiune (oblast) a Republicii
Sovietice Federale Socialiste Ruse. Apoi, la 19 februarie
1954, urmare a morții lui Stalin și ascensiunii lui Nikita Khrushchev în calitate de lider sovietic, în contextul
politicii celui din urmă de de-stalinizare [13], Rusia a
dat Peninsula Crimeea Ucrainei [32] pentru a marca
aniversarea a 300 de ani de la Acordul Pereyaslav [11],
un tratat din 1654 prin care Ucraina se supunea guvernării rusești [18]. Totodată, în aceeași perioadă istorică,
naționalităților care au fost supuse deportărilor li s-a permis să se întoarcă la locurile de origine – inclusiv tătarilor
din Crimeea [28]. Probabil, pentru perioada istorică de
referință gestul în cauză de „dăruire” a peninsulei nu trezea careva surprinderi sau reticențe, or, diferența dintre
Ucraina și Rusia părea a fi doar nominală, în același timp,
din cauza deportărilor staliniste din 1944 a tătarilor, inclusiv a armenilor și a grecilor din Peninsula Crimeea,
marea majoritate a populației peninsulei o constituiau
etnicii ruși [35, p.537], făcând astfel Crimeea o regiune
cu desăvârșire rusească. Există multiple interpretări ale
„gestului simbolic” al lui Khrushchev, dar în conformitate
cu interpretarea oficială a Partidului Comunist al Uniunii
Sovietice acesta însuma dorința comună a ucrainenilor și
a rușilor de a rămâne uniți [31, p.12].
În 1991, urmare a prăbușirii Uniunii Sovietice, Crimeea a trecut în componența noii Ucraine independente.
Totuși, dacă detaliem aspectul istoric în cauză, regiunea
Crimeei a fost transformată într-o Republică Socialistă
Sovietică Autonomă de către Sovietul Suprem al Republicii Socialiste Sovietice Ucrainene la 12 februarie 1991,
urmare a unui referendum care a avut loc la data de 20
ianuarie, în cadrul căruia 93% din populație au votat „da”
[3, p.197]. În același timp, destrămarea Uniunii Sovietice
a însemnat că Crimeea devenise o parte a Ucrainei – con-
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form Declarației de Independență a Ucrainei din 24 august 1991 [6].
Într-un acord semnat la Minsk la 8 decembrie 1991,
cunoscut sub denumirea de Acordul Belovezhskiye
(Беловежские Соглашение), liderii a trei din cele patru
state membre la tratatul de creare a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Președintele rus - Boris Elțîn,
Președintele ucrainean - Leonid Kravchuk și Președintele
Sovietului Suprem al Belarusului - Stanislav Shushkevich
au declarat că Uniunea Sovietică este dizolvată și creată
Comunitatea Statelor Independente [27]. Art. 5 al Acordului cu privire la crearea CSI-ului, din 12 august 1991,
statuează expres că Înaltele Părţi Contractante recunosc şi
respectă reciproc integritatea teritorială şi inviolabilitatea
frontierelor existente în cadrul Comunităţii. Ele garantează
transparenţa frontierelor, libertatea deplasării cetăţenilor
şi a transmiterii informaţiei în cadrul Comunităţii. În același
sens, însuși Preambulul Acordului prevede că acesta se
bazează pe intenția statelor membre de a-și dezvolta
relaţiile în baza recunoaşterii şi respectării reciproce a suveranităţii statale, a dreptului inalienabil la autodeterminare, a principiilor egalităţii în drepturi şi neamestecului în
afacerile interne, renunţării la aplicarea forţei, la metodele
economice şi alte metode de presiune, în baza soluţionării
problemelor litigioase cu ajutorul instrumentelor paşnice,
precum şi în baza altor principii şi norme ale dreptului internaţional [1].
La 21 decembrie 1991, Rusia, Ucraina și toate celelalte foste Republici Sovietice, cu excepția Georgiei, au
semnat Declarația de la Alma-Ata, în Preambulul căreia
statele semnatare au agreat în comun că recunosc și respectă integritatea lor teritorială, precum și inviolabilitatea frontierelor existente [8].
Astfel, în decursul anului 1991, Federația Rusă s-a
obligat deja de două ori să respecte frontierele existente
ale Ucrainei, care cuprindeau inclusiv Crimeea.
În anul 1992, aspirațiile naționaliste din Crimeea
s-au rezumat la adoptarea denumirii Republica Crimeea. Mișcarea de independență și-a canalizat eforturile
întru proclamarea unui stat suveran și adoptarea unei
Constituții la 5 mai 1992 de către Consiliul Suprem al Crimeei. În același timp, a fost chemat un referendum pentru
data de 2 august, dar cel din urmă nu a mai avut loc din
cauza faptului că Declarația de Independență a Crimeei
a fost considerată neconstituțională de Rada Supremă
a Ucrainei [38, p.195]. Consiliul Suprem al Crimeei a propus rectificări și modificări la „Constituția Crimeei” pentru
a incorpora o declarație în conformitate cu care Crimeea este o parte constituentă a Ucrainei și a suspendat
desfășurarea referendumului [37, p.117]. Cu toate acestea,
în aceeași perioadă Sovietul Suprem al Federației Ruse a
declarat pe 21 mai 1992 că Decretul din 1954 de cedare
a Crimeei este nul și vid, or, acesta a fost calificat ca fiind
contrar Constituției și legislației rusești [22].
Către anul 1989, din totalul populației de 1,6 milioane în Peninsula Crimeea, 67% o constituiau etnicii ruși,
fapt care explică de ce majoritatea acestora nu au dorit
să părăsească peninsula după destrămarea Uniunii So-
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vietice. Mai mult de 50 % din populația rusă rezidentă în
Crimeea au fost deja născuți acolo și doar 3 % au imigrat
în peninsulă în 1989 – acesta fiind anul cu cea mai mare
rată a migrației din perioada 1989 – 1995 [2, p.40].
Reformele legislative care acordau mai multă autonomie Crimeei nu au oprit Consiliul Suprem al Crimeei
de la adoptarea unor decizii, cum ar fi aprobarea unui
steag național și a imnului din 1992, consolidarea unor
instituții precum e cea a Președintelui Republicii sau
desfășurarea alegerilor pentru această funcție în 1994.
Drept rezultat al acestor alegeri, candidatul blocului rus,
Yuri Meshkov, a câștigat cu 72.9 % din voturi în turul II și a
întreprins o serie de acțiuni printre care: desfășurarea referendumului amânat în 1992 și restabilirea Constituției
din 1992, inclusiv declararea Sevastopolului ca oraș care
aparținea Federației Ruse și care se subordona doar
legislației rusești [37, p.118].
Evoluțiile interne de escaladare a tensiunilor dintre
Președinte și Consiliul Suprem a avut drept consecință
reducerea competențelor Președintelui de către Consiliul Suprem și ca răspuns Președintele a dizolvat Consiliul
Suprem. În contextul acestei crize instituționale Verkhovna Rada a Ucrainei a intervenit prin promovarea unei Legi
privind Republica Autonomă Crimeea (17 martie 1995),
reducând autonomia Crimeei, abrogând Constituția din
1992 și înlăturându-l pe Președintele Yuri Meshkov din
funcție, în atmosfera prezenței unei opoziții [34, p.71].
La sfârșitul anului 1995, Consiliul Suprem a votat o
nouă Constituție, care ulterior a fost aprobată de către
Rada Supremă ucraineană în aprilie 1996 cu implicarea
unor modificări majore din cauza incompatibilității acesteia cu legile Ucrainei în ceea ce privește cetățenia Crimeei, simbolurile statului, controlul asupra domeniilorcheie care țineau de competențele ministeriale, drepturile de proprietate, limbile de stat și denumirea – care a
devenit „Republica Autonomă Crimeea” [16, p.237].
În 1994, Rusia, Ucraina, Statele Unite și Regatul
Unit au semnat Memorandumul de la Budapesta. Actul
internațional a obligat semnatarii să respecte frontierele
post-sovietice ale Ucrainei, iar Ucraina la rândul său s-a
angajat să transfere în Rusia stocul masiv de arme nucleare din perioada sovietică pentru scoaterea acestora
din uz. Problema Flotei Mării Negre a fost soluționată
prin împărțirea proporțională între cele două părți: Rusiei i-a fost acordată o închiriere extinsă a facilităților
portuare din Sevastopol și odată cu semnarea Tratatului de prietenie, cooperare și parteneriat (1997) [41], iar
Crimeea a fost din nou afirmată ca teritoriu ucrainean.
La momentul încheierii tratatului de prietenie circa
40.000 de soldați și marinari ruși subscriși Flotei Mării
Negre încă mai staționau în orașul Sevastopol al Crimeei și erau văzuți ca un simbol al „valorii ruse” [30, p. 22].
Mai mult ca atât, în cursul negocierilor bilaterale asupra tratatului din 1997, Ucraina a căzut de acord să facă
concesiuni în Constituția referitoare la prezența limitată a forțelor străine pe teritoriul său și Rusia, respectiv,
a recunoscut frontierele Ucrainei și integritatea teritorială a acesteia și a căzut de acord să o aprovizioneze cu
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gaz natural [14, p.91]. Drept consecință, în 1998, Consiliul Suprem al Crimeei a adoptat o nouă Constituție
care a fost agreată de Rada Supremă a Ucrainei până la
sfârșitul aceluiaș an [37, p.120].
Anul 2014 a fost marcat de „Criza din Crimeea” sau,
altfel spus, de anexarea ilegală a Crimeei de Federația
Rusă. Astfel, în anul de referință în Ucraina s-au produs o
totalitate de evenimente consecutive care au perturbat
profund climatul politic și cel de securitate atât la nivel
național cât și la nivel internațional. De fapt, evenimentele în cauză trebuie urmărite încă din 21 noiembrie 2013,
când fostul Președinte al Ucrainei, Viktor Yanukovych,
a decis să suspende semnarea Acordului de Asociere a
Ucrainei cu Uniunea Europeană. Respectiv, pe 28 ianuarie 2014 s-au desfășurat proteste ample la Kiev împotriva
deciziei conducerii țării. Yanukovych a fost forțat să semneze ordinul de rechemare a Prim-ministrului (Mykola
Azarov) din funcție și de dizolvare a Guvernului. Sub
presiunea grupurilor politice de opoziție pe 22 februarie 2014 Președintele a fost obligat să părăsească țara
din motive de securitate. În aceeași zi opoziția a preluat
controlul Parlamentului, iar pe 27 februarie a aceluiași an
noul Guvern interimar a anunțat despre decizia de alăturare la Acordul de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană și în aceeași zi susținători
pro-ruși înarmați au preluat clădirile Parlamentului și
Guvernului Republicii Autonome Crimeea, iar Ministerul Afacerilor Externe rus a declarat că Federația Rusă a
fost „hotărâtă în apărarea drepturilor compatrioților din
Crimeea”. Pe 28 februarie 2014, Yanukovych a apărut în
Federația Rusă și a subliniat într-o conferință de presă că
el încă era Președintele legitim al Ucrainei. La 1 martie
2014, Primul-ministru al Crimeei, Sergey Aksenov, a emis
o declarație, solicitând Președintelui rus Putin să contribuie la menținerea păcii în Crimeea, iar Parlamentul
rus a aprobat cererea ridicată de Putin pentru folosirea
forțelor militare rusești în Crimeea. Pe 3 martie a anului
2014 o bază aeriană din Crimeea și-a declarat loialitatea
guvernului pro-rus din Crimeea, fiind astfel formal independentă de conducerea Ucrainei. La 6 martie 2014, Parlamentul Republicii Autonome Crimeea a decis prin vot
să devină parte a Federației Ruse și să desfășoare în prealabil un referendum la data de 16 martie a aceluiași an. La
11 martie Parlamentul din Crimeea a adoptat o rezoluție
de aprobare a Declarației privind independența Republicii Crimeea și a orașului Sevastopol [7]. Pe 15 martie
2014, Parlamentul Ucrainean a adoptat o rezoluție pentru a pune capăt în avans puterii actualului Parlament
din Crimeea. În aceeași zi, în cadrul Consiliului de Securitate al ONU a fost propusă spre votare o rezoluție care
se referea la problema ucraineană, dar nu a fost adoptată din cauza dreptului de veto exercitat de Federația
Rusă [39, p.182-183] (fapt care demonstrează din nou
ineficiența Consiliului de Securitate în adoptarea unor
decizii importante când partea la conflictul discutat în
cadrul acestuia folosește dreptul de veto).
Pe 16 martie 2014, în Republica Autonoma Crimeea a fost organizat un referendum asupra statutului său,
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urmare a căruia circa 96,6% a alegătorilor au exprimat
susținerea independenței peninsulei și reincorporarea
acesteia în Federația Rusă. Consecutiv, Parlamentul Republicii Autonome a decis apoi că aceasta să devină Republică suverană și independentă și să se alăture Federației
Ruse. Pe 18 martie 2014, Rusia și Crimeea au semnat un
tratat privind încorporarea Crimeei în Federația Rusă
(tratat bilateral care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2014)
[42]. Urmare a ratificării succesive de către Duma de Stat
a Rusiei și de către Consiliul Federației a tratatului privind încorporarea în Federația Rusă a Crimeei și a Sevastopolului, Președintele rus Putin a semnat pe 21 martie
2014 proiectul de lege federală constituțională privind
încorporarea în Federația Rusă a Crimeei și a Sevastopolului [44]. Pe 14 aprilie 2014 așa-numitul „Consiliul de
Stat” al Republicii Crimeea adoptă Constituția Republicii
Crimeea, care prevede expres următoarele: 1. Republica
Crimeea este un stat democratic de drept care se află în
cadrul Federației Ruse. 2. În afara jurisdicției Federației
Ruse, atribuțiile Federației Ruse privind chestiunile de
competență comună a Federației Ruse și a subiecților
Federației Ruse, Republica Crimeea deține pe deplin puterea de stat. 3. Teritoriul Republicii Crimeea este unul și
indivizibil și face parte integrantă din teritoriul Federației
Ruse [5]. Pe 22 aprilie 2014 Federația Rusă a introdus o
modificare a articolului 65 din Constituția sa, adăugând
Crimeea în „corpul principal al națiunii” [40], și astfel finalizând preliminar procesul de încorporare a Crimeei în
Federația Rusă.
Totalitatea evenimentelor produse cu o înaltă precizie strategică au determinat unii juriști internaționaliști
să concluzioneze că „în cazul Crimeei, Federația Rusă
a îmbrățișat isteț dreptul internațional și a exploatat
tensiunea dinte principiul fundamental care interzice
dobândirea unui teritoriu prin folosirea forței și dreptul fundamental al popoarelor la autodeterminare (...).
Mai mult ca atât, în unul din discursurile sale din 18
martie 2014 Președintele rus Putin, întru argumentarea
legalității acțiunilor Federației Ruse și cu referire la posibila încălcare a principiului neutilizării forței, a enunțat o
negare strategică precum că forțele armate ruse nu au
intrat niciodată în Crimeea – ele deja se aflau acolo în
conformitate cu un acord internațional” [36, p.65]. Întrun caz similar și arhicunoscut de juriștii internaționaliști
(implicit și de cei ruși), referitor la standardul legal relativ
iertător referitor la atribuirea acțiunilor actorilor nestatali unor guverne care le sprijină, în 1984 când Statele
Unite ale Americii au oferit asistență contra rebelilor din
Nicaragua, Curtea Internațională de Justiție a constatat
că „pentru ca această conduită să genereze răspunderea
juridică a Statelor Unite, ar trebui, de principiu, să se demonstreze că statul respectiv deține un control efectiv
asupra operațiunilor militare sau paramilitare”. În cazul
de referință CIJ a concluzionat că participarea Statelor
Unite, chiar dacă este preponderentă sau decisivă, în
finanțarea, organizarea, instruirea, echiparea rebelilor și
planificarea întregii operațiuni nu era suficientă pentru a
atribui acțiunile în cauză Statelor Unite [19].
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Este incontestabil totuși și bine cunoscut faptul că
principiile fundamentale ale dreptului internațional nu
se află în raporturi de conflict și nu se contrazic reciproc.
În acest sens, Declarația din 1970 asupra Principiilor de
Drept Internațional privind Relațiile Prietenești și Cooperarea dintre State în conformitate cu Carta Națiunilor
Unite şi Actul Final de la Helsinki din 1975 însumează expres cele 10 principii fundamentale: egalitatea suverană,
respectarea drepturilor inerente suveranității; abținerea
de la recurgerea la forță sau de la amenințarea cu recurgere la forță; inviolabilitatea frontierelor; integritatea teritorială a statelor; soluționarea pașnică a diferendelor;
neamestecul în afacerile interne ale statelor; respectarea
drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale, inclusiv
a libertăţii de gândire, conştiinţă, religie sau de convingere; egalitatea în drepturi și dreptul popoarelor la autodeterminare; cooperarea dintre state; îndeplinirea cu
bună-credinţă a obligaţiilor conform dreptului internaţional; dar și stabilește exact că „interpretarea și aplicarea fiecărui principiu se află în interconexiune și fiecare
principiu trebuie să fie explicat în contextul celorlalte
principii” [9].
Astfel, urmând acest raționament, dreptul popoarelor de a dispune de ele însele – argumentul de bază
folosit de Federația Rusă în contextul desfășurării referendumului din 2014 cu participarea etnicilor majoritari ruși (și nu a tătarilor care au fost locuitorii originari
ai peninsulei, ulterior deportați în perioada sovietică, și
care nu mai constituiau o majoritate) – nu poate să fie în
contradicție nici cu principiul neamestecului în afacerile interne ale statului (în perioada crizei politice din
Ucraina, din 2014, Crimeea era un teritoriu ucrainean),
nici cu cel al inviolabilității frontierelor (Federația Rusă
a intervenit în Ucraina fără a avea acordul Guvernului
ucrainean), nici cu interdicția de recurgere la forță (la
o lună după ce Federația Rusă a anexat formal Crimeea,
Putin a afirmat că implicarea armatei era necesară pentru a garanta buna desfășurare a referendumului care a
adus la încorporarea Crimeei în FR [39, p.184]), cu principiul respectării cu bună credință a obligațiilor conform dreptului internațional (bunăoară, Acordul cu
privire la crearea CSI, din 12 august 1991, și Declarația de
la Alma-Ata din 1991, Memorandumul de la Budapesta
din 1994 și alte tratate bilaterale și multilaterale) sau cu
cel al integralității teritoriale (consfințit în Articolul 2
(4) al Cartei ONU, Principiul I Paragraful I al Declarației
din 1970 și Articolul IV al Actului Final de la Helsinki
din 1975): toate constituind norme jus cogens încălcate
de Federația Rusă în 2014, în pofida argumentelor sale
de bază: (I) protecția naționalilor săi peste hotare și (II)
intervenția la invitație [21, p.372]. Însăși Declarația din
1970, explicând principiul dreptul popoarelor de a dispune de ele însele a statuat expres că fiecare stat se va abține
de la orice acțiune care are drept scop perturbarea totală
sau parțială a unității naționale sau a integrității teritoriale a unui alt stat.
Mai mult ca atât, cu referire la legalitatea desfășurării
referendumului din anul 2014 în raport de dreptul po-
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poarelor la autodeterminare, însăși Constituția Ucrainei
stipulează expres, în articolul 73, că un referendum care
se referă la modificarea teritoriului ucrainean poate avea
loc doar cu implicarea întregii populații din Ucraina [4,
art. 73]. Prin urmare, dat fiind faptul că referendumurile
de modificare a status quo-ului a teritoriului ucrainean
pot fi desfășurate doar la nivel național, Crimeea nu a
fost autorizată să organizeze și să desfășoare un referendum local privind secesiunea sa de Ucraina. Trebuie
de subliniat faptul că pentru ca o astfel de secesiune
să fie constituțională ar fi fost necesar un amendament
constituțional, or, Constituția Ucrainei la acel moment
recunoștea Republica Autonomă Crimeea ca și o parte
inseparabilă și constituentă a Ucrainei.
În același sens, cu referire la legalitatea secesiunii
unilaterale, în raport de posibila încadrare a rezidenților
peninsulei Crimeea în categoria de „popor” (fapt
care trezește multiple discuții doctrinare, or, dreptul
internațional nu definește noțiunea prenotată) în contextul invocării normei jus cogens dreptul popoarelor la
autodeterminare, se impune sublinierea imperativă a
faptului că o multitudine de instrumente internaționale
care se referă la drepturile popoarelor indigene și ale
minorităților, precum sunt Declarația ONU privind Drepturile Popoarelor Indigene [10, art. 46 (1)] sau Convențiacadru a Consiliului Europei pentru Protecția Minorităților
Naționale [15, art. 21], stabilesc că entitățile nestatale la
fel trebuie să urmărească principiul integrității teritoriale.
La nivel internațional, au fost adoptate multiple
rezoluții ale Adunării Generale a ONU privind problema
ucraineană, printre acestea: rezoluția A/RES/68/262 din
27 martie 2014 privind integritatea teritorială a Ucrainei, rezoluția A/RES/73/194 din din 17 decembrie 2018
(readoptată anual) privind problema militarizării Republicii Autonome Crimeea și a orașului Sevastopol (și care
se referă expres la prezența forțelor armate ruse în teritoriu contrar integrității teritoriale a Ucrainei), inclusiv
rezoluția A/RES/73/263 din 22 decembrie 2018 (readoptată anual) privind situația drepturilor omului în Republica Autonomă Crimeea și orașul Sevastopol (care reiterează toate crimele comise de Federația Rusă și aduce în
lumină problematica tătarilor din regiune).
Totodată, urmare a evenimentelor din 2014, Ucraina a demarat numeroase diferende internaționale împotriva Federației Ruse în fața curților și tribunalelor
internaționale: Curtea Europeană a Drepturilor Omului – în perioada martie 2014 – august 2018, Guvernul
Ucrainei a înaintat 5 cereri împotriva Federaţiei Ruse la
CtEDO, bazându-se pe încălcarea multiplelor articole
ale Convenției Europene a Drepturilor Omului de către
Federația Rusă (a nu se uita că Federația Rusă și-a asumat
în decembrie 2015 dreptul de a nu recunoaște hotărârile CtEDO, dacă Curtea sa Constituțională decide astfel):
art. 2 (dreptul la viață), art. 3 (interzicerea torturii), art.
5 (dreptul la libertate și la siguranță), art. 6 (dreptul la
un proces echitabil), art. 8 (dreptul la respectarea vieții
private și de familie), art. 9 (libertatea de gândire, de
conştiinţă şi de religie), art. 10 (libertatea de exprimare),
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art. 11 (libertatea de întrunire şi de asociere) și art. 18
(limitarea folosirilor restrângerilor drepturilor), inclusiv
art. 1 (protecţia proprietăţii), art. 2 (dreptul la instruire) și
art. 3 (dreptul la alegeri libere) ale Protocolului adițional
nr. 1 la Convenție [23]; Curtea Penală Internațională – în
2014 Guvernul Ucrainei a depus o declarație prin care a
acceptat jurisdicția CPI de investigare a crimelor comise
pe teritoriul său în perioada 21 noiembrie 2013 – 22 februarie 2014 [24]; Curtea Permanentă de Arbitraj – cazul
inițiat în 2016 cu referire la drepturile de stat de coastă
(peninsular) din Marea Neagră, Marea Azov și strâmtoarea Kerci, Tribunalul Arbitral constituit în conformitate cu
Anexa VII a Convenției Națiunilor Unite cu privire la Dreptul Mării (UNCLOS) [25], precum și Curtea Internațională
de Justiție în 2017.
Strategia Ucrainei la Curtea Internațională de Justiție
în raport de anexarea ilegală a Crimeei este oarecum
bizară. Statul în cauză și-a fundamentat cererea în fața
CIJ împotriva Federației Ruse pe încălcarea unor tratate
multilaterale, și anume: Convenția pentru suprimarea
finanțării terorismului și Convenția privind eliminarea tuturor formelor discriminării rasiale. Conform art. 36 al Statutului CIJ, Curtea este în drept să soluționeze oricare diferend de ordin juridic care are ca și obiect: a) interpretarea unui tratat, b) orice problemă de drept internațional;
c) existența oricărui fapt care, dacă ar fi stabilit, ar constitui încălcarea unei obligații internaționale; d) natura
sau întinderea reparației datorate pentru încălcarea unei
obligații internaționale [29]. Prin urmare, Ucraina a putut
să își fundamenteze cererea pe încălcare indubitabilă a
principiilor jus cogens și inclusiv a prevederilor instrumentelor care impuneau obligația internațională de respectare a frontierelor acesteia parte a cărora era Crimeea, precum sunt: Acordul 12.08.1991 cu privire la crearea
Comunității Statelor Independente, Declarația de la Alma-Ata din 1991 și Memorandumul de la Budapesta din
1994. În schimb, Ucraina a solicitat Curții ca aceasta să
judece și să declare că Federația Rusă, prin organele sale
de stat, agenții de stat și prin alte persoane și entități care
exercită autoritatea guvernamentală a acesteia, precum
și prin intermediul altor agenți care acționează conform
instrucțiunilor sale sau în temeiul ghidajului și controlului acesteia, furnizează fonduri, inclusiv contribuții sub
formă de arme și de training, grupurilor armate ilegale
care se angajează în acte de terorism în Ucraina, precum
și că Federația Rusă sistematic discriminează și maltratează tătarii din Crimeea și comunitățile etnice ucrainene din Crimeea [20]. Ucraina nu și-a formulat niciun capăt de cerere vis-a-vis de recunoașterea anexării Crimeei
ca fiind ilegală și restabilirea integrității sale teritoriale.
Potrivit unor surse statistice, în anul 2014 tătarii din Crimeea constituiau 12% din totalul populației existente de
2,2 milioane [33].
În final, precum am subliniat în debutul analizei,
amplasarea geografică importantă a Peninsulei Crimeea
constituie cauza primordială a istoriei și realităților juridice contemporane complexe. În contextul preocupări-
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lor de securitate din prezent, marcate de importantele
schimbări post-sovietice enunțate, se conturează două
concluzii importante.
Curtea Internațională de Justiție a ONU este considerată a fi forumul jurisdicțional suprem. Prin urmare,
decizia Ucrainei de a înainta un caz care să nu fie bazat
pe restabilirea integrității sale teritoriale este dificil de
explicat și probabil ține mai mult de aspectele de culise
ale unei strategii politice, or, pentru ca CIJ să soluționeze
un diferend este nevoie de acceptul ambelor părți implicate – respectiv și cel al Federației Ruse. În același
sens admitem faptul că din cauza faptului că CIJ-ul se
bazează mult în hotărârile sale pe propriul precedent, în
lumina disputei din 1986 Nicaragua versus Statele Unite
ale Americii (relevanța căreia a fost explicată anterior),
probabil Ucraina a estimat că ar avea șanse mai mari de
câștig dacă ar înainta o cerere cu un alt obiect decât violarea frontierelor sale.
Deși inițial nu constituia obiectul prezentei cercetări,
inevitabil în cursul aprofundării analitice au fost depistate prea multe similitudini cu problematica Transnistreană existentă în Republica Moldova: o reminiscență
sovietică, cu implicarea acelorași scenarii – deportări
și repopularea teritoriului cu etnici ruși, prezența unor
pseudo-instituții guvernamentale pro-ruse și a unui sistem normativ intern, staționarea forțelor militare ruse
în teritoriu. „Istoria îşi bate joc de cei care nu o cunosc,
repetându-se”, spunea Nicolae Iorga, și prin urmare ține
de diligența națională de a nu admite anecdote precum sunt cazurile intrării în vigoare la data de 1 aprilie
2014 a tratatului dintre Rusia și Crimeea privind încorporarea Crimeei în Federația Rusă, încetarea Tratatului
de prietenie, cooperare și parteneriat din 1997 dintre
Ucraina și Federația Rusă la 1 aprilie 2019 sau adoptarea
Constituției Republicii Crimeea la 11 aprilie 2014. Datele,
din câte se observă, sunt simbolice, la fel ca și prezența
Federației Ruse în Consiliul de Securitate al ONU în raport cu problematica anexării ilegale a Crimeei.
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РЕЗЮМЕ
Республика Молдова является членом ВТО с 2001
года. Участие в соглашениях по вопросам международной торговли предопределяет необходимость
обеспечения высокого уровня владения юридическим инструментарием таких договоров, в том числе,
по налоговым вопросам. В настоящей статье представлены основные положения соглашений ВТО, касающиеся вопросов прямого и косвенного налогообложения государств-участников, а также налоговых
процедур. Помимо этого, проведен анализ некоторых
налоговых дел, рассмотренных Органом по разрешению споров ВТО.
Ключевые слова: ВТО, недискриминация, таможенные пошлины, НДС, акцизы, прямые налоги.

Республика Молдова является участником Всемирной торговой организации с 2001 года [22]. Участие в
соглашениях по вопросам международной торговли
предпопределяет необходимость обеспечения высокого уровня владения юридическим инструментарием
таких договоров, в том числе, по налоговым вопросам.
Зарубежные исследователи справедливо отмечают,
что национальные налоговые политики государств-участников ВТО должны быть разработаны с учетом налоговых требований ВТО [14, c.1]. Вопросы внутреннего
налогообложения становились предметом спора в 40
из 500 рассмотренных ОРС ВТО дел, что указывает на
возрастающую роль налоговых вопросов в рамках применения соглашений ВТО. В рамках настоящего исследования предлагается рассмотреть общие правовые
основы построения системы недискриминации в рамках ВТО, а также особенности применения норм ВТО по
вопросам прямого и косвенного налогообложения.
Недискриминация. Соглашения ВТО регулируют
торговые аспекты национальной финансовой политики. К таковым относятся и вопросы налогообложения.
Предписания ВТО не регулируют вопросы налогообложения напрямую. Правила ВТО касаются, в первую
очередь, экономических последствий применения тех

The Republic of Moldova is a WTO member since
2001. The accession to international trade treaties
determines the necessity to ensure a highly skilled
application of the legal provisions of such agreements, particularly, in tax matters. The present article deals with the main provisions of WTO treaties
on direct and indirect taxation and on procedural
matters. Furthermore, it presents an analysis of the
relevant jurisprudence of the WTO Dispute Settlement Body.
Key-words: WTO, non discrimination, custom duties,
VAT, excises, direct taxes.

Aspectele fiscale în acordurile
OMC
SUMAR
Republica Moldova este membru al Organizației
Mondiale a Comerțului din 2001. Aderarea la tratate comerciale internaționale presupune necesitatea
asigurării unui nivel înalt de aplicare a instrumentelor juridice a unor astfel de acorduri, în special,
în materie fiscală. În prezentul studiu sunt abordate prevederile de bază ale acordurilor OMC care se
referă la impozitarea directă și indirectă, precum
și la aspecte procedurale. Pe lângă asta, este supusă analizei jurisprudența relevantă a Organului de
soluționare a litigiilor OMC.
Cuvinte-cheie: OMC, nediscriminare, taxe vamale,
TVA, accize, impozite directe.

или иных мер на национальном уровне. В деле «US –
Corrosion-Resistant Steel Sunset Review» указано, что
любое действие или бездействие, которое может быть
присвоено государству-участнику ВТО, считается «мерой» в целях разбирательства споров в рамках ВТО [9].
Налоговые аспекты международной торговой деятельности подпадают под сферу действия соглашений
ВТО в силу действия режима недискриминации. Такой
режим действует на основании двух пилонов: принципа наибольшего благоприятствования (ст. I Генерального соглашения по торговле товарами, ст. II ГАТС) и принципа национального режима (ст. III ГАТТ, XVII ГАТС) [33,
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c.86]. Соблюдение указанных требований обеспечивает
предсказуемость регулирования в отношении международной торговли товарами и услугами на национальных и зарубежных рынках. Изучение действия режима
недискриминации предполагает выявление особенностей в части налоговых аспектов торговли товарами и
услугами, а также в отношении налоговых процедур.
В рамках торговли товарами отступление от режима наибольшего благоприятствования допускается в
двух случаях: вступление в региональные соглашения
по вопросам торговли (ст. XXIV ГАТТ) или предоставление временных односторонних преференциальных
ставок со стороны развитых государств в пользу развивающихся государств (ст. XVIII ГАТТ). Помимо указанных
двух исключений, в рамках разрешения дел ОРС ВТО
встречались и примеры обоснования отступления от
обязательств по предоставлению режима наибольшего благоприятствования на основании нарушения публичного порядка использование тарифов для защиты
публичного порядка, например, в деле «Colombia —
Measures Relating to the Importation of Textiles, Apparel
and Footwear» [6]. По данным за 2018 год, Республика
Молдова является бенефициаром общих торговых
преференций со стороны Канады, Японии, Норвегии,
Швейцарии, Турции и США. Указанные преференции
предоставляются Румынии лишь со стороны Беларуси
и Новой Зеландии [26, c.17].
Отдельные аспекты налогообложения подпадают
под требования ст. VII, VIII, XI, XVIII, XX и XXIII ГАТТ.
Государства-участники ВТО также заключили соглашения по отдельным сферам экономической деятельности хозяйствующих субъектов, которые содержат
нормы, относящиеся к вопросам налогообложения (например, Соглашение по сельскому хозяйству).
В некоторых случаях использование мер налогового характера определяется приоритетами национальной экономики (в частности, требования местного
содержания или требование в отношении экспортной
деятельности). Такая деятельность государства – участника ВТО подпадает под сферу применения Соглашения по инвестиционным мерам торгового характера.
Соглашение не содержит определения понятия «инвестиционная мера торгового характера». Представлен
лишь иллюстративный (открытый) перечень тех мер,
которые представляют собой нарушение правил ВТО.
Налоговые вопросы отражены и в Соглашении по
субсидиям и компенсационным мерам [8]. Под субсидией по смыслу Соглашения понимается финансовая
помощь, предоставленная государством или государственным органом на территории государства-участника ВТО, посредством которой участнику рынка предоставляется преимущество (ст. 1). По Соглашению все
субсидии делятся на два вида: разрешенные и запрещенные. Налоговые меры могут быть признаны запрещенными субсидиями, если получение налоговых преимуществ (de jure или de facto) ставится в зависимость
от экспортной деятельности поставщика товаров или
услуг (п. «а» ст. 3.1). Под такими преимуществами понимается полное или частичное освобождение, рассрочка или отсрочка в уплате таможенных пошлин, других
косвенных налогов, а также прямых налогов (п. «i», «g»,
«h», «е», «f» Приложения I «Иллюстративный перечень
экспортных субсидий»).
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При этом предоставление указанного освобождения по НДС и акцизам не является запрещенной экспортной субсидией, в отличие от аналогичных мер по
прямым налогам. В соответствие с Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам, договаривающаяся сторона не вправе предоставлять субсидии компаниям, осуществляющим экспортную деятельность или
же налагать дополнительные налоговые обременения
на импортируемые товары по сравнению с местными. В
отличие от прямых налогов, льготы по косвенным налогам не представляют собой нарушение Соглашения по
субсидиям и компенсационным мерам, т.е. не являются
ни экспортной субсидией, ни дискриминацией импортируемых товаров. В Приложении №1 к Соглашению
по субсидиям и компенсационным мерам содержится
определение прямых и косвенных налогов. Под прямыми налогами понимаются «налоги на заработную плату,
прибыль, проценты, арендные платежи, роялти, а также
другие виды доходов, в том числе, налоги на недвижимость». Косвенными налогами, в контексте право ВТО,
считаются «налоги с продаж, акцизы, налог на добавленную стоимость, франшиза, таможенные пошлины, а
также другие виды налогов, которые не являются прямыми налогами».
При этом на уровне национального законодательства разницу между прямыми и косвенными налогами
бывает сложно проследить. В Канаде, например, правом
взимания налогов с продаж обладает как Федеральное
правительство, так и местные органы исполнительной
власти. При этом специально оговаривается то, что
местные органы могут взимать только прямые налоги.
В связи с этим, хотя налог с продаж обычно считается
косвенным налогом, по решению Судебного комитета
Тайного Совета 1943 года, местный налог с розничных
продаж был признан прямым налогом для целей толкования конституционных вопросов Канады. В связи с
данным делом, С. Брукс поясняет, что «в случае, когда
сделка по купле-продаже заключена от имени агента,
но в интересах принципала, налог, взимаемый в таких
ситуациях, является прямым по своей экономической
природе, т.к., хотя он и уплачивается агентом, налоговое бремя несет именно принципал» [2, c. 213]. Таким
образом, вопросы отнесения того или иного налога к
прямым или косвенным налогам могут затрагивать и
важные конституционные положения государств-членов ВТО [34, c. 12].
В отличие от торговли товарами, в отношении торговли услугами прослеживается особенность – дискриминация недопустима как в отношении самих услуг, так
и в отношении поставщиков таких услуг. Обязательства
государств-участников по ГАТС можно разделить на
две категории общие обязательства государств (а также принципы и правила, применяемые к таким мерам,
которые влияют на многостороннюю торговлю услугами. Приложения, которые определяют правила и принципы для специфических секторов, дополняют текст
общих положений соглашения) и специфические обязательства в указанных секторах и подсекторах услуг,
перечисленных в национальных перечнях каждого из
государств-участников. Обязательства, которые берет
на себя государство, перечислены в перечне специфических обязательств. В таком перечне отражается то, в
каком объеме и на каких условиях основные принципы
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ГАТС применимы к индивидуальным секторам сферы
услуг каждого из государств. Таким образом, специфические обязательства государства по ГАТС иллюстрирует в большей степени результат переговоров по конкретной отрасли, а не подтверждают действие общего
правила в отношении услуг.
Некоторые зарубежные авторы поднимают вопрос
возможности применения правил ГАТС к международной электронной коммерции (в частности, торговли
нематериальными активами) и выражают мнение о
том, что такой вид предоставления услуг сказывается
дискриминационным образом на налоговые поступления импортирующего и экспортирующего услугу
государств [11, c. 343; 24, c. 959]. Такой подход пока не
реализован на уровне практики ОРС ВТО.
Помимо материальных правил, в рамках ВТО действуют и правила в отношении налоговых процедур.
Понятность налогового регулирования для зарубежных субъектов рынка обеспечивается за счет положений ст. X ГАТТ в отношении публикации и реализации
торговых правил. Предусмотрено, что «прозрачность»
законов, подзаконных актов, судебных решений, которые затрагивают вопросы пограничного и внутреннего налогообложения, обеспечивается, среди прочего,
своевременной публикацией таких правил с тем, чтобы правительства государств-участников и хозяйствующие субъекты имели возможность ознакомиться с
такими правилами. Данная норма представляет собой
пример регулирования вопросов процессуального
характера в рамках торгового соглашения, что можно
оценить как ограничение государственного суверенитета в процессуальных вопросах для целей защиты поставщиков товаров и услуг на зарубежных рынках.
Понятность и предсказуемость регулирования обеспечивается и за счет Механизма обзора торговой политики (Приложение 3 к Марракешскому соглашению) [19].
В рамках данного инструмента предусмотрена возможность обсуждения торговой политики одного государства другими участниками ВТО и выражения опасений в
неконфликтной форме по поводу возможного нарушения правил ВТО мерами торгового характера, применяемыми в рассматриваемой торговой политике. Обзоры
торговой политики государства не могут быть основанием для инициирования процедуры разбирательства споров. Такой вывод следует из п. (i) ст. «А» Приложения 3, а
также из практики ОРС ВТО (по делу «Canada – Measures
affecting the export of civilian aircraft» [5]).
Наибольшие сложности в отношении соблюдения
требований понятности и прозрачности прослеживаются в отношении таможенных процедур. Применительно
к Молдове в зарубежных исследованиях обращаетя внимание на ряд сложностей [32], в частности, отсутствие
публикации внутренних приказов таможенных органов,
что приводит к неопределенности для частных лиц в отношении действующих правил и процедур, отсутствие
единообразного толкования закона уполномоченными
органами, а также материально-технической базы для
определения таможенной стоимости и проведения таможенной очистки (в частности, в отношении сельскохозяйственной продукции и транспортных средств) и
фактическое нарушение международных обязательств
Молдовы таможенными органами при проведении контроля на границе (в частности, Соглашения по примене-
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нию ст. VII ГАТТ ВТО, ст. V ГАТТ о свободе транзита, Конвенции МДП (Женева, 1975 год), Международной конвенции
о согласовании условий проведения контроля грузов на
границе (Брюссель, 1982 год).
Косвенное налогообложение. При вступлении в ВТО
государства принимают на себя обязательства по соблюдению максимально допустимого уровня таможенных пошлин в отношении импорта товаров из других
договаривающихся государств (п. 1 ст. II ГАТТ).
Помимо тарифных мер, меры внутреннего налогообложения, применяемые государствами-участниками
ВТО, могут нивелировать преимущества от согласованных тарифных уступок и существенным образом влиять
на международные потоки товаров, работ, услуг, капитала и технологий. В результате требование о соблюдении
принципа наибольшего благоприятствования было распространено и на «обременения, равноценные внутреннему налогу», т.е. на внутреннее косвенное налогообложение – НДС и акцизы (в соответствие с Договоренностью о толковании п. 1 (b) ст. II ГАТТ 1994 г. (Марракеш, 15
апреля 1994 г.)). Следовательно, предоставление конкурентного преимущества товару из одного государства-участника ВТО в ущерб товарам из других государств-участников посредством, обременений, равноценных
внутреннему налогу, противоречит требованиям ВТО.
Следует отметить, что при оспаривании налоговой
меры государства-участника ВТО необходимо доказать,
в том числе, что местные и зарубежные товары являются сопоставимыми [30, c. 326]. При этом положения соглашений ВТО не содержат определения концепции сопоставимости товаров, хотя указание на такой подход
содержится в ряде статей ГАТТ (п. 2 и 4 ст. II, п. 4 ст. VI. п.
1 ст. IX, п. 2 ст. XI, п. 1). Такие критерии можно найти в решениях ОРС ВТО. В докладе Апелляционного органа по
делу «European Communities-Measures Affecting Asbestos and Products Containing Asbestos» [7], в частности,
подчеркивается, что «сопоставимыми» можно назвать
те товары, которые обладают некоторыми совпадающими или схожими характеристиками. Закрытого перечня
критериев сопоставимости нет, в связи с чем, в каждом
отдельном случае ОРС ВТО устанавливает критерии такой сопоставимости (дело „Philippines - Taxes on Distilled
Spirits” [8]). Другими словами, те же товары могут быть
сопоставимыми в одном контексте и совершенно разными в другом, поскольку значение имеют сущностные,
а не формальные характеристики.
На примере Молдовы можно проследить влияние
международных торговых правил ВТО на национальное законодательство. В отношении таможенного законодательства Молдовы отмечено, что, в целом, правила соответствуют требованиям ВТО [1]. В этой связи
можно выделить несколько направлений изменения
национальных налоговых норм Молдовы для целей соответствия требованиям ст. I и III ГАТС. Во-первых, была
проведена кодификация налогового и таможенного
законодательств [18, 12,13]. Во-вторых, был принят единый критерий уплаты НДС – по месту назначения товаров [20]. До введения такой нормы режим наибольшего
благоприятствования нарушался, поскольку в отношении товаров, происходящих из государств СНГ, действовал критерий места происхождения товаров. Между тем, в большинстве государств ЕС применялся другой критерий – места назначения товаров. Такое пра-
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вило было введено в дальнейшем в НК Молдовы [12].
В-третьих, изменения коснулись и налога на добавленную стоимость [25], в частности, было закреплено, что
освобождение от НДС предоставляется в отношении
национальных необработанных товаров растениеводства (т.е. не применяется в отношении сопоставимых
импортируемых товаров). Молдова взяла на себя обязательства по устранению такой практики. В-четвертых,
был введен принцип обложения акцизами по месту
назначения товаров (например, в п. 1 ст. 3 Соглашения
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Молдова о принципах взимания
косвенных налогов при экспорте и импорте товаров
(работ, услуг) (Кишинев, 1997 год)). В-пятых, были устранены некоторые виды сборов, например, внутренние
сборы за лицензирование деятельности по хранению и
оптовой торговле алкогольными напитками.
Нарушение обязательств государства-участника
ВТО в сфере налогообложения является предметом
спора по значительному количеству дел. В этой связи
некоторые молдавские исследователи подчеркивают,
что механизм разрешения споров ВТО не является эффективным инструментом отстаивания интересов молдавских производителей товаров и поставщиков услуг
на рынках государств-членов ВТО, ввиду отсутствия сотрудничества между Правительством и представителями молдавского бизнеса [17, c. 95].
Прямое налогообложение. Распространение правил
ВТО на вопросы прямого налогообложения в силу расширительного толкования положений соглашений ВТО
первоначально являлось предметом дискуссий, однако
государства-участники ВТО де факто выразили свое согласие на юрисдикцию ОРС ВТО по вопросам прямого
налогообложения [23]. Как указано в докладе Апелляционного органа по делу «United States – Tax Treatment
for „Foreign Sales Corporations”», меры прямого налогообложения также могут обладать эквивалентным дискриминационным эффектом в отношении торговли
[10]. Как указывает М. Дэйли меры прямого налогообложения, потенциально нарушающие правила ВТО, могут
быть разделены на четыре категории и затрагивают, в
том числе, меры по предоставлению льгот местным
компаниям, а также субъектам внешнеэкономической
деятельности и иностранным инвесторам [15; 16].
Наиболее резонансные дела ВТО по вопросам прямого налогообложения касаются конкуренции между
ЕС и США как наиболее крупных игроков на зарубежных рынках товаров и услуг. К таковым относится и
дело «United States — Tax Treatment for „Foreign Sales
Corporations”» [10], в рамках которого рассматривался
вопрос использования различных концепций налогообложения (столкновение территориальной и глобальной систем налогообложения на почве льготирования
компаний-экспортеров). Спор возник в связи с тем, что
США предоставляли налоговую льготу американским
экспортерам в форме освобождения части налогооблагаемого дохода по налогу на прибыль. Размер льготы
достигал 30% от дохода экспортной компании, соответствующей квалификационным требованиям [4, c. 130].
Представители ЕС посчитали, что такая льгота является экспортной субсидией и подали жалобу в ОРС ВТО.
Главный аргумент истца состоял в том, что в рамках
глобальной концепции налогообложения (США облага-
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ют налогом доходы своих резидентов от источников по
всему миру) доход американских компаний должен был
бы облагаться налогом вне зависимости от источника
его получения [30, c. 12-14]. Апелляционный орган поддержал позицию ЕС и принял решение о применимости
ответных мер со стороны ЕС против США в размере 4
млн. долларов США за каждый год невыполнения требований ОРС ВТО, начиная с 2000 годa [10]. 11 мая 2006
года Конгресс США отменил противоречащее требованиям ВТО законодательство [27] и стороны уведомили
ОРС ВТО о достижении соглашения. Беспрецедентный
для практики ОРС ВТО размер ответных мер связан с
тем, что Правительство США «уклонялось» от соблюдения правил ВТО на протяжении многих лет в целях
предоставления конкурентных преимуществ американским экспортерам. В 1971 г. были приняты поправки к Кодексу внутренних доходов США, посредством
которых международным экспортным корпорациям
было предоставлено право на освобождение своего
дохода от налогообложения в США [29, c. 86]. Льгота
применялась в отношении экспортного дохода дочерних компаний американских корпораций. Размер рассматриваемой льготы зависел от порядка аллокации
экспортного дохода между головной организацией и ее
дочерними компаниями. Представители ЕС посчитали,
что льгота представляет собой экспортную субсидию и
обратились в ОРС ВТО. США, в свою очередь, заявили,
что применение территориальной концепции налогообложения является per se запрещенной экспортной
субсидией (концепция применяется на территории некоторых государств-участников ЕС), поскольку доходы
иностранных подразделений не облагаются налогом.
Рассматривающая дело третейская группа пришла к выводу, что государства-участники ГАТТ не обязаны облагать налогом доход своих компаний от экономической
деятельности за рубежом (по смыслу требований ГАТТ),
а должны лишь применяться принцип вытянутой руки
(„arm’s length principle”) [3, c.2].
Второй «пакет» льгот для американских компаний
был введен в 1984 году. Целью внесения нововведений
являлось сближение американской концепции налогообложения с территориальной системой взимания налогов [28, c. 1041]. Суть изменений заключалась в том, что
налогом облагался только доход дочерних компаний
американских корпораций от источников в США, что
представляет собой фактическое освобождение дохода
от экспортной деятельности от налогообложения. Такие
дочерние компании должны были быть учреждены в
иностранных юрисдикциях. Рассматриваемый механизм
льготирования предоставил американским корпорациям возможность осуществлять свои экспортные операции через иностранные дочерние компании и освобождать до 15-30% своей прибыли от налогообложения в
США. Такие налоговые меры были признаны противоречащими требованиям ВТО в 1999 г. [10].
Итак, следует прийти к выводу о том, что вопросы
прямого и косвенного налогообложения подпадают
под действие соглашений ВТО ввиду действия режима
недискриминации. Помимо этого, требования ВТО распространяются и на отдельные аспекты регулирования
налоговых процедур. Нормы ВТО распространяются
на тарифное регулирование и на меры внутреннего
налогообложения государств-участников. Практика
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Органа по разрешению споров ВТО свидетельствует о
расширении сферы применения соглашений в отношении прямого налогообложения. Если государство-участник предоставляет необоснованное конкурентное
преимущество хозяйствующему субъекту в ущерб национальному режиму или режиму наибольшего благоприятствования посредством предоставления льгот
по косвенным или прямым налогам, такое государство
нарушает правила ВТО.
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Particular forms of evaluation and assessment of judges:
between exigency of a consolidated justice and violation
of justice independence

Natalia CRECIUN,
PhD student,
Moldova State University

SUMMARY
The issue analyzed in the present paper refers to the fact if
judges must be verified and/or assessed in their activity. In
case of affirmative answer, we have to establish exigencies
demanded for these verifications and/or assessments, to
ensure the balance between the protection of public interest and judges’ private life. We emphasize the necessity to
respect both the principle of separation and collaboration
of powers and the independence of judges as individuals and of the Judiciary as a hole. We propose to develop
within the Judicial Authority efficient mechanisms of intervention in the field of verification of office-holders (referring to judges and candidates for the position of judge)
and in the field of assessment the professional integrity of
judges. Simultaneously, we argue the indispensability of
collaboration, in particular conditions, between the representatives of the Judiciary (The Superior Council of Magistracy, The Judicial Inspection) and the representatives of
the executive power (The National Anticorruption Center,
The Security and Intelligence Service, The National Integrity Authority), in order to exercise complex and qualitative verifications and/or assessments, avoiding threats to
independence and the impartiality of magistrates.
Key-words: The Superior Council of Magistracy, The Judicial Inspection, verification, assessment, professional integrity, judicial inspector of investigation, the independence of
the Judiciary

Introduction. The judge, as a representative of Justice, has a great contribution in creating and maintaining
the image of the Judicial Authority. That is why the procedure of appointment and promoting professional and
correct persons in the function of judge presents a great
interest for the society. The issue proposed for discussion
refers both to the manner of appreciation the necessity of
monitoring if judges correspond to their positions and to
the admissible and necessary methods of such a monitoring. The importance of selecting and application in prac-

54

Tipuri specifice de verificare
și evaluare a judecătorilor:
între exigența unei justiții
consolidate și violarea
independenței justiției
SUMAR
Chestiunea analizată în prezenta lucrare se referă
la faptul dacă judecătorii ar trebui, în activitatea
lor, să fie supuși unor verificări și/sau evaluări. În
cazul unui răspuns afirmativ, urmează de stabilit
căror cerințe ar trebui să corespundă aceste verificări și/sau evaluări, astfel încât să fie asigurat
echilibrul dintre protecția interesului public și viața
privată a judecătorului. Punem accent pe necesitatea respectării principiului separării și colaborării
puterilor în stat, deopotrivă cu respectarea principului independenței judecătorilor în parte și a
justiției în general. Propunem dezvoltarea în interiorul Autorității Judecătorești a unor mecanisme
de intervenție în domeniul verificării titularilor la
funcții publice (cu referire la judecători și candidați la
funcția de judecător) și în cel al evaluării integrității
profesionale a judecătorilor. Totodată, argumentăm
indispensabilitatea colaborării, în anumite condiții,
a structurilor reprezentative ale judiciarului (CSM,
Inspecția Judiciară) cu structuri reprezentative ale
executivului (CNA, SIS, ANI), în vederea exercitării
unor verificări și/sau evaluări complexe și calitative.
Fiecare dintre instituții ar urma să intervină strict în
limitele competențelor funcționale, fără a amenința
independența și imparțialitatea magistraților.
Cuvinte-cheie: Consiliul Superior al Magistraturii,
Inspecție Judiciară, verificare, evaluare, integritate profesională, inspector judiciar de investigație,
independența Justiției.

tice correct and transparent mechanisms to verify judges
is the stake of an effective control exercised on an independent Authority. In this order of ideas, we have to decide
if the verification procedure of judges’ correspondence
with their functions represent an abuse from those who
do verifications or, on the contrary, is a requirement of a
consolidated Justice, in the conditions of the Rule of Law.
Context. This topic is proposed to be analyzed in the
context of adoption by the Constitutional Court of the
Republic of Moldova of the Judgement on exception of
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unconstitutionality of certain provisions of the Law no. 271XVI of 18 December 2008 on verification of office-holders
and candidates for public office (verification of judges by the
Security and Intelligence Service) [10], that declared the articles 5 letter a) and article 15 paragraphs (2), (4) and (5)
of the Law no. 271-XVI of 18 December 2008 on verification of office-holders and candidates for public office [22]
unconstitutional, in the part referring to the proceedings
of verification both the judges and the candidates for the
position of judge.
Some aspects of the Judgement of the Constitutional
Court of the Republic of Moldova on constitutional review of
certain provisions of the Law no. 325/2013 on professional integrity testing (Application no. 43a/2014) [9] are also analyzed.
Purpose of the research. The purpose of the research
is to identify a solution to verify the holders of public positions, referring to judges and candidates for the position
of judge, as well as to evaluate the professional integrity
of judges, in a manner that corresponds to such requirements as objectivity and exigency and to guarantee the
principle of the independence of Justice, contributing to
its consolidation.
Research objectives. The research objectives are: to
illustrate the current situation in the field of verification
of the holders of public positions, referring to judges and
candidates for the position of judge; to generalize the
pertinent normative framework about the assessment of
professional integrity of judges; to deduce the issues and
potential risks of the involvement of the National Anticorruption Center or the Security and Intelligence Service of
the Republic of Moldova in proceedings of verification
and/or assessment judges; to propose solutions to exercise balanced and qualitative verifications and assessments on judges and candidates for the position of judge;
to argue the necessity to verify and assess the judges and
the candidates for the position of judge by a specific body
– part of the Judicial Authority - through the principle of
good self-administration of Justice, this competence being possible to recognize to the Judicial Inspection; to
justify the indispensability of exercising verifications on
judicial conduct and activity both by the Judicial Inspection, as part of the Judiciary and other bodies, as part of
the executive power (The National Anticorruption Center,
The Security and Intelligence Service, The National Integrity Authority), in limits of their competencies and with
respect of the principles of separation of powers and of
the independence of Justice.
The factual situation until the adoption of the
Judgement no. 32 of 05 December 2017 by the Constitutional Court of the Republic of Moldova. Before
the adoption by the Constitutional Court of the Republic of Moldova of the Judgement no. 32 of 05 December
2017 the procedure of appointment of judges and their
promotion in managerial positions or in hierarchical superior courts were preceded by a compulsory verification of judges and candidates for the position of judge
by the Security and Intelligence Service of the Republic
of Moldova, through their correspondence with the wanted positions. The legal ground of a such state of things
were the provisions of the article 9 paragraph 7) of the
Law on the status of judge (in the redaction of the Law
no.326 of 23 December 2013) [17], according to whom,
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when submitting the set of documents, the applicant for
the vacancies of judge, court deputy chair and chair was
informed about the verification under the Law no. 271XVI of 18 December 2008 on verification of office-holders
and candidates for public office, being obligated to sign a
declaration of verification [20, art. 9 par. (7)].
In the practice of examination by the Superior Council of Magistracy of the applications of some judges to be
promoted in career have been situations when they were
rejected, the decision being taken on the base of data
presented by the Security and Intelligence Service.
The practice of examination of the applications by
the Superior Council of Magistracy. Taking in consideration the mentioned regulations and analyzing the practice of examination by the Superior Council of Magistracy
of the applications of some judges to be promoted in career, we can observe that there have been at least 2 cases
in 2017 rejected under the data contained in the notifications presented by the Security and Intelligence Service:
by the Decision no. 291/15 of 01 May 2017 [4] and the Decision no. 789/35 of 05 December 2017, the information
being exposed inclusively in the Report of activity of the
Judicial Inspection for 2017 [28, p.26, 36]. In a case of two
judges that required to be transferred in another office, as
a result of reorganization of national courts, the Superior
Court of Magistracy decided to submit the documents to
the Security and Intelligence Service for additional verification, through the Decision no. 116/6 of 14 February
2017 [3]. We do not know the real number of rejected
cases of appointment and/or promotion in career of the
applicants under the negative opinions presented by the
Security and Intelligence Service to the President of the
Republic of Moldova due to the confidentiality specific
to such decisions of the Superior Council of Magistracy
(for example: Decision of SCM no. 22/1 of 10 January 2017
[7], Decision SCM no. 270/13 of 11 April 2017 [6], Decision
SCM no. 781/34 of 28.11.2017 [8] etc.).
The factual situation after the adoption of the
Judgement no. 32 of 05 December 2017 by the Constitutional Court of the Republic of Moldova. In our
opinion, the adoption of the Judgement no. 32 of 05 December 2017 by the Constitutional Court of the Republic of Moldova represents a crucial moment for judges’
career and also for the independence of judges and the
Judiciary as a hole. After the provisions on verification of
office-holders and candidates for public office, referring
to judges and candidates for the position of judge, were
declared unconstitutional, has been excluded an inadmissible form of verification of judges – as part of the Judiciary – by representatives of the executive power. At the
same time, some modifications have been made to the
Law on office-holders and candidates for public office, referring to judges and candidates for the position of judge.
Regarding the current modalities of examining by
the Superior Council of Magistracy of judges’ applications
of promotion in career, we find that the proceedings of
verification of judges through the opinions of the Security
and Intelligence Service are stopped [5].
Underlining the issues. The Constitutional Court of
the Republic of Moldova has explained in its Judgement
no. 32 of 05 December 2017 the subject on verification of
judges and candidates for the position of judge through
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the Law on office-holders and candidates for public office. We will emphasize some of the Constitutional Court’s
findings:
– taking in consideration that the Security and Intelligence Service is a military and intelligence body, exercising an activity of conspiracy, it is very clear that
it is not able to guarantee the respect of fundamental
rights referring to the private and family life and the
secrecy of correspondence;
– the impossibility to challenge separately in court the
opinion of the Security and Intelligence Service;
– the impossibility for the interested persons to appreciate the evidence in an efficient manner due to
confidentiality inherent to the activity of the Security
and Intelligence Service, this circumstance being susceptible to violate the right to an effective remedy;
– removal from office was compulsory whenever the
Security and Intelligence Service identified risk factors; in that situation, the Superior Council of Magistracy examined formally the presented opinion,
without verifying and appreciating if the conditions
of incompatibility of judges with their position were
real. So, the constitutional role of the Superior Council of Magistracy as a guarantor of the independence
of the Judicial Authority was suppressed, becoming
ineffective and illusive [10, p.93. 98, 100, 103, 104].
As a conclusion, the Constitutional Court established
that the challenged provisions violated the constitutional
provisions on the Rule of Law and legality, on the right of
private and family life, the respect of the secrecy of correspondence, the separation of powers and the independence of Justice, due to the lack of guarantees of these
rights [10, p.116].
Of course, someone could allege that the opinion of
The Security and Intelligence Service, as an administrative
body exercising the verification, was advisory and not compulsory [22, art.13, par.(1)], this being emphasized by the
President of the Republic of Moldova, the representatives
of the Parliament and the Government of the Republic of
Moldova and by the representatives of the Security and
Intelligence Service when examining the exception of unconstitutionality of some provisions of the Law on officeholders and candidates for public office [10, p.46]. Nevertheless, the arguments presented by the representatives
of the Superior Council of Magistracy and of the Supreme
Court of Justice (the highest hierarchical court) of the Republic of Moldova, according to whom the decision referring to the compliance or the unsuitability of the person
had to be adopted in the limits of the opinion of the Security and Intelligence Service. So, if the opinion established
risk factors, the office-holder or the candidate for public office (referring to judges and candidates for the position of
judge) was automatically declared improper. In such conditions, the mentioned opinion was named advisory, but
in reality it was compulsory by its nature for the Superior
Council of Magistracy in adopting the decision on the compliance or the unsuitability of the judge or of the candidate
for the position of judge [10, p.47].
In the current legal situation, when The Security and
Intelligence Service has no competence to exercise verifications of the conduct of judges and candidates for the
position of judge, is of great interest if the Security and
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Intelligence Service can be involved in verifications of the
mentioned subjects and, in case of affirmative answer,
what should be the limits of this interference.
Possible solutions. Preliminaries. We should try to
find solutions under the current legal reality, continuing
to realize the initial purpose and the objectives of the research and to solve the issue about the fact of exercising
verifications of judges and candidates for the position
of judge by the Security and Intelligence Service. In our
opinion, judges, as public servants with high responsibilities [1], should be subjects of qualitative verifications
both at the appointment and promotion phases. The
question is to identify the subject with competencies in
exercising verifications on judges, taking in consideration
their particular status and guaranteeing that verifications
should not be potential intimidations.
In the current legal situation, the Security and Intelligence Service does not have competencies to verify
judges and candidates for the position of judge under the
Law no. 271-XVI of 18 December 2008 on office-holders
and candidates for public office. However, the National
Anticorruption Center maintains some competencies in
the mentioned field, being entitled to verify the professional integrity of judges under the Law on assessment
of institutional integrity [12]; only some of its provisions
have been declared unconstitutional by the Constitutional Court of the Republic of Moldova in its Judgment on
constitutional review of certain provisions of the Law no.
325/2013 on professional integrity testing (Application
no. 43a/2014) [9] (the current title, in the redaction of the
Law no. 102 of 21 July 2016 [18. Art.XXX], is the Law on assessment of institutional integrity). It is currently necessary
to harmonize decisional and functional capacity specific
to the Judiciary as a hole (including also the capacity of
good self-administration of the Superior Council of Magistracy) with functional capacities of the National Anticorruption Center and the Security and Intelligence Service.
The institutional superiority of the last mentioned bodies, as autonomous authorities of application the law on
the one hand and a helpless judge on the other hand was
evident, under the Law no. 325 of 23 December 2013 on
professional integrity testing until the adoption of the
Judgement no. 7 of 16 April 2015 onconstitutional review
of certain provisions of the Law no. 325/2013 on professional integrity testing (Application no. 43a/2014)by the
Constitutional Court of the Republic of Moldova [24, p.43].
Proposal. Taking in consideration the above, we propose to entitle the Judicial Inspection functioning within
the Superior Court of Magistracy to assess the professional
integrity of judges and to reduce the involvement of the
National Anticorruption Center, alike the Security and Intelligence Service in this procedures. In our opinion, the mentioned institutions have to collaborate in the field of assessment of professional integrity of judges, everyone being
entitled to action within their functional competencies.
Rationale. The fact of declaring the provisions on verification of office-holders and candidates of public office by
the Security and Intelligence Service (referring to judges
and candidates for the position of judge) unconstitutional
was based on the argument that the subject entitled with
competencies of control was a representative of the executive power and a military structure. The verification of of-
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fice-holders, referring to mentioned subjects, was appreciated as a field exceeding the area of state security, inherent
to Security and Intelligence Service [10, p.90].
Analogical, we consider that the National Anticorruption Center should not be the sole institution that exercises assessments of professional integrity of judges; the activity of National Anticorruption Center is particular and
limited to prevention and fight against corruption, acts
related to corruption and acts of corruptive behavior [19,
art.1 par.(1)]. Examining the criminal procedural law, the
National Anticorruption Center is a genuine criminal prosecution organ, activating under the leadership and supervision of Anticorruption Prosecutor’s Office [2, art.253 par.
(1) p.3), art. 2701].
Instead, we consider that every form of assessment
or verification of judges and candidates for the position
of judge must be exercised by the Superior Council of
Magistracy – directly or through the specialized bodies
created within it, coming out of the principle of good
administration of Justice specific to the organization and
especially to the functionality of the Superior Council of
Magistracy. The solution deduced in this research and
which we propose for discussion is to entitle the Judicial
Inspection created within the Superior Council of Magistracy to assess judges and candidates for the position
of judge both at appointment and promotion phase and
also in the process of their professional integrity testing
through their correspondence with the wanted positions.
In this line can be excluded potential risks to intimidate
judges by the representatives of the National Anticorruption Center, the last one investigating directly criminal
cases, inclusively cases against judges. The intervention
of National Anticorruption Center should be compulsory
only when a judge is suspected of corruption.
Advantages. We shall mention some of the advantages of entitling the Judicial Inspection with the competence
of verification of judges and candidates for the position of
judge through correspondence with their position: being
created and functioning within the Superior Council of
Magistracy, the Judicial Inspection will promote and apply
programs and politics of good administration approved by
the Council; the Judicial Inspection is an institution specialized in analysis and control activities in such areas as judiciary ethics and discipline, good organization of courts,
protection of judges’ reputation, prevention of risks in
courts’ activity etc.; the Judicial Inspection is part of the Judiciary and it will respect strictly such important principles
as the independence, impartiality and integrity of judges,
the independence of Justice as a hole and its separation of
other two state powers; the Judicial Inspection in its current organic composition cannot be accused of corporatism or protectionism of magistrates because the judicial
inspectors are not selected only from persons who have
served as judges (for the position of judicial inspection
can be selected the person who holds the degree in law
or its equivalent, has a seniority in legal activity of at least
7 years, a irreproachable reputation and hasn’t served as a
judge for the last 3 years) [21, art.71 par.(3); 28, p.3.3]. At the
same time the current legal situation expressly recognize
the functional autonomy of the Judicial Inspection [21, art.
71 par.(1)]; the last one is a specialized body created by the
Superior Council of Magistracy [27, p.1.1].
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As a conclusion, we consider it is justified to entitle
the Judicial Inspection with the right of verification of
holders of the position of judge through correspondence
with the wanted position and with the right to assess
judges through their professional integrity, this situation
guaranteeing the respect of the principles of separation
of powers and of the independence and the consolidation of national Justice – these ones being genuine Rule
of Law pillars. At the same time, the involvement of the
Judicial Inspection in the mentioned verifications corresponds to the principles of disciplinary liability of judges,
in case it should intervene, due to the fact that the Judicial Inspection is the primary institution that verifies the
complaints on acts that may constitute disciplinary offences committed by judges and exercises the disciplinary investigation itself [16, art.23].
The reorganization of the Judicial Inspection with
the occasion of recognition of new competencies. If we
admit to broaden the spectrum of competencies of the
Judicial Inspection, we opt for an internal reorganization
of this institution of control. First of all, it is necessary to
increase the number of judicial inspectors, its composition
of 5 members under old provisions [26, p.3.1] and of 7
member under the current provisions [21, art.71 par.(1)]
being insufficient for exercising their powers in an qualitative and efficient manner (taking in consideration that
the new Regulations entitle the Judicial Inspection with
more competencies).
Secondly, we recommend to create a new position by
that of the judicial inspector – the position of a judicial inspector of investigation, in order to strengthen the functional capacity of the Judicial Inspection. The identity of
these persons should be confidential and they should activate in the Judicial Inspection under a coded form. Their
role should be reflected in detecting the improper conduct of certain judges or the court staff, evident malfunction in organizational activity of courts, risk corruption
factors in real (and not simulated) circumstances.
Setting up the position of the judicial inspector of
investigation corresponds to European standards in the
field of prevention of illegal behavior that represents
threat or harm to the public interest. To be a whistleblower and to report or disclose information on acts and omissions that represent a threat or harm to the public interest
corresponds to the letter and the spirit of law, if the right
of private life, freedom of expression and personal data
are respected. Whistleblowers must have particular legal
protection and guarantees and should be entitled to have
the confidentiality of their identity maintained. The State
should ensure conditions to stimulate disclosing information on acts and omissions that represent a threat or harm
to the public interest, inclusively to create, where necessary, appropriate structures to achieve the final purpose
[25, p.18, 21, 28].
In this order of ideas, establishing the position of judicial inspector of investigation is a necessity in the reality
of the Republic of Moldova.
We emphasize that the activity of the judicial inspectors of investigation should be regulated by law, very
strictly, to be sure that their status, the methods of activity, the limits of intervention through monitoring, their responsibilities are clearly established. The judicial inspec-
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tors of investigation should execute only the dispositions
of the chief judicial inspector – the one who should know
their identity and have decisional abilities in the mentioned field, in this manner avoiding any suspicions of
activities arbitrarily exercised. The first mentioned should
not have the right to initiate verifications, decisional capacity being recognized only to the chief of the Judicial
Inspection and/or to the President of the Superior Council
of Magistracy [23, p.51].
The judicial inspectors of investigation should report
to the chief of the Judicial Inspection about the observed
or established circumstances. The last one should decide on the actions, methods and terms compulsory for
the judicial inspectors (not for the judicial inspectors of
investigation) to continue the additional verification of
presented information. It is important to mention that the
dates observed or established by the judicial inspector of
investigation should not have probative value. The value
of accumulated data should have an operative character:
they should not be able to prove the accountability of
judges in the absence of evidence administrated under
the normative framework that would confirm the veracity
of the information [23, p.51].
The information should become evidence only as a
result of additional verification, planned, ordered and coordinated by the chief of the Judicial Inspection. However,
if the judicial inspectors of investigation find out elements
of a crime component, inclusively elements of corruption
acts in the conduct of a certain judge or in the conduct of
a representative of the court’s staff – this information being additionally verified and confirmed – the Judicial Inspection (through the chief judicial inspector or through
the President of Superior Council of Magistracy) should be
obligated by law to notify the competent authorities that
should continue the investigation specific to criminal procedure. In such cases, the involvement of criminal investigation bodies, inclusively of the National Anticorruption
Center, should be inevitable, necessary and useful.
Areas of intervention. Taking in consideration the
above, we will enumerate the areas where the Judicial Inspection can intervene, performing verification activities,
additional to the competencies established in p. 5.1 of the
Regulation on the organization, the competence and the
functioning of the Judicial Inspection[27, p.5.1].We are
talking, in perspective, about an interpretation in a different manner of the competence of examination by the Judicial Inspection of the notification of rejection of the candidates proposed by the Superior Council of Magistracy for the
position of judge, court deputy chair or chair, issued by the
President of the Republic of Moldova or by the Parliament
of the Republic of Moldova. In the current legal situation
these notifications are communicated to the concerned
judge, who must present explanations on circumstances
indicated in the notice. The notifications are transmitted
to the chief judicial inspector that will appoint the judicial
inspector to execute it. The judicial inspector verifies the
circumstances indicated in the notice within 15 days from
the day of receipt to execution and makes the informative
note to present to the Superior Court of Magistracy for examination [27, p.8.1-8.3]. Since the adoption by the Constitutional Court of the Republic of Moldova of the Judgement no. 32 of 05 December 2017, the Judicial Inspection
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had to expose, in a great measure, on the dates presented
by the Security and Intelligence Service, on the existence
or the absence of risk factors in the judges’ conduct. The
concerned judge had the right to give explanations on
the indicated circumstances and didn’t have the possibility to examine all the documents or the evidence about
the existence of any alleged risk factors, due to the rules
of strict confidentiality specific to the activity of Security
and Intelligence Service as a control body. So, the judge
could not prepare a qualitative defense and the Judicial
Inspection, as the primary institution involved in the process of analysis and control within the Judiciary, could not
exercise objective and complex verifications.
So, we consider it would be correct to entitle the Judicial Inspection with the competence of verification of the
correspondence of the office-holders with the public function – referring to judges and candidates for the position of
judge – in the same measure these verifications were exercised by the Security and Intelligence Service. The basic difference should be the fact that the first named is part of the
Judiciary and not part of other two state powers, in respect
of the principles of separation of powers and the independence of Justice. In such a manner, the Judicial Inspection
may be able to gather sufficient evidence to prove the existence or the absence of risk factors in the conduct of a certain judge – inclusively by the help of the judicial inspectors of investigation - and present motivated informative
notes to the Superior Council of Magistracy. The concerned
judge may also have access to all the accumulated information and prepare a good defense.
There is one more area in which the Judicial Inspection could intervene, through normative recognition –
that of professional integrity assessment of judges. The involvement of the National Anticorruption Center can be
reduced or maintained only in cases of reasonable suspicions of committing acts of corruption by a certain judge.
We justify these proposals through similar reasons raised
when writing about the unconstitutionality of the provisions on verification of office-holders, referring to judges
and candidates for the position of judge. The National
Anticorruption Center is a representative of the executive
power and a criminal investigative body, so that its intervention in acts of verification of judges – as part of the Judiciary – must be limited to its functional competencies,
in the area of prevention and fight against corruption and
with the respect of the principles of separation of powers
and the independence of Justice.
Rules and exigencies. If we admit the application in
practice of the proposals mentioned above, we consider
important to underline the necessity to set up special
rules and exigencies for the Judicial Inspection in exercising verifications of judges. The Judicial Inspection should
have access to different State Registries, archives and data
base held by public and private figures if the information
refers to the concerned judge or the candidate for the
position of judge. Of course, the request for information
should be motivated and the dates should refer only to
the circumstances exposed in the motivation part. The information should be used and processed under the Law
on personal data protection [15].
Also, the involvement of judicial inspectors of investigation in provocation activity should be prohibited; oth-

R E V I S TA I N S T I T U T U L U I N AŢ I O N A L

NR . 2 ( 4 9 ) , 2 0 1 9

erwise, there is the risk that they become agent provocateur (inciting agent). These are involved in criminal proceedings, their activity being equivalent to encouraging
a crime. Also, it is inadmissible to use judicial inspectors
of investigation in encouraging acts that may constitute
disciplinary offence committed by a judge (all the more in
encouraging criminal acts).
Explanatory notes. As we mentioned above, we reiterate the possibility to entitle the Judicial Inspection with
specific competencies – to verify office-holders, referring
to judges and candidates for the position of judge and
to assess professional integrity of judges – diminishing
the role of the Security and Intelligence Service and of
the National Anticorruption Center in these proceedings.
The two named institutions, both of them representing
the executive power, should intervene only within their
functional competencies (The Security and Intelligence
Service – in cases of any elements of attempt to state security in a certain judge’s conduct, and the National Anticorruption Center - in cases of reasonable suspicions of
committing acts of corruption by a certain judge), in this
manner contributing to an efficient realization of the principle of separation and collaboration of powers.
Another explanatory note refers to the degree of collaboration between the Judicial Inspection and the National Integrity Authority of the Republic of Moldova in the area
of corresponding of judges to integrity exigencies, under
the Law of integrity [11]. The National Integrity Authority is
a public authority, independent of other public organizations, legal entities, public or private figures, that activates
as a single structure at the national level and ensures the
integrity in the process of exercising the public function
or the function with high responsibilities and in prevention of corruption, through the control of the income and
personal interests and the respect of the legal regime of
conflicts of interests, the incompatibilities, restrictions and
limitations [14, art.2 par.(1), art.5]. Judges are required to
submit to the National Integrity Authority declarations of
income and personal interests every year, these ones being
transparent [13, art.5 par.(3), art.6 par.(1)].
Simultaneously, if there are nonconformities in judges’ declarations of income and personal interests or in the
legal regime of conflicts of interests, incompatibilities,
restrictions and limitations, should be initiated additional investigations by the Superior Council of Magistracy
(directly or by the Judicial Inspection or the Disciplinary
Board), by the National Anticorruption Center or the Security and Intelligence Service, the last ones intervening
only in cases of serious violations of law, containing elements of possible crimes. Consequently, we observe the
necessity to strengthen efficient mechanisms of collaboration between more institutions, with an eye to promote
professional integrity of judges and institutional integrity
of courts. The indispensability of the named form of collaboration is determined by law, the Law of integrity establishing that the efficiency of the process of cultivating
the climate of the institutional and professional integrity
is verified by the chiefs of public entities, anticorruption
authorities (National Anticorruption Center, Security and
Intelligence Service, National Integrity Authority), by the
civil society and mass-media [11, art.25 par.(1)].The cooperation of the Superior Council of Magistracy and of
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the Judicial Inspection with the mentioned institution is
absolutely useful and necessary, in order to promote a
climate of institutional and professional integrity among
the judges, through joint and consolidated effort.
Conclusions. Examining the issue on the necessity
to verify the public-office holders, referring to judges and
candidates for the position of judge and to assess the mentioned subjects through professional integrity, we consider
that we argued, at least in a theoretical perspective, the
opportunity of direct involvement of the Judicial Inspection created by the Superior Council of Magistracy in these
forms of verification. Such a situation would guarantee the
fact that the named verifications and assessments won’t
attempt to the independence of the Judiciary, being a
requirement of a consolidated Justice. This solution is explained through the position and the role of the Judicial
Inspection within the Judicial Authority. Being a part of the
Judiciary and a specialized body within the Superior Council of the Magistracy, the Judicial Inspection is the most
appropriate institution to verify the mentioned subjects,
in this way contributing to exercising a good self-administration of Justice and, consequently, to the consolidation
of Justice. Also, we do not promote a total exclusion of the
National Anticorruption Center and the Security and Intelligence Service from the proceedings of assessment of professional integrity of judges and of verification the publicoffice holders (referring to judges and candidates for the
position of judge).A professional collaboration between
the Judicial Inspection and the named above institutions is
advisable, everyone exercising verifications in areas specific
to their competencies: National Anticorruption Center – in
the field of prevention and fight against corruption among
judges, the Security and Intelligence Service – in the field
of state security and the Judicial Inspection – in the field of
acceptance, exercising and promotion of judges and candidates for the position of judge.
It is advisable to promote the cooperation between
the Judicial Inspection and the National Integrity Authority, in order to strengthen professional integrity of judges
and institutional integrity of courts.
In our opinion, reconsidering the functionality of the
Judicial Inspection in the described way and the principle
of its collaboration with the National Anticorruption Center, the Security and Intelligence Service and the National
Integrity Authority would contribute to guarantee the independence of judges, the independence of the Judiciary
as a hole and to consolidate the ability of self-administration of the Superior Council of Magistracy of the Republic
of Moldova.
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APARIŢII EDITORIALE
SUPORT DE CURS: VIOLENȚA ÎN FAMILIE
„Implementarea legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie”
este un suport de curs elaborat de Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu Institutul
Național al Justiției în cadrul proiectului Consolidarea capacității de răspuns la cazurile de
violență în familie a Procuraturii și a sistemului judiciar din Republica Moldova.
„Noua Lege nr. 196, noile documente de politici – Strategia pentru asigurarea egalității
între femei și bărbați în Republica Moldova pentru 2016–2020, Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2018–
2023 – sunt pentru Republica Moldova posibilități reale de realizare a angajamentelor
internaționale și naționale în vederea asigurării egalității de gen. Este importantă asigurarea integrării dimensiunii de gen în documentele de politici din toate domeniile, la
toate nivelele, pentru a produce o schimbare la nivel național, pentru a eradica violența
împotriva femeilor și a copiilor – se spune în prezentarea cursului. - Un raport de analiză
a implementării Legii nr. 45, ce include comentarii din perspectiva asigurării drepturilor
omului, scoate în evidență un șir de acțiuni care urmează a fi realizate în mod continuu,
acestea incluzând: revizuirea legislației Republicii Moldova, susținerea și monitorizarea
permanentă, cu scopul de a promova în cel mai bun mod siguranța victimelor și răspunderea agresorilor, instruirea judecătorilor și procurorilor cu privire la dinamica violenței
în familie, măsurile de protecție, legile penale și serviciile de sprijin care există pentru a
asigura implementarea eficientă a instrumentelor de menținere în siguranță a victimelor
și tragere la răspundere a agresorilor.
Acest suport de curs pentru instruirea judecătorilor și procurorilor a fost elaborat în scopul consolidării capacității de răspuns, la
cazurile de violență în familie, a Procuraturii și a Sistemului Judiciar din Republica Moldova. Suportul de curs va contribui la:
– sporirea înțelegerii judecătorilor și procurorilor a cauzelor fundamentale ale violenței, a legăturii dintre violența în familie și
egalitatea de gen pentru o abordare complexă a fenomenului violenței în familie;
– implementarea eficientă și aplicarea univocă a legislației privind prevenirea și combaterea violenței în familie și altor legi
naționale relevante;
– cunoașterea aprofundată a standardelor internaționale și a practicii judiciare europene în domeniul prevenirii și combaterii
violenței în familie;
– promovarea unei cooperări eficace între toate agențiile relevante ale statului, inclusiv sistemul judiciar, procurori și organizații
neguvernamentale, prestatori de servicii în domeniul protejării și sprijinirii victimelor violenței în familie”.
Coordonatorii acestei ediții sunt Diana Scobioală, Directorul Institutului Național al Justiției, doctor habilitat în drept, și Alexandra Nica, șef direcție, Institutul Național al Justiției, magistru în drept. Din colectivul de autori au făcut parte: Maria Ghervas, judecător,
Curtea Supremă de Justiție, Mariana Gornea, procuror, Procuratura Generală, Irina Maxim, judecător, Judecătoria sect. Centru, mun.
Chișinău, Olga Pisarenco, avocat, doctor în drept
Suportul de curs a apărut cu sprijinul financiar oferit de Ambasada SUA în Republica Moldova.

UN GHID PENTRU JUDECĂTORI
În cadrul Programului de Vecinătate al Uniunii Europene pentru Republica Moldova,
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a editat un „Gid pentru judecători în domeniul respectării drepturilor de proprietate Intelectuală”. Acesta este necesar la implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale, obiectivul 4.3 al căreia
se referă la creșterea capacității instituțiilor guvernamentale și instanțelor judecătorești,
inclusiv specializarea și instruirea judecătorilor în domeniul dat.
În cadrul formării inițiale, audienții Institutului Național al Justiției au posibilitatea să participe la un modul cu tematică specializată dedicat proprietății intelectuale. Modulul nu reprezintă o componentă obligatorie a formării inițiale a judecătorilor și procurorilor, el a fost
elaborat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală împreună cu Institutul Național
al Justiției și este o parte opțională a programei de curs începând cu 2013. Un curs de formare
profesională privind proprietatea intelectuală Institutul îl susține și pentru judecătorii aflați în
funcție, organizat de două ori pe an, care, de obicei, durează cinci zile.
În acest sens, gidul dat reprezintă un real folos, mai ales privind prezentarea Sistemului Proprietății Intelectuale, legislației naționale și jursprudenței UE în domeniul
proprietății intelectuale.
Pe siteul său, AGEPI pune la dispoziția publicului varianta electronică a practicii judiciare naționale din domeniul proprietății intelectuale – htpp://agepi.gov.md/ro/decisions.
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